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Pravidla pro volbu volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022 a tělesné
výchovy pro budoucí maturitní ročníky
1. Volitelné předměty
Ředitel školy určuje pravidla pro volbu volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022:

První kolo výběru
1. V záhlaví každého nabízeného volitelného předmětu (semináře) je uvedeno:
● název semináře, jeho zkratka
● vyučující – jedná se o předpokládaného vyučujícího daného semináře; vedení školy
nemůže zaručit, že uvedený vyučující bude seminář vyučovat (z personálních,
organizačních a jiných důvodů), bude se však snažit v co největší míře uvedeného
vyučujícího dodržet;
● ročník – ročník, pro který je seminář vypisován, přičemž platí, že pro šestileté studium
se ročník počítá v rámci vyššího stupně, tj. pátý ročník šestiletého studia odpovídá
třetímu ročníku a šestému ročníku ročník čtvrtý;
● délka trvání: uvádí se, zda se jedná o seminář jednoletý nebo dvouletý (v nabídce
pouze pro studenty budoucích třetích ročníků); v případě výběru dvouletého semináře
je tento závazný i pro následující školní rok.
2. Doporučujeme výběr volitelných předmětů přizpůsobit předpokladu, jakou vysokou školu
chci jít studovat a také, ze kterých předmětů budou chtít žáci skládat profilovou část
maturitní zkoušky (tj. školní část). Obecně platí pravidlo, že maturovat lze z předmětu, který
daný žák studoval v alespoň dvou letech za poslední čtyři ročníky. Tedy například, protože
předmět informatika je povinným předmětem pouze v prvním ročníku (vyššího stupně) pro
třídy A,X a šestileté studium, student, který hodlá maturovat z informatiky, si musí některý
informatický předmět zvolit jako volitelný; pokud tak neučiní, nemůže z daného předmětu
maturovat.
3. Podobně upozorňujeme na to, že u některých seminářů (například u Semináře z
matematiky) je uvedeno, že tento seminář není nutno si vybrat v případě, že chce daný žák
maturovat z matematiky; je to však doporučeno, protože veškerý obsah semináře bude po
obsahové stránce součástí maturitní zkoušky z matematiky. Doporučujeme i těmto
informacím věnovat zvýšenou pozornost.
4. Studenti budoucích předmaturitních, tj. třetích, ročníků si z nabídky pro třetí ročník zvolí
právě dva povinně volitelné předměty.
5. Studenti budoucích maturitních, tj. čtvrtých, ročníků si z nabídky pro čtvrtý ročník zvolí
právě čtyři povinně volitelné předměty.
6. Studenti budoucích maturitních ročníků, kteří si v letošním školním roce zvolili některý
dvouletý volitelný předmět, tj. Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk nebo Latina, si
povinně zvolí stejný navazující volitelný předmět.
7. Po skončení prvního kola výběru volitelných předmětů bude vyhlášeno kolo následující, do
kterého „postoupí“ volitelné předměty, o které bude dostatečný zájem.
8. Výjimečně, především z rozvrhových důvodů (seskupení vybraných volitelných předmětů do
bloků), mohou být někteří studenti vyzváni ke změně výběru volitelného předmětu.
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9. Pokud bude mít student zájem o nějaký volitelný předmět navíc, musí se do něj přihlásit
jako do nepovinného (formulář přihlášky je na webu školy), a to během září a za
předpokladu, že mu v rozvrhu nevznikne kolize a bude v něm volná kapacita.

Volitelné předměty budou studenti vybírat prostřednictví modulu Ankety ve webovém
rozhraní Bakalářů, a to od pondělí 29. března 2021 do středy 14. dubna 2021.

Případná změna volitelného předmětu
Ve výjimečném případě a ze zvlášť závažného důvodu je možno požádat ředitele školy o změnu
volitelného předmětu, a sice v následujících případech:
a) při volbě volitelných předmětů na následující školní rok – změna dvouletého volitelného
předmět pro studenty budoucích maturitních ročníků za jiný (tj. v měsících cca březen a
duben) nebo
b) po ukončeném výběru volitelných předmětů včetně změn v průběhu školního roku (tj. od
cca dubna dále)
Žádost bude podána na formuláři Žádost o změnu volitelného předmětu, který je k dispozici na
webových stránkách školy v sekci Dokumenty. Žádost bude kompletně vyplněna, tj. budou mimo
jiné vyplněny následující její součásti:
1. řádné zdůvodnění žádosti – podrobné zdůvodnění žádosti, které bude obsahovat
minimálně 150 slov a zároveň
2. vyjádření zákonného zástupce žáka (pokud není žák plnoletý) a zároveň
3. vyjádření třídního učitele žáka a zároveň
4. vyjádření vyučujícího předmětu, ze kterého chce žák odejít a zároveň
5. vyjádření vyučujícího předmětu, do kterého chce žák přestoupit; pokud je žádost podávána
po 22. září, bude součástí tohoto vyjádření návrh na formu a obsah rozdílové zkoušky z
tohoto předmětu. Tato část se nevyplňuje v případě dle odstavce a) výše.
Žádost s uvedenými součástmi odevzdá žák prostřednictvím třídního učitele řediteli školy a ten o ní
následně rozhodne.

2. Tělesná výchova pro budoucí maturitní ročníky
Ředitel školy určuje pravidla pro volbu tělesné výchovy pro budoucí maturitní ročníky ve školním
roce 2021/2022:
Každý student stávajícího předmaturitního ročníku si vybere právě jeden z následujících sportů:
●
●
●

Fitness a posilování: výuka probíhá v prostorách školy
Sportovní hry: výuka probíhá v prostorách školy
Plavání: výuka probíhá v plaveckém bazéně Družstevní ulici v Brně - Řečkovicích (nutná
úhrada ve výši cca 1.000 Kč za jednoho studenta za celý školní rok; upozorňujeme, že cena
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●

je orientační, bude záležet na konkrétně stanoveném nájmu – bude upřesněno na začátku
školního roku). Kapacita této skupiny je 10 žáků. Pokud vás systém při přihlašování
odmítne, kontaktujte svého třídního učitele, v případě dostatečného zájmu bude otevřena
další skupina. Pro jistotu si však vyberte zatím jiný sport.
Squash a raketové sporty: výuka probíhá ve sportovní hale Ivanovice (nutná úhrada ve výši
cca 1.200 Kč za jednoho studenta za celý školní rok; upozorňujeme, že cena je orientační,
bude záležet na konkrétně stanoveném nájmu – bude upřesněno na začátku školního roku).
Kapacita této skupiny je 30 žáků. Pokud vás systém při přihlašování odmítne, kontaktujte
svého třídního učitele, v případě dostatečného zájmu bude otevřena další skupina. Pro
jistotu si však vyberte zatím jiný sport.

Sporty v rámci tělesné výchovy budou studenti předmaturitního ročníku vybírat
prostřednictví modulu Ankety ve webovém rozhraní Bakalářů, a to od pondělí 29. března
2021 do středy 14. dubna 2021.

V Brně dne 19. března 2021

Mgr. Dalibor Kott, v.r.
ředitel školy
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