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Výuka cizích jazyků  
Anglický jazyk se vyučuje ve čtyřech skupinách po čtyřech hodinách týdně. 
Druhý cizí jazyk se vyučuje ve skupinách tři hodiny týdně a žáci si vybírají dle svého zájmu z nabídky 
německý, ruský, polský a francouzský jazyk, přičemž polský a francouzský jazyk se začíná vyučovat na 
úrovni úplných začátečníků. 
Na výuce pravidelné spolupracují i studentští rodilí mluvčí a škola organizuje výjezdy do spřátelených 
škol, aktuálně německý Rohr a polské Kladsko, výhledově Francie. Škola podporuje individuální studium 
žáků v zahraničí. 

Systém volitelných předmětů 
Systém volitelných předmětů je koncipován především s ohledem na přípravu k maturitě. Jako volitelné 
jsou nabízeny hlavně ty předměty, ze kterých si studenti budou vybírat „své“ předměty k maturitní 
zkoušce, k přijímací zkoušce na vysokou školu i ke své práci. Žáci tak získávají hlubší znalosti nad rámec 
základní povinné výuky. Nabídka těchto předmětů je zároveň natolik pestrá, že uspokojí i individuální 
zájmy studentů a přispívá k větší úspěšnosti u přijímacího řízení na vysoké školy. 

Volitelné předměty jsou navíc doplňovány předměty nepovinnými (např. cvičení z matematiky, dějiny 
umění, religionistika) a vzdělávacími zájmovými kroužky (např. výtvarný kroužek, fyzikální kroužek, 
biologický kroužek, chemický kroužek, kroužek informačně-technologický, kroužek technický). Kroužky a 
nepovinné předměty jsou zřizovány dle zájmu žáků. 

Výběr volitelných předmětů v posledních dvou ročnících probíhá dvoukolově. V prvním kole si každý 
student zvolí libovolný předmět čistě dle svých zájmů a nabídce školy. Ve druhém kole se počet 
volitelných předmětů může zmenšit podle počtu zájemců, a tak někteří studenti svou první volbu mění, 
protože právě "jejich" předmět nebyl z důvodu malého zájmu ostatních žáků zřízen. Škola se snaží 
vytvářet co nejvyšší počet volitelných předmětů, často i s minimálním počtem studentů. 

Kvinta + 1.A, Sexta + 2.A 

Student si povinně vybírá mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou (dvě vyučovací hodiny) a mezi 
latinou, robotikou, podnikáním, mediálními studiemi,  cestovním ruchem a případně dalším předmětem 
dle zájmu a aktuální nabídky (jedna vyučovací hodina nejméně v pěti skupinách). V obou ročnících se 
třídy dále dělí na tři skupiny, ve kterých probíhají střídavě laboratorní práce z fyziky, chemie a biologie. 

Septima + 3.A, Oktáva + 4.A 

Dva dvouhodinové povinně volitelné předměty: seminář z českého jazyka, seminář a konverzace 
z angličtiny, seminář a konverzace z němčiny, seminář a konverzace z ruštiny, seminář z polského jazyka 
a kultury, deskriptivní geometrie, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář z matematiky, 
seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky, 
robotika a další dle zájmu studentů. 

Žáci vypracovávají každý rok z jednoho zvoleného semináře seminární práci, která může být v posledním 
ročníku využita i jako základ pro práci maturitní. 

V předposledním a posledním ročníku se dále žák díky různým dělením a organizačním úpravám může 
více specializovat na předměty svého zájmu, které bude dále rozšiřovat v navazujícím studiu nebo praxi. 
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Vyšší gymnázium 

Časová dotace 

celkem 1. 2. 3. 4. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 16/4 4/2 4/1 4/1 4/1 

Cizí jazyk 1 - AJ 16/16 4/4 4/4 4/4 4/4 

Cizí jazyk 2 – RJ, NJ, FJ, PJ 12/12 3/3 3/3 3/3 3/3 

Matematika a její aplikace Matematika 16/4 4/2 4/1 4/1 4/1 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 4/4 1/1 1/1 1/1 1/1 

Člověk a společnost 
Dějepis 8 2 2 2 2 

Základy společenských věd 8 2 2 2 2 

Člověk a svět práce  - - - - - 

Člověk a příroda 

Fyzika 7+2/3 2+1/3 2+1/3 2 1 

Chemie 7+2/3 2+1/3 2+1/3 2 1 

Biologie 8+2/3 2+1/3 2+1/3 2 2 

Zeměpis 6 2 2 0 2 

Geologie - - - - - 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

4/4 2/2 2/2 - - 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 8/8 2/2 2/2 2/2 2/2 

Výchova ke zdraví - - - - - 

Volitelný předmět 10/10 1 1 4 4 

Disponibilní časová dotace 26 5 7 7 7 

Celková povinná časová dotace 132 34 34 32 32 


