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Identifikační údaje

1.1

Název ŠVP

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
(Příloha č. 1 - Volitelné předměty)

1.2

Vzdělávací program

1.2.1 Osmiletý vzdělávací program – niţší stupeň
7941K/81 Gymnázium
(osmileté gymnázium – niţší stupeň)
Denní forma vzdělávání
Vypracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV),
Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
1.2.2 Osmiletý vzdělávací program – vyšší stupeň
7941K/81 Gymnázium
(osmileté gymnázium – vyšší stupeň)
Denní forma vzdělávání
Vypracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G),
Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
1.2.3 Čtyřletý vzdělávací program
7941K/41 Gymnázium
(čtyřleté gymnázium)
Denní forma vzdělávání
Vypracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G),
Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
1.2.4 Šestiletý vzdělávací program – dvojjazyčný (česko – anglický)
7941K/610 Gymnázium
(šestileté dvojjazyčné gymnázium)
Denní forma vzdělávání
Vypracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG),
Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

1.3

Předkladatel

Gymnázium, IZO: 000 601 799
Právnická osoba: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Identifikátor právnické osoby: 600 016 927
IČ: 00 601 799
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa: Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc
Zástupce statutárního orgánu: RNDr. Evţen Mayer, ředitel gymnázia
Kontakty:
Telefon: 585 711 111
Fax: 585 711 170
e-mail: maibox@gytool.cz
Internetová adresa: www.gytool.cz
Platí od 1. 9. 2011
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1.4

Zřizovatel školy

Olomoucký kraj
Sídlo: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kontakty:
Telefon: 585 508 856
Internetová adresa: www.kr-olomoucky.cz

1.5

Platnost dokumentu

Příloha č. 1 Volitelné předměty platí od 1. 9. 2011

V Olomouci dne 15. 7. 2011
Č. j.: GYTO 1149/2011

RNDr. Evţen Mayer

L. S.
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Volitelné předměty v učebních plánech vzdělávacích oborů

2.1

Přehled vzdělávacích oborů

Vzdělávací obor

Poznámka

Přehled tříd ve školním
roce 2011/2012

79-41-K/81 Gymnázium
(osmileté – niţší stupeň)

výuka dle ŠVP od 1. 9. 2007

I.A8, I.B8, II.A8, III.A8,
IV.A8

79-41-K/81 Gymnázium
(osmileté – vyšší stupeň)

výuka dle ŠVP od 1. 9. 2009

V.A8, V.B8, VI.A8, VI.B8,
VII.A8, VII.B8

79-41-K/801 Gymnázium
(osmileté – vyšší stupeň)

dobíhající obor, výuka podle GUP
(generalizovaných učebních plánů)

VIII.A8

79-41-K/41 Gymnázium
(čtyřleté)

výuka dle ŠVP od 1. 9. 2009

I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C,
III.A, III.B, III.C

79-41-K/401 Gymnázium
(čtyřleté)

dobíhající obor, výuka podle GUP
(generalizovaných učebních plánů)

IV.A, IV.B, IV.C

79-41-K/610 Gymnázium
(šestileté, výuka vybraných
předmětů v cizím jazyce)

výuka dle ŠVP od 1. 9. 2009

I.A6, I.B6, II.A6, II.B6,
III.A6, III.B6

79-41-K/610 Gymnázium výuka vybraných předmětů
v cizím jazyce (šestileté)

dobíhající obor, výuka dle dříve
schválených učebních plánů MŠMT

IV.A6, IV.B6, V.A6, V.B6,
VI.A6, VI.B6

V rámci ŠVP bylo provedeno sjednocení zařazení volitelných předmetů v posledních dvou ročnících u
všech tří vzdělávacích oborů (7941K81, 7941K41, 7941K610). To umoţní vzájemnou prostupnost
ţáků mezi všemi paralelními ročníky. Tím bude dosaţenomaximální moţné variability voleb
volitelných předmětů pro ţáky.
V předmaturitních ročnících si můţe ţák volit 3 volitelné předměty po 2 hodinách týdně, v maturitních
ročnících 4 volitelné předměty po 2 hodinách týdně.
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2.2

Učební plány vzdělávacích oborů

2.2.1 Učební plán: osmileté gymnázium – niţší i vyšší stupeň
Předmět
Ročník

Počet hodin předmětu týdně
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Celkem

Český jazyk a lit.

5

4

4

4

3

3

3

4

30

Anglický jazyk

4

4

4

4

5

5

4

4

34

Další cizí jazyk

-

-

3

4

3

4

3

4

21

Občanská výchova

2

1

1

1

-

-

-

-

5

Základy společenských věd

-

-

-

-

1

1

2

2

6

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

-

14

Matematika

5

4

4

4

4

4

4

4

33

Fyzika

2

2,5

2

2,5

3

2

3

3

20

Chemie

-

2,5

2

2,5

2

3

2

-

14

Biologie

2

2

2

2

2

3

2

2

17

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

-

-

12

2

-

-

-

4

2

2

-

-

14

Informatika a výp. technika

-

-

2

-

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Volitelný předmět 1

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 2

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 3

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 4

-

-

-

-

-

-

-

2

2

29

29

32

32

33

33

33

33

254

Celkem hodin
Poznámky k učebnímu plánu

Poznámky k učebnímu plánu v jednotlivých předmětech shodné s poznámkami k učebním plánům
čtyřletého gymnázia (viz následující kapitola).
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2.2.2 Učební plán: čtyřleté gymnázium
Předmět
Ročník

Počet hodin předmětu týdně
I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

5

5

4

4

18

Další cizí jazyk

3

4

3

4

14

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

Dějepis

2

2

2

-

6

Matematika

4

4

4

4

16

Fyzika

3

2

3

3

11

Chemie

2

3

2

-

7

Biologie

2

3

2

2

9

Zeměpis

2

2

-

-

4

Informatika a výpočetní technika

2

-

-

-

2

Hudební výchova / Výtvarná výchova

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Volitelný předmět 1

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 2

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 3

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 4

-

-

-

2

2

33

33

33

33

132

Celkem hodin

Poznámky k učebnímu plánu k volitelným předmětům
Volitelné předměty
- Vzdělávací oblast „Volitelné vzdělávací aktivity“ je realizována ve volitelných předmětech ve III. a
IV. ročníku.
- Volitelné předměty si ţák zvolí z aktuální nabídky.
- Nabídka volitelných předmětů včetně učebních osnov bude vţdy aktuálně vypracována jako „Příloha
ŠVP: Volitelné předměty“.
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2.2.3 Učební plán: šestileté dvojjazyčné gymnázium
Předmět
Ročník

I.

II.

Počet hodin předmětu týdně
III.
IV.
V.
VI.

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

3

4

21

Anglický jazyk

9

10

4

4

4

4

35

Další cizí jazyk

-

-

4

4

4

4

16

Základy společenských věd

1

1

1

1

2

2

8

Dějepis

2

2

2

2

2

-

10

Matematika

3

3

4

4

3

3

20

Fyzika

2

2,5

3

2

3

2

14,5

Chemie

2

2,5

2

3

2

-

11,5

Biologie

2

2

2

3

2

2

13

Zeměpis

1

2

2

2

-

2

9

Informatika a výp. technika

2

-

2

-

-

-

4

Hudební výchova

1

1

Výtvarná výchova

1

1

2

2

-

-

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

12

Volitelný předmět 1

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 2

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 3

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 4

-

-

-

-

-

2

2

32

32

33

33

33

33

196

Celkem hodin

Celkem

Poznámky k učebnímu plánu k volitelným předmětům
Volitelné předměty
- Vzdělávací oblast „Volitelné vzdělávací aktivity“ je realizována ve volitelných předmětech v V. a
VI. ročníku.
- Volitelné předměty si ţák zvolí z aktuální nabídky.
- Nabídka volitelných předmětů včetně učebních osnov bude vţdy aktuálně vypracována jako
příloha ŠVP.
- Volitelné předměty budou nabízeny s výukou v českém i anglickém jazyce. Kaţdý ţák si musí
zvolit aspoň jeden volitelný předmět vyučovaný v anglickém jazyce.
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2.3

Zařazení volitelných předmětů do učebních plánů vzdělávacích oborů

Učební plány všech tří vzdělávacích oborů jsou v oblasti volitelných předmětů shodné. Sjednocení
bylo motivováno tím, aby se volba volitelných předmětů ze strany ţáka realizovala na platformě
zpravidla 7 paralelních tříd. Tím je umoţňěna obrovská variabilita kombinace ţákovských voleb a
většině ţáků bude moţné vyhovět poţadavkům na kombinaci volitelných předmětů. To mimořádným
způsobem prospívá prohloubení profesionální orientace ţáka v posledních ročnících a zvyšuje
motivaci k dalšímu studiu.
2.3.1 Specifikace volitelných předmětů
Volitelné předměty jsou nabízeny v několika variantách. Ţák si můţe vybrat ze všech variant nezávisle
na sobě. Volba volitelného předmětu není vázána na volbu příslušného maturitního předmětu.
Specifikace volitelných předmětu jsou uvedeny v kapitole Učební osnovy volitelných předmětů.
2.3.1.1 Volitelné předměty dvouleté
Ţák musí zpravidla absolvovat dvouletý volitelný předmět jako celek v posledních dvou ročnících.
V některých případech má ovšem moţnost po jednom roce volitelný předmět změnit, případně můţe
nastoupit do druhého roku volitelného předmětu, pokud má odpovídající znalosti. Je běţné, ţe ţák
závěrem studia mění svoji profesionální orientaci a volbu maturitních předmětů. Proto je umoţněna
změna volitelného předmětu i v případě dvouleté varianty. Během školního roku si ţák volitelný
předmět měnit nemůţe.
V učebním plánu osmiletého gymnázia je dvouletý volitený předmět zařazen v sedmém a osmém
ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří resp. čtyř volitelných předmětů.
V učebním plánu čtyřletého gymnázia je dvouletý volitený předmět zařazen ve třetím a čtvrtém ročníku
jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří resp. čtyř volitelných předmětů.
V učebním plánu šestiletého gymnázia je dvouletý volitený předmět zařazen v pátém a šestém
ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří resp. čtyř volitelných předmětů.
2.3.1.2 Volitelné předměty jednoleté pro předmaturitní ročníky
Jednoletý volitelný předmět v předmaturitním ročníku je vypracován pro ţáky předmaturitních ročníků.
Ţák si jej můţe volit nezávisle na volbě, která bude následovat v maturitním ročníku. Během školního
roku si ţák volitelný předmět měnit nemůţe.
V učebním plánu osmiletého gymnázia je jednoletý volitený předmět pro předmaturitní ročníky
zařazen v sedmém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří volitelných
předmětů.
V učebním plánu čtyřletého gymnázia je jednoletý volitený předmět pro předmaturitní ročníky zařazen
ve třetím ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří volitelných předmětů.
V učebním plánu šestiletého gymnázia je jednoletý volitený předmět pro předmaturitní ročníky zařazen
v pátém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří volitelných předmětů.
2.3.1.3 Volitelné předměty jednoleté pro maturitní ročníky
Jednoletý volitelný předmět v maturitním ročníku je vypracován pro ţáky pro maturitní ročníky. Ţák si
jej můţe volit nezávisle na volbě, která byla v předchozím v předmaturitním ročníku. Během školního
roku si ţák volitelný předmět měnit nemůţe.
V učebním plánu osmiletého gymnázia je jednoletý volitený předmět pro maturitní ročníky zařazen
v osmém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze čtyř volitelných předmětů.
V učebním plánu čtyřletého gymnázia je jednoletý volitený předmět pro maturitní ročníky zařazen
ve čtvrtém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze čtyř volitelných předmětů.
V učebním plánu šestiletého gymnázia je jednoletý volitený předmět pro maturitní ročníky zařazen
v šestém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze čtyř volitelných předmětů.
2.3.1.4 Volitelné předměty jednoleté pro předmaturitní nebo maturitní ročníky
Jednoletý volitelný předmět pro předmaturitní nebo maturitní ročníky je vypracován jednotně pro ţáky
předmaturitních a maturitních ročníků. Vzhledem k tomu, ţe předmět má pro předmaturitní i maturitní
ročníky shodný vzdělávací obsah, nemůţe si jej ţák volit v obou ročnících. Během školního roku si
ţák volitelný předmět také nemůţe měnit.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
2 Volitelné předměty v učebních plánech vzdělávacích oborů - 2.3 Zařazení volitelných
předmětů do učebních plánů vzdělávacích oborů
V učebním plánu osmiletého gymnázia je volitený předmět pro přematuritní a maturitní ročníky
zařazen v sedmém resp. osmém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří resp.
čtyř volitelných předmětů.
V učebním plánu šestiletého gymnázia je volitený předmět pro předmaturitní nebo maturitní ročníky
zařazen v pátém resp. šestém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří resp.
čtyř volitelných předmětů.
V učebním plánu čtyřletého gymnázia je volitený předmět pro předmaturitní nebo maturitní ročníky
zařazen ve třetím resp. čtvrtém ročníku jako nabídka jednoho dvouhodinového předmětu ze tří resp.
čtyř volitelných předmětů.
2.3.2 Schéma volby volitelných předmětů
Ţák si volí volitelné předměty v počtu hodin předepsaném v příslušných učebních plánech. Přitom
vyuţívá nabídky volitelných předmětů zpracovaných v této příloze ŠVP. Volba ze strany ţáka je
v podstatě neomezená, u bilingvního vzdělávacího oboru si ţák musí zvolit aspoň jeden volitelný
předmět vyučovaný v anglickém jazyce
Volba se provádí zpravidla ve dvou kolech ve spolupráci s třídním učitelem. V prvním kole si ţák
v seznamu vyznačí tři resp. čtyři volitelné předměty bez omeznení, podle vlastních představ. Pověřený
pracovník (zpravidla zástupce ředitele) provede sumarizaci voleb a vyřadí volitelné předměty, o které
nebyl dostatečný zájem (tím se rozumí minimální počet ţáků pro otevření skupiny volitelného
předmětu). Takto redukovaný seznam přechází do nabídky ve druhém kole. Zde si ţáci, jejichţ volba
nebyla uspokojena z důvodu malého zájmu, opraví svoji volbu podle aktuální nabídky. Těchto ţáků je
zpravidla velmi malý počet. Na základě této volby připraví pověřený pracovník rozvrhové bloky
volitelných předmětů. Pokud ve výjimečných případech nelze některé kombinace do rozvrhových
bloků zařadit, jsou jednotliví ţáci vyzváni k přizpůsobení své volby rozvrhovým blokům.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.1 Volitelný vyučovací předmět: Literární seminář

3

Učební osnovy volitelných předmětů

3.1

Volitelný vyučovací předmět: Literární seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět vychází ze vzdělávacího oboru „Český jazyk a literatura“ vzdělávací oblasti „Jazyk a
jazyková komunikace“ v RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý,
určený pouze pro ţáky maturitních ročníků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Český jazyk a literatura.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.1 Volitelný vyučovací předmět: Literární seminář

Vzdělávací obsah předmětu
Vyučovací předmět: Literární seminář
Ročník: IV., VI., VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Literární
historie

- zná literárněhistorické reálie
natolik, ţe dokáţe řešit
interpretační a aplikační úkoly,
které ze znalostí tohoto druhu
vycházejí
- orientuje se v české a světové
literatuře a její periodizaci
- rozlišuje jednotlivé umělecké
epochy
- vnímá specifika jednotlivých
uměleckých směrů, zejména
v české literatuře

- vybrané osobnosti a díla
světové literatury
- vybrané osobnosti a díla
české literatury
- literární umělecké směry
v souvislostech
s výtvarným uměním,
hudbou, divadlem, filmem
- tendence současné
literatury, zejména české

PV:
VV – umělecké
směry
HV – umělecké
směry

Literární
teorie

- analyzuje dílčí sloţky
uměleckého díla tak, ţe
následně dokáţe vyloţit některé
reálie textu v relativně uceleném
interpretačním soudu
- rozpozná uměleckost, druh, ţánr
textu, definuje jeho specifika
- nalezne v textu figury, tropy,
básnické obrazy, dovede je
analyzovat
- odhalí zamýšlený estetický
účinek pouţitých jazykových
prostředků

- literární druhy a ţánry,
jejich vývoj, přesahy mezi
nimi
- fabule a syţet uměleckého
díla
- specifika básnického textu

Čtenářská
gramotnost

- o textu uvaţuje jako o celku,
vystihne hlavní myšlenky textu,
vysvětlí jeho účel
- zobecňuje prvotní dojmy a
zpracovává informace logickým
způsobem, hodnotí kvalitu textu
- umí obhájit vlastní názor

- vybrané literární texty

Literatura a
divadlo, film

- porovná literární předlohu
s divadelní či filmovou adaptací
- vystihne přístup a postupy autorů
adaptace, zamýšlí se nad jejich
záměry
- rozpozná uměleckou hodnotu
adaptace
- porovná více adaptací literární
předlohy

- specifika dramatického
a filmového umění
- vybraná divadelní
představení
- kapitoly z dějin filmu,
zejména českého
- vybrané filmové adaptace
literárních děl

PT:
OSV - kreativita
v kaţdodenním
ţivotě

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat).
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.2 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v
anglickém jazyce

3.2

Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Cizí jazyk: Anglický jazyk z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Anglický jazyk a je koncipován jako dvouletý. Ţák má
ovšem moţnost po jednom roce volitelný předmět změnit, případně můţe nastoupit do druhého roku
volitelného předmětu, pokud má odpovídající znalosti.
Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce (předmaturitní a maturitní ročníky) je určen pro
ţáky, kteří mají zájem o rozšíření jazykové kompetence, a to zejména v ústním projevu. Cílem
předmětu je osvojení si jazykových dovedností (produktivních a receptivních) pro komunikaci
v běţných ţivotních situacích a rozšíření vědomostí o okolním světě v globálním měřítku pomocí
reálií.
Konverzační témata jsou zařazena podle aktuálního zájmu ţáků. Témata jsou shodná s poţadavky
maturitní zkoušky a jazykových soutěţí.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Anglický jazyk.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.2 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v
anglickém jazyce
Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Konverzace v anglickém jazyce
Ročník: III., a VII. (předmaturitní ročníky, první rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = úroveň B2 podle SERR)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Ústní projev

- ţák popíše lidi, věci, aktivity
denního ţivota, záliby,
rodinu a vztahy, události
- podrobně a jasně se
vyjadřuje k řadě témat
týkajících se kaţdodenního
ţivota
- vymění si názor, navrhne
aktivitu
- omluví se a reaguje na
podněty z okolí
- vyjádří svou libost a
nelibost, souhlas i
nesouhlas

- rodina, rodinní příslušníci a
mezilidské vztahy
- osobní charakteristika
- domov a bydlení
- kaţdodenní ţivot
- vzdělání a škola
- volný čas a zábava
- cestování a doprava
- zdraví a hygiena
- stravování
- nakupování a sluţby
- práce a povolání
- zeměpis a příroda

PT:
Osobnostní a
sociální výchova:
Sociální
komunikace

Písemný projev - sestaví dopis
- popíše sebe, lidi i věci, které
ho obklopují
- napíše náročnější
vyprávění, recenzi
- obhájí a vyvrátí určitý názor

-

osobní profil
dopis
esej
příběh
recenze knihy / filmu
popis

Poslech

- rozumí náročnějšímu
dialogu i monologu
- analyzuje ze zpráv potřebné
informace
- zachytí hlavní myšlenku
projevu

-

monolog a dialog
vyprávění
zprávy z rádia a televize
písně

Čtení

- vybere z písemných
materiálů potřebné
informace
- čte přiměřeně náročné
autentické texty

-

novinové články
úryvky z knih
recenze
dopisy
příběhy

PT:
Multikulturní
výchova: Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.2 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v
anglickém jazyce
Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Konverzace v anglickém jazyce
Ročník: IV., a VIII. (maturitní ročníky, druhý rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = úroveň B2, C1 podle SERR)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Ústní projev

- ţák pohotově reaguje
v běţných komunikačních
situacích
- diskutuje, obhajuje a vyvrací
názory
- souvisle hovoří na určité
téma nevyţadující vysokou
odbornost
- bez problémů komunikuje
s rodilými mluvčími

-

kriminalita mládeţe
sport a peníze
právo na smrt
prodej lidských orgánů
ohniska konfliktů ve světě
přírodní katastrofy
imigrační politika a rasismus
podplácení a korupce
návykové látky a jejich
legalizace
- homosexualita
- generační rozdíly
- kompenzační kultura

PT:
Osobnostní a
sociální výchova:
Sociální
komunikace

Písemný projev - sestaví dopis
- popíše lidi, věci i události,
které ho obklopují
- napíše náročnější
vyprávění, návod, shrnutí,
referát
- obhájí a vyvrátí určitý názor

-

dopis
esej
příběh
popis / charakteristika
shrnutí
instrukce / návod

Poslech

- rozumí náročnějšímu
- monolog a dialog
dialogu i monologu
- vyprávění
- analyzuje ze zpráv potřebné - zprávy z rádia a televize
informace
- zachytí hlavní myšlenku
projevu

Čtení

- vybere z písemných
materiálů potřebné
informace
- čte přiměřeně náročné
autentické texty

-

PT:
Multikulturní
výchova: Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí

novinové články
články z časopisů
recenze
dopisy
příběhy

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.3 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka – kurz FCE

3.3

Volitelný vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Cizí jazyk: Anglický jazyk z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Anglický jazyk a je koncipován jako dvouletý. Ţák má
ovšem moţnost po jednom roce volitelný předmět změnit, případně můţe nastoupit do druhého roku
volitelného předmětu, pokud má odpovídající znalosti.
Volitelný předmět Seminář z anglického jazyka – kurz FCE (předmaturitní a maturitní ročníky) je určen
pro ţáky, kteří mají zájem o rozšíření jazykové kompetence, a to ve všech jazykových dovednostech,
které jsou poţadovány při mezinárodních jazykových zkouškách a také u nové státní maturity. Cílem
předmětu je osvojení si jazykových dovedností (produktivních a receptivních) pro komunikaci
v běţných ţivotních situacích a rozšíření vědomostí o okolním světě v globálním měřítku pomocí
reálií.
Volitelný předmět zajistí ţákům dostatečnou přípravu pro úspěšné sloţení mezinárodních zkoušek
Cambridge ESOL úrovně FCE (First Certificate in English); úroveň FCE koresponduje s úrovní B2 –
Vantage Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky. Mimořádně nadaní ţáci mohou
úspěšně sloţit i zkoušku úrovně CAE (Certificate in Advanced English); úroveň CAE koresponduje s
úrovní C1 – Effective Operational Proficiency Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky
Nedílnou součástí semináře je testování, které umoţňuje ţákům osvojit si strategie potřebné pro
úspěšné sloţení zkoušek. Pouţívané učebnice nabízejí velké mnoţství testovacích úloh ve všech
jazykových dovednostech (Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking, Use of English,
Writing).
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Anglický jazyk.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.3 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka – kurz FCE
Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z anglického jazyka – kurz FCE
Ročník: III., a VII. (předmaturitní ročníky, první rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = úroveň B2 podle SERR)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Ústní projev

- ţák pohotově reaguje
v běţných komunikačních
situacích
- diskutuje, obhajuje a vyvrací
názory
- souvisle hovoří na určité
téma nevyţadující vysokou
odbornost
- bez problémů komunikuje
s rodilými mluvčími
- vybírá si vhodné strategie
pro splnění úkolů
- navrhuje, radí, uvádí fakta a
názory

- shrnutí gramatiky (slovesné
časy, slovesné vazby,
nepřímá řeč, modální slovesa,
frázová slovesa, podstatná a
přídavná jména, předloţky)
- slovní zásoba (vzhled a
charakter člověka, krajina a
ţivotní prostředí, vyjadřování
mnoţství, kultura a umění,
cestování, synonyma,
kolokace, práce se slovníkem,
idiomy)
- popis a srovnávání obrázků
- strategie v ústním projevu
- tvoření slovních druhů

PT:
Osobnostní a
sociální výchova:
Sociální
komunikace

Písemný projev - sestaví dopis
- popíše lidi, věci i události,
které ho obklopují
- napíše náročnější
vyprávění, návod, shrnutí,
referát
- obhájí a vyvrátí určitý názor

-

PT:
Multikulturní
výchova: Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí

formální a neformální dopis
email
příběh
recenze
esej
testování

Poslech

- rozumí náročnějšímu
- testy (výběr z nabídky
dialogu i monologu
odpovědí, přiřazování
informací, kompletace vět,
- analyzuje ze zpráv potřebné
otevřené a zavřené testové
informace
úlohy)
- zachytí hlavní myšlenku
projevu

Čtení

- vybere z písemných
materiálů potřebné
informace
- čte přiměřeně náročné
autentické texty

- testy (výběr z nabídky
odpovědí, přiřazování
informací, doplňování výrazů
do textu)

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.3 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka – kurz FCE
Předmět: Seminář z anglického jazyka – kurz FCE
Ročník: IV., a VIII. (maturitní ročníky, druhý rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = úroveň C1 podle SERR)
Téma

Výstup předmětu

Ústní projev

- ţák pohotově reaguje
- shrnutí gramatiky (slovesné
v běţných komunikačních
vazby, trpný rod, frázová
situacích
slovesa, spekulování
v přítomnosti a minulosti,
- diskutuje, obhajuje a vyvrací
přídavná a podstatná jména,
názory
vztaţné věty, komparativ a
- souvisle hovoří na určité
superlativ, kondicionály)
téma nevyţadující vysokou
slovní zásoba (způsoby
odbornost
komunikace, výhody a
- bez problémů komunikuje
nevýhody, stravování,
s rodilými mluvčími
technické přístroje, kolokace,
- poţádá o pozornost,
idiomy, slovesa vyjadřující
zdvořile vstoupí do hovoru
mentální pochody, sloţeniny)
- uţívá různé strategie podle - strategie v ústním projevu
dané situace
- tvoření slovních druhů
- srovnávání obrázků
- nahrazování slov

Písemný projev - sestaví různé druhy dopisů
- popíše lidi, věci i události,
které ho obklopují
- napíše náročnější
vyprávění, návod, shrnutí,
referát, článek
- obhájí a vyvrátí určitý názor

Učivo

-

Poznámky
PT:
Osobnostní a
sociální výchova:
Sociální
komunikace
PT:
Multikulturní
výchova: Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí

dopis
neformální email
zpráva
stíţnost
článek
testování

Poslech

- rozumí náročnějšímu
- testy (výběr z nabídky
dialogu i monologu
odpovědí, přiřazování
informací, kompletace vět)
- analyzuje ze zpráv potřebné
informace
- strategie při poslechových
testech
- zachytí hlavní myšlenku
projevu

Čtení

- vybere z písemných
materiálů potřebné
informace
- čte přiměřeně náročné
autentické texty

- testy (přiřazování informací,
doplňování výrazů do textu,
výběr z nabídky informací,
otevřené a zavřené testové
úlohy)
- strategie

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.4 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka

3.4

Volitelný vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu.
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Cizí jazyk a jeho aplikace z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Anglický jazyk. Volitelný předmět je koncipován jako
jednoletý. Soustřeďuje se na rozvoj komunikativních dovedností ţáků, rozšiřování specifické slovní
zásoby a jazyka, prohlubování povědomí studentů o globálních otázkách současného světa a jejich
reflexe na ně.
Volitelný předmět Seminář z anglického jazyka (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků šestiletého gymnázia. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován
pro maturitní ročníky i volitelný předmět Seminář z anglického jazyka (maturitní ročníky).
Schéma volby volitelných předmětů ţáky je popsáno v úvodní části Přílohy ŠVP číslo 1: Volitelné
vyučovací předměty.
Volba volitelného předmětu není vázána na volbu příslušného maturitního předmětu.
Schéma volby volitelných předmětů ţáky je popsáno v úvodní části Přílohy ŠVP číslo 1: Volitelné
vyučovací předměty.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu Cizí
jazyk.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.4 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka
Vzdělávací oblast předmětu
Vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka
Ročník: V. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Ústní
projev

Jasně a podrobně vyjádří své stanovisko k
danému tématu nebo události.
Jazyk pouţívá pruţně a efektivně - má
široký repertoár slovní zásoby, chybějící
výrazy nahrazuje opisy.
Velmi dobře argumentuje a dokládá své
argumenty příklady.
Formuluje své myšlenky a názory a
navazuje na příspěvky ostatních mluvčích.
Zapojí se do diskuse s rodilými mluvčími,
reaguje na jejich otázky pohotově a
přirozeně.
Klade doplňující otázky k ověření a
upřesnění informací.
Přednese prezentaci na různá témata,
zvládá poznámky či otázky, reaguje
spontánně.
Zprostředkuje podrobné informace a rady
na nejrůznější témata.
Podrobně popíše obsah přečteného
literárního díla, shlédnutého filmu nebo
dokumentu, vylíčí své dojmy a
charakterizuje hlavní postavy.

Čtení

Poslech

Učivo

Poverty and Hunger/
Chudoba a hlad
- jazykové a lexikální
prostředky pro
tematickou oblast
chudoba a hlad, slumy,
začarovaný kruh bídy
v rozvojových zemích
Education As We Don’t
Know It/ Vzdělání tak jak
ho neznáme
- jazykové a lexikální
prostředky pro
tematickou oblast
vzdělání v rozvojových
zemích, způsoby jeho
zlepšení, role
neziskových organizací
Women In The World/
Postavení ţen ve světě
- jazykové a lexikální
prostředky pro
tematickou oblast různé
formy diskriminace ţen
ve světě
Rozumí delším, obsahově náročným
Media/
Média
faktografickým i beletristickým textům
- jazykové a lexikální
včetně odborných článků.
prostředky pro
Čte texty mapující současné události doma
tematickou oblast média,
i ve světě, obsahově i jazykově
mediální portrét
neupravované, dostupné v médiích.
současných událostí ve
V oblasti beletrie dokáţe číst
světě v kontextu vývoje
s porozuměním rozsáhlé texty
naší společnosti
povídkového nebo románového
Ethnic Minorities / Etnické
charakteru.
menšiny
Pouţívá různé typy čtení pro vyhledávání
- jazykové a lexikální
konkrétní informace a pro pochopení
prostředky pro
smyslu textu.
tematickou oblast
etnické menšiny
Rozumí obsahově a jazykově sloţitějším
v kontextu vývoje naší
projevům, přednáškám a zprávám
společnosti
týkajícím se oblastí studia a vzdělání, k
tématům z různých oblastí ţivota, a to i v
Literature/ Literatura
hovorovém tempu.
- ukázky z literatury psané
Bez větší námahy rozumí televizním
anglicky, jejich obsahová
pořadům a filmům.
a jazyková analýza
Rozumí interakcím mezi účastníky
skupinové diskuse, i kdyţ se diskuse týká
sloţitějších témat.
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Poznámky
PT: OSV
(Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti;
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů; Sociální
komunikace)
PT: MEGS
(Vzdělávání v
Evropě a ve světě)
PT: MEGS
(Globální problémy,
jejich příčiny a
důsledky)
PT: MKV (Základní
problémy
sociokulturních
problémů;
Psychosociální
aspekty
interkulturality;Vztah
k multilingvní situaci
a ke spolupráci
mezi lidmi
z různého prostředí)
PT: MEV (Média a
mediální produkce;
Mediální produkty a
jejich význam,
Účinky mediální
produkce a vliv
médií)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.4 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka
Písemný
projev

Stylisticky vhodně, srozumitelně a
podrobně zformuluje vlastní myšlenky.
Rozvíjí konkrétní body, dobře uspořádá
text, vysvětlí svá stanoviska.
Vyhledá a shrne informace a argumenty z
rozmanitých zdrojů.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.4 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka
Vyučovací předmět: Seminář z anglického jazyka
Ročník: VI. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Ústní
projev

Reprodukuje myšlenky, informace a
údaje z vyslechnutého či přečteného
textu na méně běţná témata.
Pouţívá široký repertoár slovní
zásoby, chybějící výrazy nahrazuje
opisy.
Zapojí se do diskuse s rodilými
mluvčími, reaguje na jejich otázky
spontánně a přirozeně.
Přesně formuluje své myšlenky a
vhodně naváţe na příspěvky
ostatních mluvčích.
Přednese přednášku na sloţité téma
a zvládá poznámky či otázky,
reaguje spontánně.
Přesvědčivě argumentuje a dokládá
své argumenty vhodnými příklady.
Podrobně představí myšlenku, dílo,
produkt, činnost, apod. a uvede
jednotlivé aspekty daných věcí a své
pojednání přiměřeně ukončí.

Čtení

Poslech

Učivo

Pouţívá různé typy čtení pro
vyhledávání konkrétní informace a
pro pochopení smyslu textu.
Rozumí delším, obsahově náročným
faktografickým i beletristickým
textům včetně odborných článků,
postřehne posun stylu.
Čte texty mapující současné události
doma i ve světě obsahově i jazykově
neupravované, dostupné v médiích.
Rychle přehlédne dlouhé, sloţité
texty, včetně novinových článků, a
rozhodne, zda je podrobněji
studovat.
Rozumí delší promluvám, i kdyţ
nemají jasnou stavbu a jsou
vyjádřeny pouze v náznacích.
Bez větší námahy rozumí televizním
pořadům a filmům.
Rozumí interakcím mezi účastníky
skupinové diskuse, i kdyţ se diskuse
týká sloţitých a ne zcela běţných
témat.
Identifikuje a interpretuje kontext
promluvy.
Sleduje s porozuměním promluvy v
médiích a hraných filmech, ve
kterých se do jisté míry uţívá i
slangu a idiomatických výrazů.
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Poznámky

PT: OSV
(Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti;
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů; Sociální
HIV/ AIDS, Malaria and Other komunikace;
Morálka všedního
Diseases / HIV/ AIDS,
dne)
Malárie a jiné nemoci
- jazykové a lexikální
PT:MEGS (Globální
prostředky pro tematickou
oblast nemocí a jejich mýtů problémy, jejich
příčiny a důsledky)
a stereotypů
Poverty and Health Care/
Chudoba a zdravotní péče
- jazykové a lexikální
prostředky pro tematickou
oblast zdravotní péče a
spojitost mezi chudobou a
úrovní zdravotní péče

Global Environmental
Problems/ Globální problémy
ţivotního prostředí
- jazykové a lexikální
prostředky pro tematickou
oblast problémy ţivotního
prostředí v globálním
kontextu
Aid Agencies and
Involvement in Global Issues
/ Humanitární organizace a
globální problémy
- jazykové a lexikální
prostředky pro tematickou
oblast globální problémy a
humanitární organizace
Moral Issues and dilemmas
/Kontroverzní otázky a
dilemata
- jazykové a lexikální
prostředky pro tematickou
oblast morální dilemata a
kontroverzní otázky
součastnosti
Literature / Literatura
- ukázky z literatury psané
anglicky, jejich obsahová a
jazyková analýza
Media/ Média
- jazykové a lexikální
prostředky pro tematickou
oblast média, mediální
portrét současných událostí
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PT:MKV (Základní
problémy
sociokulturních
problémů;
Psychosociální
aspekty
interkulturality;Vztah
k multilingvní situaci
a ke spolupráci
mezi lidmi
z různého prostředí)
PT: ENV (Člověk a
ţivotní prostředí)
PT: MEV (Média a
mediální produkce;
Mediální produkty a
jejich význam,
Účinky mediální
produkce a vliv
médií)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.4 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
anglického jazyka
Písemný
projev

Podrobně, srozumitelně a stylisticky
vhodně zformuluje vlastní myšlenky
a názory.
Jasně a přesně rozvíjí konkrétní
body, dobře uspořádá text a vysvětlí
svá stanoviska.
Srozumitelně a uceleně rozvede
konkrétní myšlenky a vyzdvihne
nejdůleţitější aspekty.
Podrobně rozvede své názory a
podpoří je dalšími argumenty,
důvody a vhodnými příklady.

ve světě v kontextu vývoje
naší společnosti

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.5 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v
německém jazyce

3.5

Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v německém jazyce

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu
Vyučovací předmět Konverzace v německém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a
zpracováním obsahu ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV.
Těţištěm vzdělávacího obsahu je rozšíření slovní zásoby a především její aktivní vyuţití v mluvené
interakci v nejrůznějších komunikačních situacích; nedílnou součástí předmětu je prohloubené
seznámení s reáliemi německy mluvících zemí.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Německý jazyk a je koncipován jako dvouletý, tj. pro ţáky
maturitních a předmaturitních ročníků Ţák má ovšem moţnost po jednom roce volitelný předmět
změnit, případně můţe nastoupit do druhého roku volitelného předmětu, pokud má odpovídající
znalosti. V přídadě, ţe ţáci nevyuţijí dvouletý cyklus a zvolí si volitelný předmět Konverzace
v německém jazyce pouze v maturitním ročníku, potom bude tento volitelný vyučován v maturitním
ročníku podle osnov určených pro první rok dvouletého cyklu.
Časová dotace je 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá ve skupinách (cca 15 ţáků) s vyuţitím jazykových učeben i multimediální učebny.
Studenti mají k dispozici dobře vybavenou knihovnu.
V předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS), Multikulturní výchova (MKV),
Environmentální výchova (ENV), Mediální výchova (MEV).
Úroveň dosaţených jazykových dovedností je zaloţena na Evropském jazykovém portfoliu
přizpůsobenému výchovně-vzdělávacímu procesu na našem gymnáziu.
Na gymnáziu dosahují ve výstupech uvedených ve vzdělávacím obsahu ţáci v maturitním ročníku
gymnázia předepsané úrovně B1 podle SERR.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.5 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v
německém jazyce
Vzdělávací obsah předmětu
Vyučovací předmět: Konverzace v německém jazyce
Ročník: VII., III., V. (předmaturitní ročníky, první rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = úroveň A2+ SERR)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Ústní
projev
samostatné
mluvení =
monolog

- jednoduše popíše lidi, ţivotní a pracovní
podmínky, aktivity denního ţivota,
záliby slovním výčtem, jednoduchými
větami
- podá informace o aspektech svého
běţného všedního dne: lidech, místech,
zkušenostech, povolání, vzdělání
- mluví jednoduše o nějaké události nebo
činnosti
- popíše plány, zvyky, osobní zkušenosti
a aktivity všedního dne
- jednoduše popíše věci, které mu patří
- vysvětlí, co má či nemá rád
- popíše rodinu, vztahy, vzdělání,
současnou či minulou činnost
- jednoduchými výrazy popíše osoby,
místa, věci
- formuluje nekomplikované otázky

Ústní
projev
interakce =
dialog

- dorozumí se v jednoduchých rutinních
situacích, v nichţ jde o
nekomplikovanou výměnu informací o
známých záleţitostech
- poloţí otázku a odpoví, reaguje
- rozumí rozhovoru o tématech běţného
dne, dá-li si partner záleţet a hovoří
jasně, pomalu a srozumitelně
- vede jednoduché kontaktní rozhovory
- účastní se jednoduchých rozhovorů,
domluví si setkání
- vymění si názor, informace
- reaguje na pozvání, sám umí pozvat
- omluví se, reaguje na omluvu
- vyjádří, so má rád a co ne
- reaguje na návrh, sám návrh podá

Témata, slovní zásoba:
- rodina, rodinné svátky,
ţivotopis
- bydlení, město a
venkov
- kultura, svátky, tradice
- reţim dne, koníčky,
volný čas
- jídlo, pití, stravování
- nákupy
- oblékání, móda
- sport
- cestování, ubytování
- vlastnosti, vztahy mezi
lidmi
- zdraví, ţivotní styl
- příroda a počasí, roční
období

PT:
MEGS – Ţijeme
v Evropě
MKV Psychosociální
aspekty
interkulturality
Vztah k multilingvní situaci a
ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního
prostředí
MEV – Mediální
produkty a jejich
významy
PV:
Z – Alpské
země
OV Komunikační
dovednosti
Kulturní reálie

Písemný
projev

- napíše krátké, jednoduché záznamy o
bezprostředně nutných a běţných
věcech, o sobě, své rodině, činnostech
napíše jednoduchými větami souvislý
text
- popíše elementárním způsobem
události, osobní zkušenosti
- napíše jednoduchý osobní dopis, v
němţ za něco poděkuje či se omluví
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Poslech

- rozumí vyjádřením o rodině, o své
osobě, věcech, které se týkají
bezprostředně jeho osoby
- porozumí všeobecně tematům
rozhovoru, pokud se hovoří pomalu a
srozumitelně
- rozumí jednoduchému popisu cesty
- odposlechne důleţité údaje z hlášení,
ze záznamníku ap.

Čtení

- rozumí jednoduchým textům o
známých tematech
- rozumí jim, pokud obsahují známou
slovní zásobu, příp. internacionalismy
- vybere z jednoduchých písemných
materiálů (dopis, broţura, článek)
poţadované informace
- rozumí jednoduchým osobním dopisům
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Volitelný předmět: Konverzace v německém jazyce
Ročník: VIII., IV., VI. (maturitní ročníky, druhý rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = úroveň B1 podle SERR)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Ústní
projev
samostatné
mluvení =
monolog

- spojuje jednoduchým způsobem
fráze, aby popsal(a) události a své
záţitky, sny, naděje a cíle
- stručně odůvodní a vysvětlí své
názory a plány
- vypráví příběh nebo přiblíţí obsah
knihy či filmu a vylíčí své reakce

Ústní
projev
interakce =
dialog

- poradí si s většinou situací, které
mohou nastat při cestování v
oblasti, kde se tímto jazykem mluví
- zapojí se bez přípravy do hovoru o
tématech, která jsou mu známá, o
něţ se zajímá nebo která se týkají
kaţdodenního ţivota (např. rodiny,
koníčků, práce, cestování a
aktuálních událostí)

Písemný
projev

- napíše jednoduché souvislé texty
na témata, která dobře zná nebo
která ho osobně zajímají
- napíše osobní dopis popisující
záţitky a dojmy

Poslech

- rozumí hlavním myšlenkám
vysloveným spisovným jazykem o
běţných tématech, se kterými se
setkává v práci, ve škole, ve
volném čase atd.
- rozumí smyslu mnoha
rozhlasových a televizních
programů týkajících se současných
událostí nebo témat souvisejících s
oblastmi jeho osobního či
pracovního zájmu, pokud jsou
vysloveny poměrně pomalu a
zřetelně

Témata, slovní zásoba:
- všední den a jeho problémy
- hospodářství, sluţby, banka
a pojištění
- svět práce – povolání
- škola a vzdělání
- ţivotní prostředí, klima,
počasí
- etapy ţivota, rodinné a
mezigenerační vztahy a
problémy
- migrace, multikulturalita
- Evropa, EU
- německy mluvící země –
zeměpis, hospodářství,
kultura, dějiny
- společnost a její problémy
- naše vlast a rodné město
- média, moderní
komunikační prostředky
- kultura, četba, literatura
v německém jazyce

PT:
MEGS Ţijeme v Evropě
Vzdělávání
v Evropě a ve
světě
MKV –
Psychosociální
aspekty
interkulturality
Vztah k multilingvní situaci a
ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního
prostředí
ENV – Člověk a
ţivotní prostředí
Ţivotní prostředí regionu a
České republiky
MEV – Mediální
produkty a jejich
významy

Čtení

PV:
Z – Alpské
země
OV Komunikační
dovednosti
Kulturní reálie

- rozumí textům, které obsahují
slovní zásobu často uţívanou
v kaţdodenním ţivotě nebo které
se vztahují k jeho práci
- rozumí popisům událostí, pocitům
a přáním v osobních dopisech

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat), PRO – projekt, SERR – Společný
evropský referenční rámec.
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3.6

Volitelný vyučovací předmět: Konverzace ve španělském jazyce

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Cizí jazyky RVP GV. Vzdělávací oblast je současně vzdělávacím
oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Španělský jazyk. Volitelný předmět je koncipován jako
jednoletý.
Volitelný předmět Konverzace ve španělském jazyce (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Konverzace ve španělském jazyce (maturitní ročníky). Je doporučeno (ale není
striktně vyţadováno), aby ţák navštěvoval volitelný předmět v obou ročnících.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Španělský jazyk.
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3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.6 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace ve
španělském jazyce
Vzdělávací obsah předmětu
Vyučovací předmět: Konverzace ve španělském jazyce
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Španělština a
my

- popíše své studium jazyka,
vysvětlí jeho význam a
pouţití ve světě
- vysvětlí původ a zařazení
španělštiny, uvede příklady
slov různého původu
- zeptá se na jazykové
znalosti jiných osob

-

Bydlíme

- provede domem/bytem jako
makléř, do detailu popíše
- ve vztahu k bydlení definuje
vlastní vkus
- debatuje s ostatními o
výhodách a nevýhodách
různých typů bydlení

- slovní zásoba k bydlení
(stavby, místnosti, doplňky)
- vyjádření údivu
- minulý dokonavý čas a čas
předpřítomný

To jsem já

- popíše sebe sama,
spoluţáky a jiné osoby

- popis obrázku
- postava, oblečení, barvy,
slovesa pohybu
- průběhové časy
- rodinní příslušníci
- profese a záliby

Co si dáte?

- zvládne běţné verbální
situace v restauraci či baru
- objednává, vybírá, radí,
přemlouvá, hodnotí, zaplatí

- jídla a pokrmy, pití
- formální konverzace s
číšníkem/neformální
konverzace s kamarádem
- hádka (rozkazovací způsob)
- placení (číslovky základní a
řadové)
- hospodské řeči (kolokviální
výrazy a vulgarismy)

Právě jsme se
vrátili

- rozvykládá se podrobně o
prázdninové cestě, popíše
místa, záţitky
- subjektivně ohodnotí
jednotlivé části zájezdu

- cestování: příprava cesty,
plánování, odhady, dopravní
prostředky, ubytování atd.
- problémy s ubytováním,
dopravou, itinerářem
- minulý čas
nedokonavý/předminulý čas

Jako ve filmu

- sestaví biografii slavné
osobnosti
- přesným dotazováním
zjišťuje informace z různých
období ţivota osobnosti

- vzdělávací proces, svět práce
- úspěchy a pády, popis
sloţitých ţivotních situací
- plnohodnotné ovládání sloves
znát, vědět, moci
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Je nám špatně

- rozhovoří se o svých
hypotetických zdravotních
problémech
- optá se na zdraví jiných,
poradí, doporučí, nabídne
pomoc

- medicína, situace u lékaře,
nemoci, prevence, léčba
- debata o zdravém ţivotním
stylu
- imperativo, subjuntivo

Zvoní!

- na základě vlastních nálad a
zálib pohovoří o svých
prázdninových plánech,
uvede důvody svých
rozhodnutí, spekuluje o
budoucnosti a vyjádří svá
přání

-

pozdravy - setkání/loučení
letní sporty
předsevzetí
vyjádření přání a
pravděpodobnosti
(subjuntivo)

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Vyučovací předmět: Konverzace ve španělském jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Vybrané
kapitoly z
vývoje
španělštiny a
dějin
Španělska a
Latinské
Ameriky

- popíše své studium jazyka,
vysvětlí jeho význam a
pouţití ve světě
- vypráví o důleţitých
osobnostech a událostech z
dějin hispánské oblasti
- vystihne a okomentuje
paradox některých
pozorovaných jevů

-

Zeměpis a
kultura
hispánské
oblasti

- popíše zeměpisně hisp.
oblast
- pohovoří o některých
význačných osobnostech či
památkách

- vývoj umění ve Šp. a LA
- vyjádření údivu
- širší pouţití budoucích časů

Hispánská
literatura

- zmíní hlavní díla a autory
- povypráví obsah přečtené
knihy

- dějiny literatury
- Nobelova cena za literaturu
- debata o papírových a
elektronických knihách

Cestování a
průvodcovství

- rozvykládá se podrobně o
- cestování: příprava cesty,
prázdninové cestě, popíše
plánování, odhady, dopravní
místa, záţitky
prostředky, ubytování atd.
- subjektivně ohodnotí
- problémy s ubytováním,
jednotlivé části zájezdu
dopravou, itinerářem
- hovoří o vybraných městech - španělská města a hlavní
a jeho památkách
města v LA
- ČR, Olomouc

Rodina a já

- rozvykládá se o své
(nemusí být pravda) rodině,
popíše členy, jejich vzhled,
vlastnosti a charakter,
subjektivně nastíní svůj
vztah k nim
- vypráví o sobě: co dělá, co
ho/ji baví, čemu se chce v
budoucnosti věnovat

Zdraví, výţiva a - popíše a vysvětlí některé
sport
zdravotní problémy
- sestaví zdravý jídelníček
- doporučí aktivity k
správnému ţivotnímu stylu
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- terminologie - rodina, volný
čas
- výčet, definice a popis
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jídlo a pití
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-
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Bydlet a ţít

- vypráví o bydlení, popisuje,
vysvětluje výhody a
nevýhody, vylíčí ideál
- nastíní zásadní ekologické
problémy, vyjádří vlastní
pohled na věc

- města, čtvrti, domy, místnosti,
nábytek, předměty
- debata o realitním trhu
- přelidnění, znečištění, řešení
- recyklace a konzum (debata)
- souslednost subjunktivních
časů

Komunikace

- na základě vlastního studia
jazyků rozmlouvá o
důleţitosti a formách
komunikace mezi lidmi
- napíše e-mail, SMS,
zatelefonuje a vyřídí
jednoduchou věc

- rozhovory a vyřizování,
vzkazy, telefonáty
- bankovní operace, osobní
administrativa, internet, pošta
- časová, účelová, přípustková
a podmínková souvětí

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.

Platí od 1. 9. 2011

- 32 -

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.7 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
španělského jazyka – kurz DELE

3.7

Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze španělského jazyka – kurz DELE

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Cizí jazyky RVP GV. Vzdělávací oblast je současně vzdělávacím
oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Španělský jazyk. Volitelný předmět je koncipován jako
jednoletý.
Volitelný předmět je určen pouze pro ţáky maturitních ročníků, jeho cílem je připravit ţáky na úspěšné
sloţení mezinárodních jazykových zkouškek ze španělského jazyka DELE.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Španělský jazyk.
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Vzdělávací obsah předmětu
Vyučovací předmět: Seminář ze španělského jazyka - kurz DELE
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Gastronomie,
jídlo a pití.

- porozumět daným textům
- slovní zásoba z oblasti
z oblasti gastronomie
hispánské gastronomie
hispánského světa
- uplatnění odpovědnosti za
- napsat recept a reklamaci
vady výrobků a sluţeb
- porozumět poslechové části o - kolokviální výrazy a
tradičním španělském jídle a
vulgarismy
napsat o něm slohový útvar

Volný čas,
sport a
prázdiny.

- porozumět textům, které se
vztahují k fotografování, kinu
a cestování
- napsat neformální dopis
kamarádům z dovolené a
reklamaci cestovní kanceláři
- porozumění poslechové části
o pronájmu bytu, dovolené a
sportovních aktivitách a
napsat o nich slohový útvar

Práce a
studium.

- porozumět daným novinovým - slovní zásoba z oblasti studia
článkům z oblasti školství a
a zaměstnání
zaměstnání
- popis obrázků
- reagovat na dopis od
- osvojení si kolokviálních
kamaráda a napsat formální
výrazů, které se vztahují
ţádost o jazykový kurz
k profesím
- formální a neformální dopisy

- slovní zásoba k volnému času
(sport, ubytování, dopravní
prostředky)
- psát reklamace a neformální
dopisy
- kolokviální výrazy z oblasti
volného času

Film, televize, - schopnost číst a porozumět
literatura a
daným textům z oblasti
představení.
literatury a divadla
- umět poţádat kamaráda o
radu a odmítnout kamarádovu
nabídku
- napsat recenzi na kníţku
nebo film

- slovní zásoba z oblasti kultury
(rádio, televize, kino, film)
- vyjádření vlastního názoru
nad tématy společenského a
kulturního ţivota
- písemné kritické posudky
uměleckých děl
- dialog o koníčcích a
oblíbených činnostech ve
volném čase

Zdraví,
nemoci a
lékařství.

- slovní zásoba z oblasti zdraví
(nemocnice, nemoci, lidské
smysly)
- medicína, situace u lékaře,
nemoci, prevence, léčba
- debata o smyslu alternativní
medicíny a o problémech se
zdravím v XXI století

- schopnost číst a porozumět
daným novinovým článkům
z oblasti zdraví a
zdravotnictví
- umět napsat dopis
nemocnému kamarádovi a
poděkovat za dárek
- slohový útvar na téma zdraví
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Příroda,
energie a
ţivotní
prostředí.

- schopnost číst a porozumět
novinovým článkům z oblasti
ţivotního prostředí
- umět napsat stíţnost
- schopnost napsat slohový
útvar o ochraně ţivotního
prostředí a domácích
mazlíčcích

- slovní zásoba z oblasti
ţívotního prostředí (klima,
recyklace, energie)
- psát podání nebo sdělení,
veřejnoprávní a
soukromoprávní osobě
- dialog nad tématy ţivotního
prostředí

Banka,
oblékání a
bydlení.

- schopnost číst a porozumět
článkům z oblasti bydlení a
nakupování
- napsat neformální dopis
kamarádovi o stěhování
- slohový útvar nad tématy
komerce a nakupování

- slovní zásoba z oblasti
bankovnictví, oblékání a
bydlení (peníze, sluţby,
dokumenty, byt, nákupní
středisko, móda)
- dialog nad tématy
současného způsobu ţivota
- popis obrázků

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.8

Volitelný vyučovací předmět: Konverzace ve francouzském jazyce

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP GV a do vzdělávacího
oboru Další cizí jazyk.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Francouzský jazyk. Volitelný předmět Konverzace ve
francouzském jazyce je koncipován jako dvouletý a je určen pro ţáky předmaturitních a maturitních
ročníků. Cílem volitelného předmětu je rozšíření a prohloubení jazykových kompetencí získaných v
kmenové výuce francouzského jazyka. Důraz je kladen zejména na konverzaci a aktivní komunikaci,
stranou však nezůstane ani opakování a prohloubení gramatických jevů. Tematická osa předmětu je
dána maturitními okruhy, které budou probírány od jednodušších konverzačních témat
(v předmaturitním ročníku) po témata náročnější (v maturitním ročníku), vyţadující jiţ prohloubené
znalosti jazyka a jazykových dovedností. Přirozenou součástí výuky je studium reálií frankofonního
světa, a to různou formou (práce s tiskem, internetem, návštěvy výstav, besedy s rodilými mluvčími,
exkurze do Francouzského centra a Francouzského institutu).
Do předmětu jsou v předmaturitním ročníku vkomponovány tematické okruhy průřezových témat, jako
Ţijeme v Evropě, Člověk a ţivotní prostředí, Psychosociální aspekty interkulturality atd., u maturitních
ročníku jsou do předmětu vkomponovány tematické okruhy průřezových témat, jako Objevujeme
Evropu a svět, Mediální produkty a jejich významy, Vzdělávání v Evropě a ve světě atd.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Francouzský jazyk.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Konverzace ve francouzském jazyce
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, první rok dvouletého volitelného předmětu)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Rodina

- popíše vztahy mezi
rodinnými příslušníky,
charakterizuje jednotlivé
členy své rodiny
- provede srovnání české
a francouzské typické
rodiny
- provede srovnání
rodinného ţivota dnes a
v minulosti

- příbuzenské vztahy
- výchova dětí a mezigenerační
problémy
- muţské a ţenské role
- formy partnerského souţití: volný
svazek, „PACs“, církevní a civilní
sňatek
- těţkosti rodinného ţivota: rozvod,
nevěra, neplodnost a adopce, „famille
monoparentale, décomposée,
recomposée“
- prorodinná politika Francie

PT: MKV –
Psychosociální
aspekty
interkulturality

Bydlení

- popíše svůj domov,
vybavení domu či bytu,
domácí práce a srovná
různé moţnosti bydlení
- srovná výhody a
nevýhody bydlení v
domě či v bytě, ve městě
či na venkově
- popíše své vysněné
bydlení a kritéria jeho
výběru
- umí napsat inzerát a
pronajmout byt
- popíše situace bydlení
ve Francii

- dispozice a vybavení bytu a domu, typy
bydlení, kritéria výběru bydlení
- domácí práce a spotřebiče
- město, předměstí, venkov
- prohlídka a pronájem bytu
- problematika sociálního bydlení a
bezdomoví: HLM, SDF

Koníčky a
záliby

- vyjádří své záliby
- popíše různé způsoby
trávení volného času
- srovná koníčky
Francouzů a Čechů

- záliby, koníčky, volnočasové aktivity
- venkovní a interiérové aktivity
- typické koníčky Francouzů: „brocante“,
„bricolage“, atd.
- významné kulturní události ve Francii
(avignonský divadelní festival, Svátek
hudby, „Nuit blanche“, atd.)

Sporty a hry - popíše různé sportovní
disciplíny
- charakterizuje různá
sportovní zařízení
- vyjádří význam sportu
pro zdravý ţivot
- převypráví historii
Olympijských her
- srovná oblíbené sporty a
hry Čechů a Francouzů
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- sporty individuální, kolektivní,
adrenalinové, pasivní a aktivní,
profesionální a rekreační
- hry deskové, společenské, kolektivní
- oblíbené sporty Čechů a Francouzů
- významné sportovní události ve Francii
(Tour de France, Roland Garros,
paříţský maraton, atd.)
- Olympijské hry, Pierre de Coubertin
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Kaţdodenní
ţivot

- popíše svůj denní reţim
- popíše pracovní týden a
víkend
- vyjádří svou představu o
ideálním víkendu

Mé plány do - vyjádří své plány,
budoucna
představy a přání do
budoucna v profesním i
osobním ţivotě
- napíše ţivotopis,
motivační dopis
- absolvuje přijímací
pohovor

- denní reţim, kaţdodenní činnosti a
povinnosti
- aktivity školní a mimoškolní
- typický pracovní týden a typický víkend
- krátkodobé a dlouhodobé plány
- vysokoškolská studia, výběr povolání,
profesní kariéra
- „single“, sňatek, manţelský a rodinný
ţivot

Svátky v ČR - popíše státní a církevní
- české a francouzské státní a církevní
a ve Francii
svátky a tradice ve
svátky, tradice a zvyky s nimi spjaté
Francii a v ČR
- rodinné oslavy a tradice
- popíše významné
rodinné událost, oslavy a
tradice
Nakupování
a sluţby

- popíše jednotlivé druhy
obchodů, zboţí a
způsobů nakupování
- charakterizuje základní
sluţby, umí komunikovat
s jejich zástupci

- obchody, zboţí, způsoby nakupování a
placení
- vliv reklamy
- sluţby: pošta, hromadná doprava,
policie, hasiči, záchranná sluţba

Jídlo a
kuchyně

- popíše základní suroviny,
potraviny, kuchyňské
nádobí a spotřebiče
- rezervuje místo v
restauraci a objedná
pokrm
- charakterizuje typická
francouzská i česká jídla
i regionální speciality

- stravovací návyky, jídlo a ţivotospráva
- v restauraci, v kavárně
- francouzská kuchyně, kulinářské
speciality Francie
- česká kuchyně a místní speciality

Příroda a
počasí

- charakterizuje roční
- domácí a divoká zvířata, rostliny a
období
stromy
- porozumí předpovědi
- roční období, přírodní katastrofy
počasí
- klima Francie a ČR
- popíše klima ve Francii a
v ČR

Prázdniny a
cestování

- srovná různé dopravní
prostředky a cestování
- umí rezervovat hotel,
koupit letenku
- popíše různé způsoby
trávení prázdnin (hory,
moře, venkov)
- popíše destinaci svých
snů
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- dopravní prostředky
- základní komunikační situace: letiště,
nádraţí, hotel
- cestování organizované a individuální,
autostop
- dovolená a prázdniny
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Předmět: Konverzace ve francouzském jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, druhý rok dvouletého volitelného předmětu)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Zdraví a
nemoci

- popíše lidské tělo
- popíše běţné nemoci a jejich
příznaky
- umí hovořit s lékařem o svých
potíţích
- popíše faktory ohroţující
zdraví a různé způsoby péče
o zdraví
- srovná český a francouzský
zdravotní systém

-

Škola a
vzdělání

- zná názvy vyučovacích
předmětů
- dokáţe popsat svůj rozvrh
hodin
- dokáţe hovořit o své škole a
o způsobu výuky
- zná francouzský vzdělávací
systém
- srovná český a francouzský
vzdělávací systém

- vyučovací předměty
- jak vypadá školní rok a
vyučovací den
- typy škol (základní, střední,
vysoké) v ČR
- primární a sekundární školství ve
Francii
- jak vypadá francouzská a česká
maturita
- univerzity a univerzitní studium

Oblečení a
móda

- zná názvy oděvů
- dokáţe popsat jaký typ oděvu
je vhodný pro určitou
příleţitost
- dokáţe popsat svůj oblíbený
styl oblékání
- dokáţe popsat různé styly
oblékání současné mládeţe
- umí vést improvizovaný
rozhovor s prodavačem
oděvů

- názvy oděvů
- názvy materiálů a vzorů
- různé typy oděvů pro různé
příleţitosti
- vlastní styl
- móda a její proměny

Kulturní ţivot

- zná názvy jednotlivých druhů
umění
- stručně charakterizuje
umělecké epochy a slohy
- dokáţe hovořit o soudobé
hudbě, divadle, filmu,
výtvarném umění
- dokáţe hovořit o svém
oblíbeném uměleckém ţánru

- obecné termíny z oblastí divadla,
filmu, malířství, sochařství,
architektury
- umělecké styly
- umění v ţivotě člověka
- změny vkusu s věkem
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Poznámky

lidské tělo a nemoci
první pomoc
civilizační choroby
zdravý ţivotní styl
u lékaře
carte Vitale
Sécurité sociale
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Média

- zná jednotlivé typy
sdělovacích prostředků
- dokáţe hovořit o roli
sdělovacích prostředků
v ţivotě
- dokáţe hovořit o tom, které
typy médií nejčastěji vyuţívá
- zná základní terminologii
z oblasti médií
- dokáţe hovořit o výhodách a
nebezpečí internetu

-

Francie

- dokáţe popsat Francii
z geografického, politického a
společenského hlediska
- dokáţe nastínit stručný
historický vývoj Francie
- zná nejznámější francouzské
symboly
- dokáţe hovořit o ţivotním
stylu Francouzů
- srovná ţivotní styl Čechů a
Francouzů

-

Paříţ

- dokáţe hovořit o
administrativním a správním
uspořádání Paříţe
- zná stručné dějiny Paříţe
- zná nejznámější paříţské
historické památky
- dopravní infrastruktura

- poloha a rozdělení Paříţe
- dějiny a osobnosti Paříţe
- změny tváře Paříţe v průběhu
staletí
- zajímavosti v Paříţi
- kulturní a intelektuální instituce
v Paříţi
- osobnosti (české i jiné) spojené s
Paříţí

Česká
republika

- dokáţe popsat Českou
republiku z geografického,
politického a společenského
hlediska
- dokáţe nastínit stručný
historický vývoj ČR
- zná nejznámější české
symboly
- dokáţe hovořit o ţivotním
stylu Čechů, Moravanů a
Slezanů
- dokáţe srovnat jednotlivé
regiony

- administrativní dělení České
republiky
- přírodní a historické zajímavosti
ČR
- současná česká společnost
- současný politický profil ČR
- průmysl a zemědělství
- nejvyhledávanější turistické
lokality
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co je komunikace
druhy sdělovacích prostředků
tisk, druhy periodik
televize a rádio
typy pořadů
televizní program
internet, chat, sociální sítě

hexagon
administrativní dělení Francie
přírodní zajímavosti Francie
historické zajímavosti Francie
současná francouzská
společnost
- současný politický profil Francie
- průmysl a zemědělství
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Praha

- dokáţe hovořit o
administrativním a správním
uspořádání Prahy
- zná stručné dějiny Prahy
- zná nejznámější praţské
historické památky
- dopravní infrastruktura

- poloha a rozdělení Prahy
- dějiny a osobnosti Prahy
- změny tváře Prahy v průběhu
staletí
- zajímavosti v Praze
- kulturní a intelektuální instituce
v Praze
- osobnosti (české i jiné) spojené s
Prahou

Mé město a
můj region

- dokáţe hovořit o
geografickém,
administrativním a správním
uspořádání regionu a
Olomouce (případně jiného
města)
- zná stručné dějiny Olomouce
(případně jiného města)
- zná nejznámější historické
památky
- popíše dopravní infrastrukturu
- dokáţe hovořit o moţnostech
kulturního, sportovního a
společenského vyţití

- poloha Olomouce (případně
jiného města)
- administrativní rozdělení
- dějiny a osobnosti města
- změny tváře města v průběhu
staletí
- zajímavosti ve městě
- kulturní a intelektuální instituce
ve městě
- osobnosti (české i jiné) spojené
s regionem a městem

Frankofonie

- vysvětlí původ a různé
významy pojmu „frankofonie
- charakterizuje jednotlivé
evropské i mimoevropské
frankofonní země
- popíše instituce a
představitelé Frankofonie
- dokáţe hovořit o významu
francouzského jazyka
v současném světě

- Frankofonie, její cíle a instituce
- frankofonie lingvistická, politická
a kulturní
- frankofonní země (kultura, sport
a společnost aj.)
- frankofonie v ČR
- francouzština a její podoby
v jednotlivých frankofonních
zemích

PT: MEGS –
Objevujeme
Evropu a svět

Českofrancouzské
kulturní
vztahy

- charakterizuje důleţité
momenty a postavy v
dějinách česko-francouzských
vztahů
- zná význam a podobu českofrancouzských vztahů v době
komunismu
- představí nejvýznamnější
francouzské instituce v ČR

- vybrané kapitoly z dějin českofrancouzských vztahů
- „zlatý věk“ francouzsko-českých
vztahů
- francouzské instituce v ČR
- další místa kontaktu s
francouzštinou (francouzský
sport, gastronomie a kultura v
ČR: Dny francouzské kultury,
měsíc francouzského filmu atj.)

PT: MKV –
Vztah k
multilingvní
situaci a ke
spolupráci
mezi lidmi
z různého
prostředí
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francouzském jazyce
Francouzská
literatura

- nastíní stručný přehled vývoje
francouzské literatury
- představí důleţité literární
směry a jejich představitele
- podrobně představí jednu
autorskou osobnost a její dílo
- dokáţe pohovořit o českofrancouzských literárních
vztazích

- vybrané kapitoly z dějin
francouzské literatury
- nejdůleţitější díla francouzské
literatury
- oblíbené literární ţánry
- vztah k četbě, ţivot a dílo
oblíbeného autora
- rozbor vybraného díla

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.9

Volitelný vyučovací předmět: Seminář z ruského jazyka

Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV. Vychází ze
vzdělávacího oboru Další cizí jazyk.
Volitelný předmět směřuje k ovládnutí základů cizího jazyka, k jeho praktickému pouţívání jako
komunikačního prostředku. Získávání praktických dovedností ţáka je zaměřeno na 5 základních
oblastí cizího jazyka: poslech – rozhovor – samostatný ústní projev – čtení – psaní. Ve výuce cizího
jazyka jde především o praktické dovednosti (aby se ţáci uměli představit, zeptat na cestu, nakoupit v
obchodě, objednat si v restauraci). Cílem semináře je také probuzení zájmu ţáka o studium tohoto
cizího jazyka a o vytvoření pozitivního vztahu k němu. Ţáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v
běţných situacích kaţdodenního ţivota. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné
minimum. Slovní zásoba je volena především na základě zájmu ţáků. Podporuje rozvíjení
komunikačních dovedností ţáků navazováním kontaktů s rusky mluvícími osobami (prostřednictvím
internetu a osobními kontakty).
Volitelný předmět Seminář z ruského jazyka (předmaturitní a maturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních a maturitních ročníků. Je koncipován jako dvouletý.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Ruský jazyk.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z ruského jazyka
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, první rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = úroveň neúplná A1 podle SERR)
Téma

Výstup předmětu

Ústní
- učí se odlišnou výslovnost
ruských hlásek
Projev
samostatné - učí se přízvuky, pravidla ruské
intonace
mluvení =
- umí jednoduchými frázemi a
monolog
větami popsat místo, kde ţije, a
lidi, které zná

Ústní
Projev
interakce =
dialog

Učivo

Poznámky

Fonetika, pravopis:
- typické zvukové rysy ruského
jazyka
- samohlásky, souhlásky
- pohyblivý přízvuk
- vázání slov, intonace
- porovnání zvukové a písemné
podoby jazyka
- písemné vyjádření hlásek
Gramatika: Morfologie
- 1. pád pod. jmen v oslovení
- podstatná jména po číslovkách
- osobní a přivlastňovací
zájmena
- číslovky 1 – 1000
- I. a II. časování sloves
- slovesa уметь, заниматься
Syntax
- věty typu Кто это? Это моя
мама. Это не Яна а Якуб.
- Папа – врач. У тебя есть
брат? Папа работает врачом.
Slovní zásoba:
- osobní data (jméno, národnost,
věk, bydliště)
- členové rodiny
- povolání
- zájmy
- tradiční svátky
Komunikativní situace:
- pozdrav, představování,
souhlas, nesouhlas, ţádost,
omluva, pozvání, telefonování

PT:
OSV –
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů

- umí se jednoduchým způsobem
domluvit, komunikace závisí na
pomalé, eventuálně opakované
formulaci
- umí klást jednoduché otázky a
na podobné otázky odpovídat,
mluví-li partner rozhovoru
jasně, srozumitelně a pomalu
- umí pozdravit, omluvit se,
poděkovat, poprosit
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- přivítá se, rozloučí se
- představí sebe i jinou osobu
- zeptá se na údaje o osobě
(jméno, bydliště ap.), jak se
komu daří
- orientuje se v číslech, čase,
údajích o mnoţství, ceně
Písemný
projev

- zná rozdíly, shody a podobnost
mezi českou abecedou a
azbukou
- umí napsat stručný jednoduchý
text na pohlednici
- umí vyplnit formuláře,
obsahující osobní údaje

Poslech

- rozumí známým slovům a zcela
základním frázím týkajícím se
vlastní osoby a rodiny, pokud
jsou prezentovány pomalu a
srozumitelně

PT:
MEV – Média a
mediální
produkce

Čtení

- rozumí známým jménům,
slovům a velmi jednoduchým
větám
- přečte krátké a jednoduché
texty se známou slovní
zásobou (obraty a sdělení
všedního dne)

PT:
MEGS – Ţijeme
v Evropě
MKV – Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí
ENV – Člověk a
ţivotní prostředí
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Předmět: Seminář z ruského jazyka
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, druhý rok dvouletého volitelného předmětu)
(Výstupy = neúplná A2 podle SERR)
Téma

Výstup předmětu

Ústní
- upevňuje si odlišnou výslovnost
ruských hlásek
Projev
samostatné - upevňuje si pravidla ruské
intonace
mluvení =
- umí jednoduchými frázemi a
monolog
větami popsat místo, kde ţije, a
lidi, které zná
- řekne, co rád dělá, kde bydlí,
jaké je jeho povolání

Ústní
Projev
interakce =
dialog

Učivo

Poznámky

Fonetika, pravopis:
- upevňování správných
výslovnostních a
pravopisných návyků
- intonace souvětí
Gramatika: Morfologie
- skloňování pod. jmen typů
магазин, портфель, школа,
неделя, фотография, место,
здание
- skloňování zájmen кто, что,
vyjádření vykání
- řadové číslovky v 1. a 6.
pádě, vyjadřování data,
letopočtu
- minulý čas
- časování sloves ехать,
помочь, идти, взять
- дать, принять
- купить, спросить, хотеть
- předloţkové vazby odlišné od
češtiny по, после
Syntax
- věty typu Как пройти? Кому
позвонить? Что купить? Где
выйти?
Slovní zásoba:
- výuka a vzdělávání
- ve městě
- v obchodě
- Moskva, Petrohrad, Praha
Komunikativní situace:
- zákaz, pokyn, rada, omluva,
orientace ve škole, městě

PT:
OSV –
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů

- umí se jednoduchým způsobem
domluvit, komunikace závisí na
pomalé, eventuálně opakované
formulaci
- umí klást jednoduché otázky a
na podobné otázky odpovídat,
mluví-li partner rozhovoru jasně,
srozumitelně apomalu
- řeší situace, jak si o něco říct a
reaguje na ţádost druhého
- zeptá se na cestu, popíše cestu
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- zeptá se na údaje o osobě
(jméno, bydliště, zájmy, apod.)
- orientuje se v číslech, čase,
údajích o mnoţství, ceně
Písemný
projev

- zná rozdíly, shody a podobnost
mezi českou abecedou a
azbukou
- umí napsat stručný jednoduchý
text na pohlednici
- umí vyplnit formuláře, obsahující
osobní údaje

Poslech

- rozumí známým slovům a zcela
základním frázím týkajících se
vlastní osoby a rodiny, pokud
jsou prezentovány pomalu a
srozumitelně

PT:
MEV – Média a
mediální
produkce

Čtení

- rozumí známým jménům, slovům
a velmi jednoduchým větám
- přečte krátké a jednoduché texty
se známou slovní zásobou
(obraty a sdělení všedního dne)

PT:
MEGS – Ţijeme
v Evropě
MKV – Vztah
k multilingvní
situaci a ke
spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního
prostředí
ENV – Člověk a
ţivotní prostředí

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.10 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v ruském jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v RVP GV. Vychází ze
vzdělávacího oboru Další cizí jazyk.
Volitelný předmět směřuje k jeho praktickému pouţívání jako komunikačního prostředku. Získávání
praktických dovedností ţáka je zaměřeno na 5 základních oblastí cizího jazyka: poslech – rozhovor –
samostatný ústní projev – čtení – psaní. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné
minimum. Slovní zásoba je volena především na základě zájmu ţáků. Podporuje rozvíjení
komunikačních dovedností ţáků navazováním kontaktů s rusky mluvícími osobami (prostřednictvím
internetu a osobními kontakty).
Volitelný předmět Konverzace v ruském jazyce (předmaturitní ročníky) je jednoletý a je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Konverzace v ruském jazyce (maturitní ročníky). Je doporučeno (ale není striktně
vyţadováno), aby ţák navštěvoval volitelný předmět v obou ročnících.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Ruský jazyk.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Konverzace v ruském jazyce
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Rodina

- charakterizuje jednotlivé členy
své rodiny
- popíše vztahy v rodině
- vyjádří názor na osobní
vlastnosti lidí

-

Bydlení

-

Koníčky a
záliby

- popíše různé způsoby trávení
volného času včetně svých
zálib

- slovní zásoba k tématu
volnočasové aktivity

Sport a hry

- popíše různé sportovní
disciplíny
- vyjádří svůj názor na význam
sportu v ţivotě člověka
- popíše problémy spojené se
sportem

- různé druhy sportovních
aktivit
- oblíbené sporty Čechů a
Rusů

Kaţdodenní
reţim

- popíše svůj denní reţim
- popíše svůj pracovní týden a
víkend

- denní reţim
- moţnosti mimoškolních
aktivit

Plány do
budoucna

- popíše své plány a představy o
budoucnosti v osobním i
profesním ţivotě
- napíše svůj ţivotopis

- výběr povolání
- nezaměstnanost

Nakupování
a sluţby

- popíše jednotlivé druhy
obchodů
- srovná různé moţnosti
nakupování
- charakterizuje základní sluţby
- vyjádří svůj názor na reklamu

- slovní zásoba k tématu
obchody, způsoby
nakupování a placení
- druhy sluţeb
- vliv reklamy

Stravování

- popíše různé druhy stravování
- pohovoří o svém oblíbeném
jídle a uvede základní suroviny
pro jeho přípravu
- vyjádří svůj názor na zdravou
výţivu a biopotraviny
- charakterizuje typická česká
jídla

-

rodinní příslušníci
příbuzenské vztahy
výchova dětí
mezigenerační problémy
lidské vlastnosti

Poznámky
PT:
OSV –
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů

popíše svůj domov
- slovní zásoba na téma
bydlení
pojmenuje práce v domácnosti
- práce v domácnosti
porovná různé typy bydlení
- orientace v inzerátech
popíše ideální bydlení
umí napsat inzerát na pronájem
bytu
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Prázdniny a
cestování

- popíše různé způsoby trávení
prázdnin
- popíše vysněnou dovolenou
- porovná různé dopravní
prostředky a typy ubytování

- základní komunikační
situace: nádraţí, letiště,
hotel
- organizované a
individuální cestování
- rezervace letenky,
hotelového pokoje

PT:
MEGS – Ţijeme
v Evropě
MKV – Vztah
k multilingvní situaci
a ke spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního prostředí

Příroda a
počasí

- popíše jednotlivá roční období
- rozumí předpovědi počasí
- popíše různá přírodní prostředí
v Rusku
- popíše ochranu ţivotního
prostředí

- slovní zásoba na téma
roční období, přírodní
prostředí, katastrofy

PT:
ENV – Člověk a
ţivotní prostředí

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Předmět: Konverzace v ruském jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Škola a
vzdělání

- popíše svůj rozvrh hodin
- pohovoří o škole, kterou navštěvuje
- charakterizuje český vzdělávací
systém
- popíše moţné problémy ve škole

- vyučovací předměty
- typy škol
- primární, sekundární
a terciální školství

PT:
OSV –
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů

Oblečení a
móda

- dokáţe popsat různé typy oblečení
- názvy oděvů a jejich
pro různé příleţitosti
základních částí
- popíše svůj vlastní styl oblékání
- názvy materiálů a
vzorů
- dokáţe vést improvizovaný rozhovor
v obchodě s oděvy
- konverzační obraty
pouţívané při
nakupování

Kulturní
ţivot

- charakterizuje jednotlivé druhy
umění
- vyjádří svůj názor na současnou
hudbu, divadlo, film
- pohovoří o svém oblíbeném
uměleckém ţánru
- dokáţe napsat recenzi

- slovní zásoba z
oblastí divadla, filmu,
hudby a výtvarného
umění
- umělecké styly
- umění kolem nás a
jeho úloha v ţivotě
člověka

Média a
- vysvětlí a popíše různé formy
komunikace
komunikace mezi lidmi
- charakterizuje jednotlivé typy
sdělovacích prostředků
- vysvětlí výhody a nebezpečí
internetu

PT:
- slovní zásoba k
MEV – Média a
tématu komunikace
mediální produkce
- druhy sdělovacích
prostředků
- typy pořadů
- internet, chat, sociální
sítě

Zdraví a
nemoci

- lidské tělo
- nemoci a jejich
příznaky
- první pomoc
- zdravý ţivotní styl
- u lékaře

- popíše lidské tělo
- popíše běţné nemoci a jejich
příznaky
- vede improvizovaný rozhovor s
lékařem v ordinaci
- charakterizuje jednotlivé způsoby
péče o zdraví včetně alternativní
medicíny

Ruské reálie - dokáţe pohovořit o Rusku z
geografického, politického a
společenského hlediska
- popíše nejvýznamnější historické
události
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- slovní zásoba k
ruským reáliím
- politický systém
- přírodní zajímavosti
- historické zajímavosti

PT:
MEGS – Ţijeme
v Evropě
MKV – Vztah
k multilingvní situaci
a ke spolupráci mezi
lidmi z různého
kulturního prostředí

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.10 Volitelný vyučovací předmět: Konverzace v
ruském jazyce
Moskva a
Petrohrad

- popíše nejdůleţitější památky
v Moskvě a Petrohradu

- památky a významná
místa
- historické zajímavosti
- významné osobnosti

Česká
republika

- dokáţe popsat Českou republiku z
- přírodní a historické
geografického, politického a
zajímavosti České
společenského hlediska
republiky
- popíše významné události v českých - turisticky atraktivní
dějinách
oblasti
- doporučí návštěvu zajímavých míst
v České republice

Praha

- pohovoří o historii a současnosti
Prahy
- upozorní na nejvýznamnější
památky a navrhne prohlídkovou
trasu

- poloha a rozdělení
Prahy
- dějiny a osobnosti
- zajímavosti

Můj region

- popíše místo, ve kterém ţije,
případně studuje
- zná dějiny a současnost svého
města/vesnice
- popíše významné historické
památky a navrhne trasu k prohlídce

- zeměpisná poloha
města/vesnice
- zajímavosti ve městě
- instituce ve městě
- významné osobnosti

Ruská
literatura

- stručně charakterizuje jednotlivá
období vývoje ruské literatury a
uvede jejich představitele
- podrobně představí jednu autorskou
osobnost a její dílo
- doporučí zajímavou knihu k přečtení

- vybrané kapitoly z
dějin ruské literatury
- literární ţánry
- význam literatury
- rozbor vybraného
literárního díla

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.11 Volitelný vyučovací předmět: Latinská a řecká odborná terminologie
Charakteristika vyučovacího předmětu;
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – vzdělávacího oboru Další cizí
jazyk, dále souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce.
Volitelný předmět dále vychází z normativů současných anatomických nomenklatur a praxe při uţívání
odborné právní terminologie. Koncipován je jako jednoletý.
Výuka latiny v semináři je zaměřena přede vším na vyuţití znalostí odborné terminologie v lékařských,
veterinárních a farmaceutických oborech, eventuelně v právní praxi a při studiu právních oborů.
Výuka je realizována ve dvouhodinových blocích rozdělených na část technickou, opakování známé
látky, teoretické rozšíření znalostí a aplikaci a procvičování terminologické i jazykové znalosti při
četbě, překladu a tvorbě odborných textů. Důraz je kladen i na znalost vybraných klasických výroků
nejčastěji s etickou a právní tématikou. Výuka v seminářích můţe být doplňována besedami a
exkurzemi s odpovídajícím odborným zaměřením.
Mezi základní pracovní postupy patří frontální vyučování a výklad, četba a nácvik překladové techniky,
práce s krátkým odborným textem, eventuelně beseda a odborná exkurze.
Volitelný předmět Seminář z odborné latinské a řecké terminologie je určen pro ţáky předmaturitních
nebo maturitních ročníků, dle volby ţáka, ale vţdy jen v jednom z těchto ročníků (ţák si nemůţe volit
tento seminář dva roky po sobě.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
- Vzdělávacím cílem je rozvoj kritického úsudku a logických dovedností, postřehu vztahů mezi
pojmy a výrazovými prostředky evropských jazyků, osvojení základních jazykových a
terminologických znalostí a dovedností.
- Ţáci jsou vedeni k samostatné práci s texty, k systematickému studiu i samostudiu.
Kompetence k řešení problémů
- Vzdělávacím cílem je rozvoj schopnosti formulovat problém, popsat jeho strukturu, navrhnout
postup řešení a opustit škodlivé stereotypy. Základním typem problematiky při výuce terminologie
je proniknutí do morfologické a syntaktické struktury jazyka. Při výuce latiny jakoţto jazyka
vykazujícího přesnou logickou strukturu s minimem výjimek si ţáci osvojují logické postupy
odvozování, analytické i syntetické myšlenkové postupy.
Kompetence komunikativní
- Vzdělávacím cílem je rozvoj komunikačních dovedností a uvědomění souvislostí mezi strukturou
latiny a evropských jazyků.
- Ţáci jsou proto vedeni k porovnání jazykových forem latiny a evropských jazyků, k jejich lepšímu
porozumění, k pochopení sdílení společných kulturních hodnot jako prostředku, který evropské
národy spojuje a je tedy základním předpokladem kvalitní komunikace.
Kompetence sociální a personální
- Vzdělávacím cílem je rozvoj sebereflexe, všech osobnostních dovedností a odpovědnosti ţáka,
zaujmutí mravního prosociálního postoje a převzetí osobní odpovědnosti.
- Ţáci jsou vedeni k odpovědnému plnění vlastních i skupinových úkolů, k podílení se na řízení
práce v týmu, spoluvytváření a respektování pravidel při všech činnostech.
Kompetence občanské
- Vzdělávacím cílem je rozvoj dovedností, sebevědomého a tolerantního postoje demokratického
občana.
- Ţáci proto sledují aktuální společenské dění, sami aktivně výuku doplňují, pouţívají dostupné
informační zdroje a k získaným informacím zaujímají postoj. Zdůvodňují svůj názor.
- Učitel vţdy akcentuje základní předpoklad znalosti a úcty k principům evropské kultury a
civilizace.
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Kompetence pracovní
- Učitel důslednou kontrolou a osobním vzorem přístupu k práci vede ţáky k zodpovědnosti a
získávání pracovních návyků.
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Vzdělávací obsah předmětu
Latinská a řecká odborná terminologie
Ročník: III., V., VII. nebo IV., VI., VIII. (maturitní nebo předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Latinský
jazyk

- Ţák objasní vznik alfabety a abecedy,
- popíše předpoklady a proces vzniku jazyka ve
vymezené kulturně-historické oblasti
- porovná řecký a latinský systém jazyka a základní
lexikální, morfologické a syntaktické kategorie
s kategoriemi moderních jazyků
- při četbě a běţném uţívání ovládá principy správné
latinské výslovnosti (restituovaná podoba), čte
krátká slovní spojení a věty v alfabetě.

Abeceda a
výslovnost,
gramatický
systém

PV:
Další cizí
jazyk,
morfologie,
syntax
(průběţně)

Systém
substantiv

- Ţák formuluje systém dělení latinských a vybraných První deklinace
řeckých substantiv
Sloveso esse
- Čte/ provede správným způsobem zápis substantiva
ve slovníku, v textu substantivum identifikuje a
odvodí základní tvar
- Bezpečně porovná a určí slovní druh a příslušné
gramatické kategorie
- Pouţije aktivně i pasivně v krátké větě základní časy
slovesa esse a jeho sloţenin

Latinská
- Ţák správnou formou klasifikuje substantivum a
substantiva
adjektivum, určí jeho tvary a pasivně překládá kratší
a adjektiva,
přívlastkové vazby a slovní spojení
přívlastkové
vazby,
latinská věta

Druhá deklinace,
spojení
substantiva a
adjektiva, stavba
věty

Latinské
deklinace
Základní
slovesa
významová
a modální

- Ţák zařadí sloveso i jména do příslušné gramatické
kategorie
- Pasivně překládá delší slovní spojení váţící se
k lexiku probíraných kategorií
- Teoreticky správně vytvoří tvary vybraných časů
modálních a některých významových sloves

Třetí, čtvrtá a
pátá deklinace
Modální a
významová
slovesa - úvod

Adjektiva
třetí
deklinace,
stupňování
adjektiv

- Ţák aktivně i pasivně tvoří a překládá anatomické
výrazy, odvozuje tvary jmen a sloves, porovnává
podobu latinského lexika a gramatických kategorií
s evropskými jazyky
- Implementuje pravidla skloňování a stupňování do
práce s textem
- Osvojí si znalost vybraných klasických slovních
spojení, výroků a rčení

Adjektiva v latině

Předpony a
přípony,
číslovky

- Ţák tvoří jednoduchou podobu lékařské zprávy a
předpisu, překládá jednoduché pasáţe odborného
textu /klasické odborné literatury a implementuje
znalost předpon, přípon a číslovek do práce s texty
- Osvojuje si základní principy profesní morálky
pomáhajících profesí

Tvorba latinských
slov pomocí
předpon, přípon
Aktivní uţití
průběţně
předloţek
Číslovky v latině
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3.12 Volitelný vyučovací předmět: Společenskovědní seminář
Charakteristika vyučovacího předmětu;
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a společnost – vzdělávacího oboru Občanský a
společenskovědní základ, dále do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Základy společenských věd. Koncipován je jako dvouletý
pro ţáky předmaturitních a maturitních ročníků.
Obecným cílem předmětu je, aby si ţáci prohloubili znalosti a dovednosti v rovině osobnostní, morální,
sociální, aby citlivě vnímali sociální a politickou realitu a aby zaujali samostatný kritický, názorově
otevřený a tolerantní lidský postoj a názor na ţivot.
Důleţitým předpokladem ke splnění tohoto obecného cíle je získání nezbytného rozsahu vědomostí
v jednotlivých vědních oborech společenských věd tak, aby v odborných seminářích na tyto vědomosti
a dovednosti mohlo být navázáno. Seminář je navíc koncipován jako dvouletý a obsahy obou ročníků
se navzájem doplňují.
Výuka je realizována ve dvouhodinových blocích rozdělených na část technickou, opakování známé
látky, teoretické rozšíření znalostí a aplikaci poznatků nejčastěji s pouţitím odborného textu. Výuka
v seminářích můţe být doplňována besedami a exkurzemi.
Mezi základní pracovní postupy patří frontální vyučování, výklad, řízená diskuze, kritická práce
s textem, pouţívání elektronických prezentačních technik, beseda a odborná exkurze.
Důleţitým cílem výuky je vzbuzení přirozeného zájmu ţáků o jednotlivé studijní obory na vysokých
školách, kde jako budoucí studenti mají moţnost své odborné zájmy dále rozvíjet a připravit se na
budoucí profesi.
I proto mají ţáci moţnosti zapojovat se dle zájmu do přípravy referátů, účastnit se soutěţí a
seminárních prací a aktivně se podílet na výukových projektech.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Vzdělávacím cílem je rozvoj kritického úsudku a logických dovedností, postřehu vztahů mezi pojmy,
zvládnutí strategií efektivního učení a práce v týmu.
Ţáci jsou proto vedeni k samostatné práci s texty, týmové práci a zpracování výukových projektů na
pozadí kulturních a společenských témat.
Kompetence k řešení problémů
Vzdělávacím cílem je rozvoj schopnosti formulovat problém, popsat jeho strukturu, navrhnout postup
řešení a opustit škodlivé stereotypy.
Ţáci jsou proto při výuce, diskusi, besedách vedeni k tomu, aby samostatně formulovali otázky,
strukturovali témata i text a pouţívali pestré formy týmové spolupráce.
Kompetence komunikativní
Vzdělávacím cílem je rozvoj komunikačních dovedností, samostatný kritický názor a tolerantní postoj
ţáka.
Ţáci jsou proto vedeni formou diskuze, při skupinové práci, při prezentaci prací, řečnickém cvičení a
v písemném projevu k samostatnému a přesnému vyjadřování, k vystiţení obsahu sdělení či názoru a
schopnosti vyuţít a interpretovat význam sdělení masové a mediální komunikace. Samozřejmostí je
kritické pouţívání zdrojů, jako jsou encyklopedie, časopisy, odborné publikace a internet.
Kompetence sociální a personální
Vzdělávacím cílem je rozvoj sebereflexe, všech osobnostních dovedností a odpovědnosti ţáka.
Ţáci proto diskutují, jsou vedeni k odpovědnému plnění vlastních i skupinových úkolů, k podílení se na
řízení práce v týmu, spoluvytváření a respektování pravidel při všech činnostech.
Kompetence občanské
Vzdělávacím cílem je rozvoj dovedností, sebevědomého a tolerantního postoje demokratického
občana.
Ţáci proto sledují aktuální společenské dění, pouţívají dostupné informační zdroje a k získaným
informacím zaujímají postoj. Zdůvodňují svůj názor.
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Učitel vţdy akcentuje základní předpoklad znalosti a úcty k principům evropské kultury a civilizace,
bez kterého by multikulturní výchova byla pouze prázdným heslem.
Kompetence pracovní
Učitel důslednou kontrolou a osobním vzorem přístupu k práci vede ţáky k zodpovědnosti a získávání
pracovních návyků.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Společenskovědní seminář
Ročník: III., V., VII. (předmaturitní ročníky, první rok dvouletého volitelného předmětu)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Psychologie
obecná

- ţák charakterizuje základní proudy
psychologického myšlení
- odvodí vznik a hlavní zaměření
psychologických škol
- objasní fungování a uţití psychologických
metod
- uvede a odliší hlavní přístupy k osobnosti
- formuluje základní charakteristiky
osobnosti obecně
- kriticky zhodnotí moţnosti jednotlivých
výkladových modelů osobnosti
- načrtne strukturu osobnosti pomocí
základních charakteristik
- posoudí základní faktory a okolnosti vzniku
psychických poruch
- popíše jednotlivé psychické poruchy

Předmět a dějiny
psychologického
myšlení
Psychologické školy
Metody psychologie

PV:
Bi – biologie
člověka
(průběţně)

- ţák charakterizuje znaky sociální skupiny
- uvede skupinové teorie a objasní jejich
praktický dopad
- vymezí pojmy sociální pozice a role a na
příkladech charakterizuje jejich význam
- rozdělí a popíše základní typy sociálních
interakcí
- formuluje principy řízení skupiny a posoudí
význam metod sociální dynamiky v praxi
- ţák objasní základní pojmy spojené
s problematikou vývoje a vysvětlí jeho
hlavní zákonitosti
- rozdělí a charakterizuje ontogenetická
stádia
- pouţije znalost výše uvedeného k výkladu
vzniku psychických problémů a obtíţí ve
výchově

Skupina, sociální
dynamika
Pozice a role ve
skupině
Typy sociálních
interakcí
Role manaţera,
řízení a řešení
problémů ve
skupině, personální
řízení

- ţák obhájí zásadní význam svobody
jedince jako předpoklad dalších etických
úvah
- orientuje se v základních etických pojmech
- vymezí hlavní faktory morálního
rozhodování
- vyloţí základní pojetí funkce svědomí jako
morálního regulativu
- aplikuje získané poznatky při posouzení
vybraných problémových situací z oblasti
profesních etik

Etika a morálka
Svědomí

Psychologie
osobnosti

Sociální
psychologie

Vývojová
psychologie

Úvod do
etických
problémů

Platí od 1. 9. 2011

- 58 -

Teorie osobnosti
Struktura osobnosti
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Zákonitosti a popis
ontogeneze jedince
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Etika ţivota, profesní
etiky, etika a politika
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Religionistika

- Ţák rozliší základní formy světových
náboţenství
- charakterizuje jednotlivé vybrané kulty
- rozebere prvky náboţenského vztahu,
morální postoj a právní reflexi
náboţenských hodnot
- zdůrazní kulturní význam fenoménu
náboţenství v dějinách
- analyzuje problém svobody člověka a
postoje sebevydanosti v náboţenském
vztahu a dokumentuje na textu

Vývoj a typologie
náboţenství
Náboţenský vztah a
kult
Náboţenství a
morálka, právo
Náboţenství a
kultura, posvátné
texty

Rozšíření
soukromého
práva

- Ţák na základě hlubší znalosti povahy
právních předpisů popíše, objasní, porovná
a analyzuje význam prvků probíraných
právních vztahů a rozebere nejčastější
příčiny, předpoklady a následky právního
konání v rovině sociálních vztahů
upravených normami uvedených oborů
práva

Základní pojmy
práva
Občanské právo
Rodinné, obchodní a
pracovní právo

Práce
s politickými a
filozofickými
texty

- Ţák kriticky pracuje s uvedenými texty,
tvoří osnovu textu, zdůrazní hlavní
myšlenky autora a rozebere jejich význam
v politické praxi, klade otázky různé úrovně
obtíţnosti a samostatně porovnává a
hodnotí obsah textů ve vazbě na aktuální
politickou realitu a vlastní názory.

Výběr textů pro
doplnění látky
z politologie a
sociologie
Rozšíření politologie
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PV:
D – starověk –
osvícenství
(průběţně)
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3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.12 Volitelný vyučovací předmět: Společenskovědní
seminář
Společenskovědní seminář
Ročník: IV., VI., VIII. (maturitní ročníky, druhý rok dvouletého volitelného předmětu)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Rozšíření
politologie,
politické a
sociologické
texty

- ţák v chronologickém průřezu
charakterizuje nejvýznamnější
postavy, myšlenky a směry
evropského politického myšlení
- porovná ideje vzniku státu a dalších
institucí
- kriticky zhodnotí jednotlivé politické
ideologie a formuluje vlastní politický
postoj
- zdůvodní okolnosti vzniku a význam
kodifikací lidských práv a základní
lidská práva filozoficky odůvodní
- porovná politické systémy a vyhodnotí
jejich fungování
- objasní základní principy fungování
ústavy a zakotví jejich původ ve
filozofickém myšlení
- popíše tradiční stratifikační modely a
analyzuje změny v dnešní sociální
struktuře
- zaujme vlastní stanovisko k sociální a
ekonomické politice státu
- posoudí současné kulturní proměny a
charakterizuje proces globalizace

Politická filozofie
Politické ideologie

PV:
D–
Osvícenství,
Moderní doba,
Soudobé
dějiny
(průběţně)

- ţák popíše okolnosti vzniku
mezinárodních struktur, objasní
principy fungování mezinárodních
vztahů
- posoudí úkoly a význam
mezinárodních organizací se
zaměřením na členství ČR
v Evropské unii

Teorie mezinárodních
vztahů, mezinárodní
systém

Texty a cvičení
z psychologie

- ţák formálně a obsahově rozebere
text s psychologickou tématikou,
formuluje osnovu a hlavní problémy
textu, poloţí otázky rozličné úrovně
obtíţnosti a zaujme k pojmenovaným
problémům stanovisko

Psychologie osobnosti
Teorie a typologie
osobnosti
Vývojová psychologie,
Sociální psychologie

Teorie práva

- ţák na základě hlubší znalosti povahy
právních předpisů popíše, objasní,
porovná a analyzuje význam prvků
probíraných právních vztahů a
rozebere nejčastější příčiny,
předpoklady a následky právního
konání v rovině sociálních vztahů
upravených normami uvedených
oborů práva

Právní pojmy, právní
tradice
Právní normy
Rozšíření občanského
práva
Rozšíření
soukromoprávních oborů
Veřejné právo trestní
Právo správní a finanční

Mezinárodní
vztahy
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Lidská práva a
demokracie, politické
systémy

Stát a ústava
Sociální struktura a role
státu

Kulturní a ekonomická
globalizace

Mezinárodní organizace

PV:
D – Moderní
doba,
Soudobé
dějiny

PV:
Bi – biologie
člověka
(průběţně)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.12 Volitelný vyučovací předmět: Společenskovědní
seminář
Ekonomické
teorie

- ţák popíše a odvodí liberální principy Ekonomické teorie,
fungování trhu ze znalosti myšlenek
makroekonomie a
klasické ekonomie, doplní sociální
hospodářská politika
akcent a na základě poznatků o
makroekonomických faktorech kriticky
zhodnotí aktuální stav naší, evropské
a světové ekonomiky.
- rozdělí a charakterizuje fungování
hospodářské politiky státu

Česká filozofie

- ţák na pozadí naší historie zhodnotí
význam důleţitých osobností a jejich
myšlení pro národní kulturu i politický
vývoj
- na textových ukázkách samostatně
formuluje otázky týkající se obecně
lidských a mravních problémů a
zaujme vlastní postoj
- na základě rozboru a srovnání
různých výkladových pojetí dějin
zdůrazní váţnost lidské i osobní
odpovědnosti za dění ve světě

Rozbor myšlení
nejvýznamnějších
představitelů staré a
moderní české filozofie,
texty

- ţák obhájí zásadní význam svobody
jedince jako předpoklad dalších
etických úvah
- orientuje se v základních etických
pojmech a porovná hlavní etické
směry
- vymezí hlavní faktory morálního
rozhodování
- vyloţí základní pojetí funkce svědomí
jako morálního regulativu
- aplikuje získané poznatky při
posouzení vybraných problémových
situací z oblasti profesních etik

Etické pojmy
Etické systémy

Filozofie dějin

Etika

PV:
CJL –
Dějiny
literatury
(průběţně)

Koncepty času a dějin ve
filozofii, smysl dějin

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.13 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
ekonomie

3.13 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z ekonomie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Základy společenských věd z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Základy společenských věd z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Základy společenských věd. Volitelný předmět je
koncipován jako jednoletý. Ţák si jej můţe zvolit buď v předmaturitním nebo maturitním ročníku, ale
vţdy jen v jednom z těchto ročníků (ţák si nemůţe volit tento seminář dva roky po sobě.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Základy společenských věd.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.13 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
ekonomie
Vzdělávací obsah předmětu
Seminář z ekonomie
Ročník: III., V. a VII nebo IV, VI. a VIII. (maturitní nebo předmaturitní jednoletý volitelný předmět)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Ekonomie
makroekonomie

- ţák se orientuje v základních
pojmech
- formuluje roli ekonomických
subjektů a mechanismů
- vysvětlí směnu, funkci trhu,
trţní zákony
- objasní principy tvorby cen
- posoudí uplatňování pravidel
hospodářskésoutěţe
- posoudí formy zhodnocení
peněz a finančního
zabezpečení

Opakování základního učiva
makroekonomie
Aktuální stav a výkonnost české
ekonomiky
Hospodářská politika vlády

IVO
člověk a
svět práce,
trţní
ekonomika

Management

- orientuje se v základních
pojmech z managementu

základy managementu
Historie managementu
Vymezení managementu a
rozhodování
Vedení lidí
Pracovní motivace
Moderní přístupy k vedení lidí
Řízení lidských zdrojů
Organizování
Organizační struktury
Komunikace (vnější a vnitřní
systémy)

IVO
trh práce a
profesní
volba

- posoudí různé formy vedení
lidí
- -umí sestavit organizační
schéma
- ovládá základní formy běţné
komunikace v rámci vnějších
a vnitřních systémů

Finanční
investování

- umí pouţít běţné platební
nástroje
- rozliší a popíše principy
cenového vývoje
- formuluje principy
investování, úvěrování,
- pojištění
- objasní roli bank, orientuje se
v základních typech burz

IVO
Vybrané kapitoly z finančního
finance
investování
Individuální investování (stavební
spoření, penzijní připojištění,
ţivotní pojištění)
Cenné papíry – vybrané druhy
cenných papírů
Burzy – zvláštnosti obchodování
na burzách

Marketing

- chápe roli marketingu
v současné trţní společnosti
- umí rozlišit jednotlivé
marketingové strategie
- orientuje se v základních
směrech ekonomických teorií

Marketing
Definice a historie marketingu
Marketingové strategie
Historie ekonomických teorií
Základní směry moderní
ekonomie
Vybrané kapitoly z aktuálních
ekonomických témat
orientovaných na přípravu
studentů na vysoké škol

Ekonomické
teorie
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IVO
trh práce
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3.14 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z dějepisu
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP GV. Zahrnuje oblast vzdělávacího
oboru Dějepis v RVP GV. Seminář vyuţívá mezipředmětových vztahů k dalším oborům vyučovaným
na škole, zejména k Českému jazyku a literatuře, Občanskému a společenskovědnímu základu a
Výtvarné výchově.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Dějepis. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z dějepisu (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky předmaturitních
ročníků. Podobně jako pro předmaturitní ročníky je zpracován pro maturitní ročníky volitelný předmět
Seminář z dějepisu (maturitní ročníky).
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Dějepis.

Platí od 1. 9. 2011

- 64 -

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z dějepisu
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Úvod do studia - charakterizuje smysl historického poznání a - význam historického
historie
jeho povahu
poznání pro
současnost
- chápe historické poznání jako neuzavřený a
proměnlivý proces
- práce historika
- rozlišuje zdroje historických informací
- způsoby získávání
historických
- umí získávat historické informace a snaţí se
informací, jejich typy,
je interpretovat
způsob vyuţití
- pomocné vědy
historické
Modernizace
společnosti

Češi a Slováci
za první
světové války

Situace v roce
1918, úsilí o
vytvoření
samostatného
státu Čechů a
Slováků
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- vysvětlí pojem industrializace v českých
- průmyslová revoluce,
zemích a její ekonomické, sociální a
její společenské a
politické důsledky
sociální důsledky
- vyhledává nejvýznamnější příklady
industrializace regionu
- posoudí význam ústavy a snahy o novou
organizaci habsburského soustátí
- rozlišuje na konkrétních příkladech
nacionalismus, zemské a státní vlastenectví,
- utváření novodobé
agresivní a obranné typy vlastenectví
české společnosti,
- objasňuje střety Čechů a Němců v úsilí o
snahy o její
uspořádání českých zemí a jejich postavení
emancipaci v druhé
v rámci habsburské monarchie
polovině 19. století
- charakterizuje českou politickou scénu v
předvečer první světové války
- česká kultura druhé
- rozpoznává znaky uměleckých směrů a
poloviny 19. století
slohů 19. století a počátku 20. století
- charakterizuje první světovou válku
- definuje její příčiny
- dokumentuje sociální, hospodářské a
politické důsledky
- popisuje domácí a zahraniční odboj
- porovnává různé představy o poválečném
postavení Čechů a Slováků
- uvědomuje si mimořádný význam
československých legií pro závěrečné
období války

- první světová válka

- analyzuje úsilí českých politiků o uznání
samostatného Československa
- zdůrazňuje význam osobnosti T.G.
Masaryka
- umí vysvětlit události v říjnu 1918 a jejich
důsledky pro národy Čechů a Slováků
- umí najít v dobových dokumentech průběh
událostí v regionu

- vznik Československa
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- české země v době
první světové války
- první odboj

- regionální dějiny

PV:
ČJL – rozvoj
české
literatury a
divadla
PV:
ČJL – česká
literatura a
první světová
válka
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ČSR v letech
1918 – 1939

České země a
Slovensko za
druhé světové
války

- popisuje politický systém první republiky
- objasňuje její demokratický charakter
- posuzuje problematiku národnostního
uspořádání ČSR s důrazem na postavení
Němců
- vyhledává v dobových dokumentech
informace o kulturním ovzduší
meziválečného Československa
- rozebere hospodářskou situaci v ČSR,
rozumí příčinám hospodářské krize a jejím
důsledkům pro čs. společnost
- objasňuje společenskou situaci před
uzavřením Mnichovské dohody
- vysvětluje události ze září 1938
- rozumí společenskému ovzduší tzv. druhé
republiky

- Československo v
meziválečném období
PV:
ČJL –
literatura a
divadlo
Hv – hudba

- krize první republiky

- na základě dobových dokumentů (filmu)
- Protektorát Čechy a
popisuje společenskou situaci v období
Morava
Protektorátu
- uvědomuje si hrůzy holokaustu
- porovnává různé postojové proudy v české
společnosti
- zná významné osobnosti českého domácího
- druhý odboj
a zahraničního odboje a jejich akce v boji
proti nepříteli
- chápe mezinárodní postavení Čechů a
Slováků v průběhu války
- vyhledává v nejbliţším okolí osobnosti a
události spjaté s válkou a připravuje
- regionální dějiny
prezentace

PV:
ČJL – katoličtí
spisovatelé,
Karel Čapek

PT:
OSV –
statečnost,
zásadovost,
odvaha

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Předmět: Seminář z dějepisu
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Soudobé světové - umí s porozuměním charakterizovat
dějiny v druhé
nejvýznamnější změny v mezinárodních
polovině 20.
vztazích po skončení druhé světové války
století
- chápe bipolaritu světa jako konfrontaci
demokratických a totalitních reţimů
- rozumí pojmu studená válka

- nejvýznamnější
ohniska napětí
v druhé polovině
20. století

Předtotalitní
československá
společnost v
letech 1945 1948

- zdůvodňuje postupný přechod
československé společnosti od
demokratických principů k totalitě
- usiluje o objektivní posouzení změny
národnostního charakteru čs. státu
- na základě dobových dokumentů vysvětluje s
porozuměním mechanismus převzetí moci
komunisty v únoru 1948 a traumata
československé veřejnosti, která to umoţnila
- analyzuje poválečnou orientaci
Československa na SSSR a země
východního bloku

- Československo
po druhé
světové válce do
roku 1948

PV:
ZSV –
charakteristické
rysy
demokratické a
totalitní
společnosti

Totalitní stát po
únoru 1948 a
v 50. letech

- charakterizuje základní rysy
nedemokratického reţimu v oblasti
společenské, hospodářské a kulturní
- snaţí se pochopit úlohu soudnictví jako
součásti třídního boje

- Československo
na počátku
budování
socialismu

PV:
ČJL – česká
literatura v
nesvobodné
společnosti
PT:
OSV – chování
jedince v
krizových
situacích

Československá
společnost
v 60. letech

- rozumí příčinám krize komunistického reţimu - československá
v 60. letech
společnost na
cestě
- posuzuje snahy o demokratizaci
k Praţskému
hospodářství, společenského ţivota a kultury
jaru
- na základě dobových materiálů (zejména
dokumentárního filmu) si uvědomuje
očekávání společnosti a naděje, které byly
vkládány do nové generace čs. politiků
- vysvětluje mezinárodní postavení
- rok 1968
Československa a rozumí událostem ze srpna
1968
- porovnává podobné události v zemích
komunistického bloku (Maďarsko a Polsko)
- vyhledává pamětníky tohoto významného
období čs. dějin a připravuje prezentace jejich - regionální dějiny
záţitků
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PV:
ČJL – 60. léta
české literatuře
a filmu
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Období
normalizace
v ČSSR

Demokratizace
čs. společnosti
v 90. letech

- zdůvodňuje postupný návrat k tvrdému reţimu - období
v roce 1969
normalizace
- charakterizuje husákovský reţim a srovnává
jej s reţimem 50. let
- posuzuje společnost a kulturu daného období
- rozlišuje tři proudy vývoje společnosti
(většinovou společnost, disent a emigraci)
- hledá příklady pokusů o svobodu v umělecké
činnosti
- umí formulovat myšlenky Charty 77
- rozumí nárůstu krize reţimu v druhé polovině
80. let a dává jej do souvislosti se situací
v některých zemích střední a východní Evropy
- vyhledává dobové materiály a pamětníky,
- regionální dějiny
informace zpracovává formou referátů a
prezentací
- zdůvodňuje příčiny událostí v listopadu 1989,
umí vysvětlit pád komunistického reţimu v
Československu
- uvědomuje si sílu čs. společnosti v počátcích
budování demokracie
- rozlišuje základní politické proudy
- orientuje se v převratných změnách ve
společnosti, hospodářství, kultuře
- vysvětluje události související s rozpadem
Československa
- v nebliţším okolí vyhledává dobové
dokumenty a přímé svědky této doby

PV:
ČJL –
neoficiální
proud české
literatury, exil
Hv –
underground

- návrat Čechů a
Slováků
k demokracii,
revoluce v roce
1989

- regionální dějiny

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.15 Volitelný vyučovací předmět: Anglicko-český seminář z dějepisu
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP GV. Zahrnuje oblast vzdělávacího
oboru dějepis v RVP GV. Seminář vyuţívá mezipředmětových vztahů k dalším oborům vyučovaným
na škole, zejména k Českému jazyku a literatuře, Občanskému a společenskovědnímu základu,
Výtvarné výchově a Zeměpisu.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Dějepis. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Anglicko-český seminář z dějepisu je určen pro ţáky předmaturitních ročníků. Je
vyučován v anglickém a českém jazyce. Podobně jako pro předmaturitní ročníky je zpracován pro
maturitní ročníky volitelný předmět Seminář z dějepisu v anglickém jazyce (maturitní ročníky) a
Seminář z dějepisu (v českém jazyce - maturitní ročníky).
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Dějepis.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Anglicko-český seminář z dějepisu
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Study Skills

- charakterizuje smysl historického
poznání a jeho povahu
- chápe historické poznání jako
neuzavřený a proměnlivý proces
- rozlišuje zdroje historických
informací
- umí získávat historické informace a
snaţí se je interpretovat

- význam historického
poznání pro
současnost
- práce historika
- způsoby získávání
historických informací,
jejich typy
- zásady interpretace
historických textů
- pomocné vědy
historické

Úvod do studia
historie

Great Empires
Mimoevropské
civilizace

The Ottoman
Empire
Osmanská říše

Africa
Afrika
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Poznámky

- charakterizuje uvedené společnosti - Indie
jejich kulturu a náboţenství v období
India
feudalismu
- Čína
- vysvětlí politiku izolace a její
China
ekonomické, sociální a politické
Japonsko
důsledky
Japan
- popíše pronikání Evropanů na jejich
území
- porovná vývoj v jednotlivých státech
- vysvětlí příčiny válečných konfliktů v
dané oblasti
- objasní rozdíly jednotlivých reţimů a
jejich změn ve 20. století

PV:
ZSV náboţenství,
politické
ideologie
Z - orientace na
mapě světa

- vysvětlí důsledky turecké expanze
pro Evropu
- objasní příčiny rostoucího napětí na
Balkáně a rozpadu Osmanské říše
- dokáţe popsat zájmy velmocí, které
se týkaly dané oblasti
- porovná emancipační snahy
jednotlivých národů
- charakterizuje příčiny vybraných
konfliktů
- popíše vývoj ve vybraných
samostatných státech po první
světové válce

- Osmanská říše
The Ottoman Empire
- nacionalismus a
emancipační snahy na
Balkáně
Nationalism and
Nation-Building

PV:
Z - orientace na
mapě
ZSV- politické
ideologie

- popíše situaci na kontinentě a
objasní nerovnoměrnost vývoje
- vysvětlí působení kolonistů,
misionářů a cestovatelů a jejich
přínos
- rozebere faktory, které přispěly k
rozvoji trhu s otroky a vysvětlí jeho
důsledky

- soupeření evropských
kolonizátorů, vznik
kolonií
Colonization in Africa

PT:
MKV- základní
problémy
sociokulturních
rozdílů
PV:
Z - orientace na
mapě
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- popíše rozdělení Afriky a soupeření
velmocí při získávání kolonií
- dokáţe charakterizovat motivy
expanze do kolonií
- vysvětlí příčiny vybraných konfliktů
v této oblasti
- objasní příčiny dekolonizace
- porovná vývoj ve vybraných
samostatných státech
- charakterizuje problémy
samostatných států
New Nations in
Latin America
Latinská
Amerika
South America
Jiţní Amerika

- popíše situaci v dané oblasti do 19.
století
- vysvětlí osobitosti vývoje zemí
Latinské Ameriky
- objasní příčiny a výsledky boje za
nezávislost
- charakterizuje ohniska napětí ve
vybraných oblastech do druhé
poloviny 20. století

- Mexiko
Mexico
- Haiti
- Brazilie
Brazil
- Argentina
- Chile

PV:
Z - orientace na
mapě
ZSV - politické
ideologie, formy
státu

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.16 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z dějepisu v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP GV. Zahrnuje oblast vzdělávacího
oboru dějepis v RVP GV. Seminář vyuţívá mezipředmětových vztahů k dalším oborům vyučovaným
na škole, zejména k Českému jazyku a literatuře, Občanskému a společenskovědnímu základu,
Výtvarné výchově a Zeměpisu.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Dějepis. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z dějepisu v anglickém jazyce je určen pro ţáky maturitních ročníků a
volně navazuje na volitelný předmět Anglicko-český seminář z dějepisu v předmaturitních ročnících.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Dějepis.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z dějepisu v anglickém jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

From War to - charakterizuje situaci mezi válkami a - Teherán
War
umí vysvětlit očekávání, se kterými
Teheran
vstupovali představitelé „Velké
- Jalta
trojky“ k mírovému jednání
Meziválečné
Yalta
období
- popíše výsledky jednání a jejich
- Postupim
důsledky pro další vývoj
Potsdam
Cold War
Studená
válka

Middle East
Blízký
Východ

Poznámky
PV:
Z - orientace na
mapě,
mezinárodní
organizace

- charakterizuje studenou válku
- objasní příčiny vzniku studené války
a popíše rozdělení světa do bloků
- rozebere příčiny a průběh vybraných
konfliktů a ohnisek napětí v Evropě i
mimo ni
- porovná vývoj supervelmocí a uvede
příklady jejich vojenského střetávání
- dokáţe vysvětlit, jak ovlivnila
atmosféra studené války vývoj
v demokratické části Evropy a
v USA
- popíše soupeření v dobývání kosmu
- vysvětlí příčiny pádu ţelezné opony
a konce studené války
- popíše vývoj ve vybraných zemích
bývalého sovětského bloku

- situace ve světě v období
studené války
The Cold War
- německá otázka
Germany
- válka v Koreji
The War in Korea
Vietnam
- Alţír
Algeria
- Kongo
- karibská krize
Caribbean Crisis
- perestrojka a rozpad
východního bloku
Disintegration of the
Communist Block

PV:
Z - orientace na
mapě,
mezinárodní
organizace

- popíše izraelsko-arabský konflikt a
vysvětlí jeho příčiny
- charakterizuje vývoj ve vybraných
oblastech
- uvede příklady zásahu velmocí do
vývoje v jednotlivých zemích

- suezská krize
The Suez Crisis
- arabsko-izraelský konflikt
The Arab-Israeli War
- islámská revoluce v Iránu,
Afghánistán
The Islamic Revolution
- války v Perském zálivu
The Gulf Wars

PV:
Z - orientace na
mapě
ZSV náboţenství

PV:
International - analyzuje příčiny politických atentátů - J. F. Kennedy
ZSV - boj za
Terrorism
- popíše vybrané příklady
- M. L. King
lidská práva
destabilizace občanské společnosti - boj za lidská práva
Mezinárodní
v Evropě
The Civil Rights Movement
terorismus
- charakterizuje mimoevropský
terorismus a jeho příčiny
- popíše vybrané projevy
mezinárodního terorismu
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v anglickém jazyce
- popíše globální problémy
soudobého světa a jejich projevy
- vysvětlí klady a zápory
globalizačních tendencí
- dokáţe se orientovat v základních
Problémy
problémech současného světa a
současného
chápe jejich historickou
světa a
podmíněnost
jejich
historické
kořeny
Linking
Past,
Present and
Future

- globální svět - aktuální
problémy světového a
evropského vývoje
Globalization

PT:
MEGS globální
problémy, jejich
příčiny a
důsledky
ENV - člověk a
ţivotní prostředí
PV:
IVT - internet
zdroj informací

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.17 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z matematiky
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Matematika. Volitelný předmět je koncipován jako
jednoletý.
Volitelný předmět „Seminář z matematiky“ je vytvořen zvlášť pro ţáky předmaturitních ročníků a
maturitních ročníků. Semináře na sebe volně navazují.
K volitelnému předmětu „Seminář z matematiky (v českém jazyce)“ pro předmaturitní ročníky je
vypracována paralelní nabídka „Seminář z matematiky v anglickém jazyce“ pro předmaturitní ročníky,
jehoţ obsah je modifikován a nejedná se o pouhý překlad české verze semináře.
K volitelnému předmětu „Seminář z matematiky (v českém jazyce)“ pro maturitní ročníky je
vypracována paralelní nabídka „Seminář z matematiky v anglickém jazyce“ pro maturitní ročníky,
jehoţ obsah není modifikován a jedná se o pouhý překlad české verze semináře.
Ţák si vţdy můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Matematika.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z matematiky
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Výroková
logika

- pracuje správně s výroky, uţívá
správně logické spojky a
kvantifikátory
- přesně formuluje své myšlenky
a srozumitelně se vyjadřuje
- vhodnými metodami provádí
důkazy jednoduchých
matematických vět

-

Teorie
mnoţin

- provádí správně operace
s mnoţinami, mnoţiny vyuţívá
při řešení úloh

- pojem mnoţiny
- operace s mnoţinami
- intervaly

pojem výroku
operace s výroky
logické spojky
důkazy matematických
vět

Poznámky
PT: OSV –
poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
(ověření poznatků,
argumentace,
analýza a nalezení
důkazu, formulace
závěru)

PT: OSV –
poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
(rozvoj abstraktního
vnímání praktických
situací)

Číselné obory - rozumí vztahům mezi číselnými - vlastnosti číselných
mnoţinami
oborů
- provádí operace s mocninami a - absolutní hodnota
odmocninami
- mocniny a odmocniny
- upravuje číselné výrazy
- uţívá vlastnosti dělitelnosti
čísel v příkladech z praxe
Algebraické
výrazy

- efektivně upravuje výrazy
- mnohočleny
s proměnnými, určuje definiční - lomené výrazy
obor výrazů
- úpravy
- rozkládá mnohočleny na součin
vytýkáním a uţitím vzorců,
aplikuje tuto dovednost při
řešení rovnic a nerovnic

PV: F, Ch – úpravy
vzorců, vyjadřování
poţadovaných
veličin

Rovnice
a nerovnice

- řeší rovnice, nerovnice a jejich
soustavy, diskutuje řešitelnost
a počet řešení
- rozlišuje ekvivalentní
a neekvivalentní úpravy
- geometricky interpretuje
číselné, algebraické a funkční
vztahy, graficky znázorňuje
řešení rovnic, nerovnic a jejich
soustav
- analyzuje a řeší problémy,
v nichţ aplikuje řešení rovnic a
jejich soustav

PT: OSV –
poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
(analýza problému,
posouzení kladů a
záporů různých
variant řešení)
PV: F – fyzikální
výpočty
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- ekvivalentní a
důsledkové úpravy
- lineární a kvadratické
rovnice a nerovnice
- rovnice a nerovnice
s absolutní hodnotou
- rovnice a nerovnice
s parametrem
- exponenciální rovnice
a nerovnice
- logaritmické rovnice
a nerovnice
- soustavy rovnic a
nerovnic, jejich grafické
řešení
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PT: OSV –
poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
(schopnost čtení
informací z grafu)

- načrtne grafy elementárních
funkcí a určí jejich vlastnosti
- formuluje a zdůvodňuje
vlastnosti studovaných funkcí
- vyuţívá poznatky o funkcích při
řešení rovnic a nerovnic
- řeší aplikační úlohy s vyuţitím
poznatků o funkcích

-

Goniometrie

- aplikuje vztahy mezi mezi
hodnotami goniometrických
funkcí a vztahy mezi těmito
funkcemi

- goniometrické funkce
a vztahy mezi nimi
- goniometrické rovnice
- trigonometrie
- sinová a kosinová věta

PV: F – střídavý
proud, kmitání,
vlnění

Planimetrie

- správně pouţívá geometrické
pojmy
- zdůvodňuje a vyuţívá vlastnosti
geometrických útvarů v rovině,
na základě vlastností třídí
útvary
- řeší polohové a nepolohové
konstrukční úlohy uţitím
mnoţin všech bodů dané
vlastnosti, pomocí shodných
zobrazení a stejnolehlosti
- řeší planimetrické problémy
motivované praxí

- základní planimetrické
pojmy
- pravoúhlý trojúhelník
- shodná a podobná
zobrazení
- stejnolehlost
- konstrukční úlohy

PT: OSV –
poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
(analýza problému,
posouzení moţností
řešení, řešení
problému v
postupných krocích)

Stereometrie

- správně pouţívá geometrické
pojmy
- zdůvodňuje a vyuţívá
vlastností geometrických útvarů
v prostoru, na základě
vlastností třídí útvary
- určuje vzájemnou polohu
útvarů, vzdálenosti a odchylky
- řeší stereometrické problémy
motivované praxí, aplikuje
poznatky z planimetrie ve
stereometrii

- základní stereometrické
pojmy
- volné rovnoběţné
promítání
- polohové a metrické
úlohy
- řezy těles

Funkce

pojem funkce
vlastnosti funkcí
grafy funkcí
lineární funkce
kvadratická funkce
mocninné funkce
lineární lomená funkce
exponenciální funkce
logaritmická funkce

PV: F, B, Ch – řeší
odborné úlohy,
ve kterých se
objevují
exponenciální
a logaritmické
funkce

Ţák samostatně řeší aplikační úlohy prohlubující a sumarizující učivo daného tématu.
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým moţnostem
- dostupnému matematickému softwaru
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Předmět: Seminář z matematiky
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Výroky a mnoţiny

- provádí důkazy
matematických vět
- vyuţívá potřebnou
symboliku

- definice výroku, operace
s výroky, vztahy a operace
s mnoţinami, důkazy
matematických vět

Číselné mnoţiny,
algebraické
výrazy

- vyjádří mnoţinu výčtem,
charakteristickou
vlastností a graficky
- provádí mnoţinové
operace sjednocení
a průnik, přičemţ
výslednou mnoţinu vyjádří
různými způsoby
- vyjádří podmnoţiny dané
mnoţiny

-

Rovnice
a nerovnice

- řeší s porozuměním různé - řešení rovnic a nerovnic
typy rovnic různými
v oboru reálných
metodami, např. s uţitím
i komplexních čísel
determinantů a matic
- rovnice a nerovnice
s absolutní hodnotou
- rovnice a nerovnice
s neznámou ve jmenovateli
- rovnice a nerovnice
s neznámou pod odmocninou
- rovnice a nerovnice
s parametrem

PV:
F – slovní úlohy
s fyzikální
tématikou
Ch – slovní
úlohy s
chemickou
tématikou

Funkce
a posloupnosti

- umí sestrojit grafy
základních funkcí
- vyuţívá znalosti
exponenciálních
a logaritmických funkcí při
řešení logaritmických a
exponenciálních rovnic a
nerovnic
- řeší aplikační úlohy
s vyuţitím poznatků
o posloupnostech
- interpretuje z funkčního
hlediska sloţené
úrokování, aplikuje
exponenciální funkci
a geometrickou
posloupnost ve finanční
matematice

- definice funkce
a posloupnosti, jejich
vlastnosti a grafy

PV:
M – uţití geom.
posl. a řad
v úlohách
z finanční
matematiky

Goniometrické
funkce

- umí odvodit hodnoty
goniometrických funkcí
významných úhlů a umí
dokázat základní vztahy
mezi funkcemi

- definice, vztahy mezi
goniometrickými funkcemi
- grafy goniometrických funkcí
- trigonometrie
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Planimetrie
a stereometrie

- vyuţívá znalostí
z geometrie při řešení
početních i konstrukčních
úloh

- shodná a podobná zobrazení
v rovině
- polohové a metrické úlohy
v prostoru

Analytická
geometrie

- chápe pojem vektoru
- vektorová algebra
a operace s ním
- analytická geometrie v rovině
- uţívá různé způsoby
i v prostoru
analytického vyjádření
- analytická geometrie
přímky v rovině,
kuţeloseček
parametrické vyjádření
přímky v prostoru,
parametrické a obecné
vyjádření roviny a rozumí
geometrickému významu
koeficientů
- odvodí rovnice
kuţeloseček z jejich
definice
- řeší analytické polohové a
metrické úlohy o lineárních
útvarech v rovině a v
prostoru
- vyuţívá metod analytické
geometrie při řešení
komplexních úloh
a problémů

PV:
DG – řezy
kuţele
M – uţití dif.
počtu při
hledání tečen
kuţeloseček.
Derivace
implicitní
funkce

Kombinatorika a
pravděpodobnost

- logicky uvaţuje
- upravuje výrazy
s faktoriály
a kombinačními čísly
- rozvíjí schopnosti
kombinačního a logického
myšlení
- vyuţívá kombinatorické
postupy při výpočtu
pravděpodobnosti
- řeší reálné problémy
s kombinatorickým
podtextem

PV:
M – statistické
úlohy a úlohy
z pravděpodobnosti

-

variace
permutace
kombinace
binomická věta
Bernoulliovo schéma

PV:
DG – volná
rovnoběţná
projekce

Ţák samostatně řeší aplikační úlohy prohlubující a sumarizující učivo daného tématu.
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým moţnostem
- dostupnému matematickému softwaru
Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.18 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z matematiky v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Matematika. Volitelný předmět je koncipován jako
jednoletý.
Volitelný předmět „Seminář z matematiky v anglickém jazyce“ (předmaturitní ročníky) je určen pro
ţáky předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní
ročníky i volitelný předmět „Seminář z matematiky v anglickém jazyce“ (maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář z matematiky v anglickém jazyce“ pro předmaturitní ročníky
vypracována paralelní nabídka „Seminář z matematiky“ (v českém jazyce), jehoţ obsah je
modifikován a nejedná se o pouhý překlad anglické verze semináře
K volitelnému předmětu „Seminář z matematiky v anglickém jazyce“ pro maturitní ročníky je
vypracována paralelní nabídka „Seminář z matematiky“ (v českém jazyce), jehoţ obsah není
modifikován a jedná se o pouhý překlad anglické verze semináře.
Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Matematika.
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Vzdělávací obsah předmětu
Volitelný předmět: Seminář z matematiky v anglickém jazyce
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Diferenciální
počet
Differentiation

- ovládá základní
vlastnosti funkcí, zná
elementární funkce
- dokáţe určit spojitou
funkci, najde body
nespojitosti u funkcí
nespojitých
- chápe pojem limita
funkce, umí aplikovat
věty o limitách na
konkrétních
příkladech
- vypočítá limitu funkce
v bodě, v nevlastním
bodě
- poznatky o spojitosti a
limitě vyuţívá k řešení
praktických úloh
- chápe geometrický
význam derivace
- ovládá vzorce pro
derivaci
elementárních funkcí
- umí vyšetřit průběh
funkce aplikací
znalostí limit
a derivací
- vyuţívá poznatků
diferenciálního počtu
při řešení fyzikálních
úloh

- limita funkce, vlastní a nevlastní limita,
limita v nevlastních bodech, věty
o počítání limit
limit of a function, proper limit, infinite
limit
- spojitost funkce
continuity of function
- derivace funkce a její geometrický
význam, věty o počítání derivací
derivative of a function, geometrical
meaning
- tečna a normála grafu funkce
tangent and normal to the graph of a
function
- derivace vyšších řádů, derivace sloţené
funkce
derivatives of higher orders
differentiation of composite function
(chain rule)
- neurčité výrazy, L´Hospitalovo pravidlo
indeterminate forms
- monotónnost funkce, lokální a globální
extrémy
monotonic functions
monotony interval, local extremes and
global extremes
- konvexnost a konkávnost funkce, inflexní
body
concave up function and concave down
function, points of inflection
- asymptota se směrnicí a bez směrnice
inclined asymptote, horizontal asymptote
- vyšetřování průběhu funkce
curve sketching
- derivace implicitní funkce
implicit differentiation
- tečna kuţelosečky
tangent to the conic

PV:
F–
okamţitá
rychlost
a okamţité
zrychlení,
pohybové
zákony

- primitivní funkce, neurčitý integrál
primitive function and indefinite integral
- integrace úpravou integrantu, metodou
per partes a metodou substituční
integration by substitution

PV:
F– dráha,
práce,
energie

Integrální počet - rozumí pojmům
primitivní funkce a
Integration
neurčitý integrál
- zná nejdůleţitější
vzorce
pro integrování
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-

-

-

elementárních funkcí,
umí integrovat
jednoduché funkce
ovládá základní
integrační pravidla
pro výpočet
neurčitých integrálů
chápe pojem určitý
integrál
umí vypočítat určitý
integrál jednodušších
funkcí
aplikuje znalosti
výpočtu určitého
integrálu v geometrii

Integration by parts
- určitý integrál: vybudování, výpočet
definite integral
- aplikace určitého integrálu v geometrii:
obsah plochy, objem rotačního tělesa
Area under the curve
Volume of solids generated by revolution

Procentový
- aktivně pouţívá
počet a
pojmy procento,
finanční
promile, procentová
matematika
část a základ
v běţném
- vypočítá výši daně ze
ţivotě
mzdy při rovné a
Percentages
progresivní daňové
and financial
kvótě, rozhoduje
mathematics in
o výhodnosti
practical life
jednotlivých typů
daně

- procento, promile, úlohy na procentový
počet
per cent, per mille
- rovná daň, progresivní daň, daň ze
mzdy, daně darovací a dědické
pay, gift tax, estate tax, progressive tax
- jednoduché a sloţené úrokování, čistý
výnos
simple and composite interest, net
earnings
- úlohy z finanční matematiky
problems from financial mathematics

- aktivně pouţívá
základní statistické
pojmy
- volí a uţívá vhodné
statistické metody
k analýze a
zpracování dat
- reprezentuje graficky
soubory dat, čte
a interpretuje tabulky,
diagramy a grafy

- základní statistické pojmy:statistický
soubor, jednotka, znak
basic terminology about statistics,
statistics aggregate
- rozdělení četností, jeho grafické
znázornění
frequency distribution and graphical
representation
- charakteristiky polohy a variability
characteristic position, characteristic of
variability

Statistika
v běţném
ţivotě
Statistics in
practical life

PRO:
Zpracování
statistického
souboru dle
zadání

Ţák samostatně řeší aplikační úlohy prohlubující a sumarizující učivo daného tématu.
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým moţnostem
- dostupnému matematickému softwaru
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Předmět: Seminář z matematiky v anglickém jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Výroky a
- provádí důkazy
mnoţiny
matematických vět
Logic and
- vyuţívá potřebnou symboliku
proofs and sets

- definice výroku, operace
s výroky, vztahy a operace
s mnoţinami, důkazy
matematických vět
definition of a statement,
operations with statements,
relationships between sets and
operations with sets, proofs of
theorems

Číselné
mnoţiny,
algebraické
výrazy
Number sets,
algebraic
expressions

- vyjádří mnoţinu výčtem,
charakteristickou vlastností a
graficky
- provádí mnoţinové operace
sjednocení a průnik, přičemţ
výslednou mnoţinu vyjádří
různými způsoby
- vyjádří podmnoţiny dané
mnoţiny

- reálná čísla,
real numbers
- mocniny a odmocniny,
indices and surds
- úpravy algebraických výrazů
simplification of algebraic
expressions
- komplexní čísla
complex numbers

Rovnice
a nerovnice
Equations and
inequalities

- řeší s porozuměním různé
typy rovnic různými
metodami, např. uţitím
determinantů a matic

- řešení rovnic a nerovnic
v oboru reálných i komplexních
čísel
solving equations and
inequalities in the set of real
numbers and the set of
complex numbers
- rovnice a nerovnice s absolutní
hodnotou
equations and inequalities with
a modulus
- rovnice a nerovnice
s neznámou ve jmenovateli
with the unknown in the
denominator
- rovnice a nerovnice
s neznámou pod odmocninou
with the unknown in surds
- rovnice a nerovnice
s parametrem
with a parameter

PV:
F – slovní
úlohy
s fyzikální
tématikou
Ch – slovní
úlohy s
chemickou
tématikou

Funkce
a posloupnosti
Functions and
sequences

- umí sestrojit grafy základních
funkcí
- vyuţívá znalosti
exponenciálních
a logaritmických funkcí při
řešení logaritmických
a exponenciálních rovnic a
nerovnic

- definice funkce a posloupnosti,
jejich vlastnosti a grafy
their properties and graphs
definition of a function and a
sequence

PV:
M – uţití
geom. posl. a
řad v úlohách
z finanční
matematiky
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- řeší aplikační úlohy s vyuţitím
poznatků o posloupnostech
- interpretuje z funkčního
hlediska sloţené úrokování,
aplikuje exponenciální funkci
a geometrickou posloupnost
ve finanční matematice
Goniometrické
funkce
Trigonometric
functions

- umí odvodit hodnoty
goniometrických funkcí
významných úhlů a umí
dokázat základní vztahy mezi
funkcemi

Planimetrie
- vyuţívá znalostí z geometrie
a stereometrie
při řešení početních
Plane geometry i konstrukčních úloh
and geometry
in space

Analytická
geometrie
Vector
geometry in
space

- shodná a podobná zobrazení
v rovině
congruent and similar
mappings in the plane
- polohové a metrické úlohy
v prostoru
Positions task in space and
angles and distances in space

- chápe pojem vektoru
- vektorová algebra
a operace s ním
vector algebra
- uţívá různé způsoby
- analytická geometrie v rovině i
analytického vyjádření přímky
v prostoru
v rovině, parametrické
vector geometry in the plane
vyjádření přímky v prostoru,
and in space
parametrické a obecné
analytická geometrie
vyjádření roviny a rozumí
kuţeloseček
geometrickému významu
koeficientů
conic sections
- odvodí rovnice kuţeloseček z
jejich definice
- řeší analytické polohové a
metrické úlohy o lineárních
útvarech v rovině a v prostoru
- vyuţívá metod analytické
geometrie při řešení
komplexních úloh a problémů

Kombinatorika - logicky uvaţuje
a pravděpodob - upravuje výrazy s faktoriály
nost
a kombinačními čísly
Combinatorics
- rozvíjí schopnosti
and probability
kombinačního a logického
myšlení
- vyuţívá kombinatorické
postupy při výpočtu
pravděpodobnosti
- řeší reálné problémy
s kombinatorickým podtextem
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- definice, vztahy mezi goniom.
funkcemi, grafy, trigonometrie
definition, relations between
trigonometric functions, graphs,
trigonometric equations and
inequalities

- variace
variations
- permutace
permutations
- kombinace
combinations
- binomická věta
Binomial theorem
- Bernoulliovo schéma
Bernoulli scheme
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Derivace
implicitní
funkce

PV:
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úlohy a úlohy
z pravděpodo
bnosti
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Ţák samostatně řeší aplikační úlohy prohlubující a sumarizující učivo daného tématu.
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým moţnostem
- dostupnému matematickému softwaru
Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.19 Volitelný vyučovací předmět: Deskriptivní geometrie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP GV. Vzdělávací oblast je
současně vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Matematika. Volitelný předmět je koncipován jako
dvouletý.
Volitelný předmět „Deskriptivní geometrie“ je určen pro ţáky předmaturitních a maturitních ročníků.
Cílem a úkolem volitelného předmětu „Deskriptivní geometrie“ je prohloubit a dále rozšiřovat
vědomosti ţáků o základních vlastnostech geometrických útvarů, zobrazit prostor na rovinu, naučit je
zejména kótované promítání, Mongeovu projekci a seznámit je se základy pravoúhlé axonometrie.
Jako jednu ze zobrazovacích metod rovněţ připomenout volnou rovnoběţnou projekci, aby si ţáci dali
do souvislosti poznatky z matematiky s novými poznatky z deskriptivní geometrie. Ţáci se tak učí
pouţívat získané vědomosti a dovednosti k řešení praktických úloh, zejména s technickými náměty.
Deskriptivní geometrie má zásadní význam pro rozvíjení prostorové představivosti a obrazotvornosti
ţáků, která je nutná při řešení prostorových geometrických úloh a úloh z praxe. Dále rozvíjí logické
myšlení, učí ţáky přesnému vyjadřování a prohlubuje dovednosti v rýsování – klasickým způsobem
i na počítači. Průběţně do výuky zařazujeme hodiny v multimediální učebně, kde se ţáci seznámí
s programem Cabri Geometrie. Znalost základů deskriptivní geometrie vytváří předpoklad pro
úspěšné studium na vysokých školách technického směru, zejména na stavební fakultě. Zcela
nezbytná je pro studium architektury, kde jednou ze sloţek přijímací zkoušky je právě deskriptivní
geometrie.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Matematika.
Jednotlivé klíčové kompetence jsou realizovány následujícími výchovnými a vzdělávacími strategiemi:
Kompetence k učení
- uţívání inovativních metod práce jako např. práce ve skupinách, rozhovor, samostatná činnost,
řízená diskuse o problému.
- řešení problémových úloh, vést ţáky k řešení různými metodami, při řešení vyţadovat slovní
doprovod
- řešení úloh ve skupinách, ţáci se snaţí nalézt případné chyby
- důsledná symbolika a popis
- zvýšený důraz na grafickou úpravu sešitů a prací
Kompetence k řešení problému
- při probírání nového učiva postupovat induktivně – od jednoduchého k sloţitějšímu,
- od jednotlivých případů k obecnému principu
- nabádat ţáky k samostatným formulacím poznatků
- zadávat vhodné, přiměřeně obtíţné úlohy a vyţadovat důkladnou analýzu a rozbor úlohy
- různé způsoby řešení vyučující navozuje vhodnými, předem promyšlenými otázkami
Kompetence komunikativní
- při zadávání a řešení příkladů je nutno vţdy přesně formulovat problém
- důsledně uţívat terminologii, symboliku a popis postupu řešení
Kompetence sociální a personální
- zvýšený důraz klást na týmovou práci
- tolerance k jiným názorům a postupům řešení úloh
Kompetence občanské
- učitel si kaţdou vyučovací hodinu promyslí s ohledem na rozvoj občanských kompetencí, předem si
připraví vyučovací metody, výuku doplní motivačními nástroji
Platí od 1. 9. 2011
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- zadané úkoly důsledně kontroluje, zvláštní důraz klade na vypracování rysů (ručně i na počítači)
v hodině i jako domácí práci
- aktivitu ţáků podporuje objektivním a spravedlivým hodnocením
- učitel dbá na přiměřenou frekvenci zkoušení a písemných prací, aby měl za kaţdé čtvrtletí
dostatečný počet známek
- ţák je aktivován k domácí přípravě na vyučování, k vyuţívání znalostí při přesazích a vazbách mezi
předměty
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Deskriptivní geometrie
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, první rok dvouletého volitelného předmětu)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Kótované
promítání

- chápe základní náplň
předmětu DG
- zvládá základy grafického
projevu
- rozumí popisu a důsledně
popisuje útvary
- vyuţívá potřebnou
symboliku

- základní principy kótovaného
promítání
- zobrazení bodu a přímky
- dvojice přímek
- zobrazení roviny
- Cabri Geometrie: seznámení
s programem
- otáčení roviny, afinita
- zobrazení tělesa v KP
- těleso v KP – zadání rysu
- Cabri Geometrie: zobrazení
tělesa – rys

PV:
Z – mapy

Mongeova
projekce

- chápe zobrazení
- na dvě k sobě kolmé
průmětny
- umí sestrojit poţadované
zadání příkladu
- umí úlohu vyřešit a popsat
řešení
- je schopen rys provést
klasicky i na počítači

-
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zobrazení bodu
přímka v MP
síť kosého jehlanu
zobrazení dvojice přímek
Cabri Geometrie: síť kosého
jehlanu – rys
zobrazení roviny
průsečnice rovin
průsečík přímky s rovinou
rovnoběţné roviny
průnik trojúhelníků
Cabri Geometrie: průnik
trojúhelníků – rys
kolmost přímek a rovin
vzdálenost bodu od roviny,
třetí průmětna
otáčení roviny, afinita
řešení jednoduchých střech
Cabri Geometrie: obrazec
v rovině
střechy se zastavěním
hranolová plocha, hranol
řez hranolu
průsečík přímky s hranolem
jehlanová plocha, jehlan
řez jehlanu, kolineace
průsečíky přímky s jehlanem
hranatá tělesa: cvičení
a opakování
Cabri Geometrie: závěrečný
rys
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Předmět: Deskriptivní geometrie
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, druhý rok dvouletého volitelného předmětu)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Opakování

- zvládá základní úlohy

- opakování úloh z minulého roku

Kuţelosečky

- zvládá konstrukce všech
kuţeloseček
- rozumí příkladům na
konstrukci kuţeloseček
z daných prvků

- elipsa, ohniskové věty, konstrukce
elipsy, tečny elipsy
- hyperbola, ohniskové věty, tečny
hyperboly
- parabola, ohniskové věty, tečny
paraboly

Poznámky

Zobrazení
- umí sestrojit kruţnici
kruţnice
v rovině v MP i v KP
v rovině v MP
a KP

- věta o zobrazení kruţnice v rovině
- zobrazení kruţnice v MP a KP
- Cabri Geometrie: zobrazení
kuţeloseček

Oblá tělesa

- umí sestrojit průměty
oblých těles v MP i v KP

- válcová plocha, válec, zobrazení v PV:
MP a KP
M – Objemy a
povrchy těles
- řez válce – věta Quetelet –
Dandelinova
- průsečík přímky s válcem
- kuţelová plocha, kuţel -konstrukce
a zobrazení
- Cabri Geometrie: rys – zobrazení
těles
- řezy kuţele – klasifikace
kuţeloseček
- eliptický a parabolický řez
- hyperbolický řez
- kulová plocha, koule
- řez plochy kulové
- průsečíky přímky s plochou
kulovou

Axonometrie

- chápe názorné promítání - základy názorného promítání
na jednu svislou
- zobrazení bodu a přímky
průmětnu
- základní úlohy
- zobrazení těles v axonometrii

Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým moţnostem
- dostupnému matematickému softwaru
Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.20 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z fyziky
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Fyzika a její aplikace z RVP GV. Vzdělávací oblast je současně
vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Fyzika. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z fyziky v českém jazyce (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Seminář z fyziky v českém jazyce (maturitní ročníky). Volitelné předměty na sebe
volně navazují.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Fyzika.
Podrobnější náplň předmětu bude stanovena v tematickém plánu pro daný školní rok a bude
přizpůsobena konkrétní situaci ve skupině ţáků.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z fyziky
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Fyzikální
veličiny
a jednotky

- správně pouţívá fyzikální - soustava SI
veličiny a jejich jednotky,
- fyzikální rozměr jednotky v SI
orientuje se v soustavě SI,
- operace s vektory
dokáţe vyhodnotit
vhodnost pouţití jednotek
vedlejších
- správně pracuje
s veličinami skalárními a
vektorovými

PV:
M – počítání
s mocninami,
operace
s vektory

Kinematika

- rozpozná druhy pohybu a
popíše je správnými
kinematickými rovnicemi

- druhy pohybu podle
trajektorie a podle rychlosti
- řešení kinematických úloh

PV:
M – práce s grafy

Dynamika

- řeší úlohy ve vhodné
vztaţné soustavě
- sestavuje pohybové
rovnice pro konkrétní
situace

- inerciální a neinerciální
soustava, setrvačné síly
- řešení úloh s pouţitím
Newtonových zákonů
- zákon zachování mechanické
energie
- práce, výkon, účinnost –
řešení úloh

Gravitační pole

- správně aplikuje
Newtonův gravitační
zákon
- rozlišuje a správně
pouţívá při řešení úloh
gravitační a tíhové pole

- gravitační pole, jeho
charakteristiky
- tíhové pole, řešení úloh na
pohyby v tomto poli (vrhy)
- pohyb přirozených i umělých
těles ve Sluneční soustavě

Mechanika
tuhého tělesa

- aplikuje poznatky
z kinematiky a dynamiky
na tuhé těleso

- skládání a rozklad sil
- moment síly, moment dvojice
sil
- těţiště, rovnováţná poloha,
stabilita
- moment setrvačnosti,
kinetická energie tuhého
tělesa
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Z – Země jako
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soustava
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Mechanika
kapalin a plynů

- zná charakteristiky kapalin - zákony hydrostatiky a jejich
a plynů
aplikace při řešení úloh
- správně aplikuje zákony
- zákony hydrodynamiky
hydrostatiky
a jejich pouţití při řešení úloh
a hydrodynamiky
- proudění reálné kapaliny,
obtékání těles, odpor
prostředí

Termodynamika

- zná vnitřní strukturu látek
v jednotlivých
skupenstvích
- chápe pojem vnitřní
energie a její přeměny
- správně rozlišuje a
popisuje děje v plynech
- charakterizuje jednotlivé
změny skupenství a
popíše je rovnicemi

Kmitání a vlnění

- rovnicemi popíše
- harmonické kmitání
harmonické kmitání
- vlastní a nucené kmity,
- sestaví a pouţije při řešení
rezonance
úloh rovnici postupné vlny - vlnění podélné a příčné,
- zná základní pojmy
postupné a stojaté, kmitání
z akustiky
mechanických soustav
- akustika
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PV:
- kinetická teorie stavby látek
- vnitřní energie a její přeměny, Ch – struktura
a vlastnosti látek
kalorimetrická rovnice
- děje v plynech
- struktura a vlastnosti pevných
látek
- struktura a vlastnosti kapalin
- změny skupenství
- řešení úloh

- 92 -

PV:
Bi – ultrazvuk
v lékařství

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.20 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z fyziky

Předmět: Seminář z fyziky
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Síla

- rozpozná druhy pohybu a
popíše je správnými
kinematickými rovnicemi
- řeší úlohy ve vhodné
vztaţné soustavě
- sestavuje pohybové rovnice
pro konkrétní situace
- správně aplikuje Newtonův
gravitační zákon
- rozlišuje a správně pouţívá
při řešení úloh gravitační a
tíhové pole

- účinky síly na těleso
- Newtonovy zákony, zákon
zachování hybnosti
- síly působící proti pohybu
- setrvačné síly
- Newtonův gravitační zákon
- Coulombův zákon
- moment síly
- silová pole
- centrální a homogenní silové
pole
- pohyby těles v centrálním
gravitačním poli
- pohyby těles v homogenním
tíhovém poli
- pohyby částic s nábojem
v elektromagnetickém poli

PV:
M – operace
s vektory

Látky a tělesa

- aplikuje poznatky
z kinematiky a dynamiky na
tuhé těleso
- zná charakteristiky kapalin a
plynů
- správně aplikuje zákony
hydrostatiky a
hydrodynamiky
- zná vnitřní strukturu látek
v jednotlivých skupenstvích

Pevné látky
- kinematika a dynamika tuhého
tělesa
- pevné těleso, deformace,
Hookův zákon
- struktura pevných látek, teplotní
roztaţnost
Tekutiny
- hydrostatika, Pascalův a
Archimédův zákon
- hydrodynamika, rovnice
kontinuity, Bernoulliho rovnice,
obtékání těles
- struktura kapalin, povrchová
vrstva, kapilarita, teplotní
roztaţnost
- struktura plynů, stavová rovnice

PV:
Ch – struktura
a vlastnosti
látek

Energie

- správně pouţívá souvislost
pojmů práce a energie
- zná vnitřní strukturu látek
v jednotlivých skupenstvích
- chápe pojem vnitřní energie
a její přeměny
- charakterizuje jednotlivé
změny skupenství a popíše
je rovnicemi
- správně pracuje s pojmem
energie částice v silovém
poli

Mechanická energie
- potenciální a kinetická energie,
práce, výkon, účinnost
- zákon zachování mechanické
energie
- kinetická energie tuhého tělesa
Vnitřní energie
- vnitřní energie tělesa, změna
vnitřní energie
- kalorimetrická rovnice
- změny skupenství látek
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- práce plynu, termodynamické
zákony
Energie v elektrostatickém poli
- potenciál a napětí
- kapacita vodiče, kondenzátory
Elektrický
proud

- dokáţe popsat elektrické a
magnetické pole pomocí
příslušných veličin
- charakterizuje vedení
proudu v kovech,
polovodičích, kapalinách a
plynech
- řeší úlohy o elektrických
obvodech
- zná souvislost elektřiny a
magnetizmu
- má základní poznatky z
energetiky

Periodické děje - rovnicemi popíše
harmonické kmitání
- sestaví a pouţije při řešení
úloh rovnici postupné vlny
- zná základní pojmy
z akustiky
- charakterizuje
elektromagnetické vlnění,
zná jeho vlastnosti a vyuţití

Základy
moderní fyziky
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Stacionární elektrický proud
- elektrický proud v kovech, řešení
elektrických obvodů
- elektrický proud v polovodičích,
přechod PN
- elektrický proud v kapalinách,
Faradayovy zákony
- elektrický proud v plynech a ve
vakuu
- práce a výkon elektrického
proudu
Střídavý proud
- magnetické pole a jeho
charakteristiky
- elektromagnetická indukce
- obvody střídavého proudu RLC
- transformátor
- práce a výkon střídavého proudu

PV:
Ch –
elektrolýza

Mechanické kmitání a vlnění
- kinematika a dynamika
mechanického oscilátoru,
přeměny energie
- rovnice postupného vlnění
- Huygensův princip
Elektromagnetické kmitání a vlnění
- elektromagnetický oscilátor,
Thomsonův vzorec
- vznik a vlastnosti
elektromagnetického vlnění
- světlo jako elektromagnetické
vlnění, vlnová a paprsková optika

PV:
Bi – ultrazvuk
v lékařství
Bi – RTG
záření v
medicíně

- chápe rozdíl mezi klasickou - kvantová a jaderná fyzika
a relativistickou mechanikou - fotoefekt, kvantování energie,
- s porozuměním pouţívá
korpuskulárně vlnový dualismus
pojmy kvantové fyziky
- atomové jádro, jaderné reakce,
zákon radioaktivní přeměny
- speciální teorie relativity
- relativistická kinematika a
dynamika
- vztah mezi hmotností a energií
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Shrnutí

- dokáţe řešit úlohy
- řešení sloţitějších úloh
přesahující jednotlivá
- vyuţití diferenciálního a
témata
integrálního počtu při řešení úloh
- orientuje se v klasické fyzice
a v základech moderní
fyziky
- vyuţívá s porozuměním
matematický aparát

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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3.21 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z fyziky anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Fyzika a její aplikace z RVP DG. Vzdělávací oblast je současně
vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Physics. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z fyziky anglickém jazyce (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Seminář z fyziky v anglickém jazyce (maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář z fyziky v anglickém jazyce“ je vypracována paralení nabídka
„Seminář z fyziky“ (v českém jazyce), jehoţ obsah je modifikován. Ţák si můţe zvolit jednu
z jazykových verzí, případně obě verze současně.
Podrobnější náplň předmětu bude stanovena v tematickém plánu pro daný školní rok a bude
přizpůsobena momentální situaci ve skupině ţáků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Fyzika.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z fyziky v anglickém jazyce (předmaturitní ročníky)
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Fyzikální veličiny
a jednotky
Physical
quantities and
units

- správně pouţívá fyzikální - soustava SI
veličiny a jejich jednotky,
SI system of units
orientuje se v soustavě
- operace s vektory
SI, dokáţe vyhodnotit
vectors in physics
vhodnost pouţití
jednotek vedlejších
- správně pracuje
s veličinami skalárními a
vektorovými

PV:
M – počítání
s mocninami,
operace s
vektory

Kinematika
Kinematics

- rozpozná druhy pohybu
a popíše je správnými
kinematickými rovnicemi

- druhy pohybu podle trajektorie a
podle rychlosti
motion according to trajectory
and speed
- řešení kinematických úloh
problem solving in kinematics

PV:
M – práce s
grafy

Dynamika
Dynamics

- řeší úlohy ve vhodné
vztaţné soustavě
- sestavuje pohybové
rovnice pro konkrétní
situace

- inerciální a neinerciální soustava,
setrvačné síly
inertial and non-inertial frames of
reference, inertia
- Newtonovy zákony
Newton’s laws
- zákon zachování mechanické
energie
law of conservation of energy
- práce, výkon, účinnost – řešení
úloh
work, power, efficiency –
problem solving

Gravitační pole
Gravitational field

- správně aplikuje
Newtonův gravitační
zákon
- rozlišuje a správně
pouţívá při řešení úloh
gravitační a tíhové pole

- gravitační pole, jeho
charakteristiky
gravitational field and its
properties
- tíhové pole, řešení úloh na
pohyby v tomto poli (vrhy)
uniform gravitational field,
projectile motion calculations
- pohyb přirozených i umělých
těles ve Sluneční soustavě
satellite motion
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PV:
Z – Země
jako vesmírné
těleso,
Sluneční
soustava
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Mechanika tuhého - aplikuje poznatky
tělesa
z kinematiky a dynamiky
na tuhé těleso
Mechanics of
solids

- skládání a rozklad sil
adding and resolving forces
- moment síly, moment dvojice sil
moment of a force, couple
- těţiště, rovnováţná poloha,
stabilita
centre of mass, equilibrium,
stability
- moment setrvačnosti, kinetická
energie tuhého tělesa
moment of inertia, kinetic energy
of a solid object

Mechanika kapalin - zná charakteristiky
a plynů
kapalin a plynů
Mechanics of
- správně aplikuje zákony
fluids
hydrostatiky a
hydrodynamiky

- zákony hydrostatiky a jejich
aplikace při řešení úloh
fluids at rest, problem solving
- zákony hydrodynamiky a jejich
pouţití při řešení úloh
fluids in motion, problem solving
- proudění reálné kapaliny
real fluids

Termodynamika
Thermodynamics

- zná vnitřní strukturu látek
v jednotlivých
skupenstvích
- chápe pojem vnitřní
energie a její přeměny
- správně rozlišuje a
popisuje děje v plynech
- charakterizuje jednotlivé
změny skupenství a
popíše je rovnicemi

Kmitání a vlnění
- rovnicemi popíše
harmonické kmitání
Simple harmonic
motion and
- sestaví a pouţije při
mechanical waves
řešení úloh rovnici
postupné vlny
- zná základní pojmy z
akustiky
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- kinetická teorie stavby látek
kinetic theory
- vnitřní energie a její přeměny,
kalorimetrická rovnice
internal energy and its changes,
calorimetric equation
- struktura a vlastnosti plynů
structure and properties of gases
- struktura a vlastnosti pevných
látek
structure and properties of solids
- struktura a vlastnosti kapalin
structure and properties of liquids
- změny skupenství
changes in states of matter

PV:
Ch – struktura
a vlastnosti
látek

- harmonické kmitání
simple harmonic motion
- vlastní, tlumené a nucené kmity,
rezonance
free, damped and forced
oscillation
- vlnění podélné a příčné,
postupné a stojaté
longitudinal and transverse
waves, progressive and standing
waves
- zvuk a jeho záznam
sound and its recording

PV:
Bi – ultrazvuk
v lékařství
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Předmět: Seminář z fyziky v anglickém jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Síly a silová
pole
Forces and
fields

- rozpozná druhy
pohybu a popíše je
správnými
kinematickými
rovnicemi
- řeší úlohy ve
vhodné vztaţné
soustavě
- sestavuje pohybové
rovnice pro
konkrétní situace
- správně aplikuje
Newtonův gravitační
zákon
- rozlišuje a správně
pouţívá při řešení
úloh gravitační a
tíhové pole

Účinky síly na těleso
Forces
- Newtonovy zákony, zákon zachování
hybnosti
Newton’s laws, conservation of momentum
- síly působící proti pohybu
dissipative forces
- Newtonův gravitační zákon
Law of Universal Gravitation
- Coulombův zákon
Coulomb’s law
- moment síly
moment of a force
Silová pole
Fields
- centrální a homogenní silová pole a
pohyby v nich
central and uniform fields and motion in
these fields
- pohyby částic s nábojem v elektrickém a
magnetickém poli
charged particles in electric and magnetic
fields

PV:
M – operace
s vektory

- aplikuje poznatky
z kinematiky a
dynamiky na tuhé
těleso
- zná charakteristiky
kapalin a plynů
- správně aplikuje
zákony hydrostatiky
a hydrodynamiky
- zná vnitřní strukturu
látek v jednotlivých
skupenstvích

Pevné látky
Solids
- kinematika a dynamika tuhého tělesa
kinematics and dynamics of solids
- deformace pevného tělesa, Hookův zákon
deformation of a solid, Hooke’s law
- struktura pevných látek, teplotní roztaţnost
structure and properties of solids,
expansivity
Tekutiny
Fluids
- tlak v kapalině, Archimédův zákon
pressure in a fluid, Archimedes‘ principle
- proudění tekutin, obtékání těles
fluids in motion, objects in a moving fluid
- povrchové napětí kapalin, kapilarita,
teplotní roztaţnost
surface tension, capillarity, volume
expansivity
- struktura plynů, stavová rovnice
structure of gases, equation of state

PV:
Ch – struktura
a vlastnosti
látek

Pevné látky a
tekutiny
Solids and
fluids
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jako vesmírné
těleso,
Sluneční
soustava
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Energie
Energy

- správně pouţívá
souvislost pojmů
práce a energie
- zná vnitřní strukturu
látek v jednotlivých
skupenstvích
- chápe pojem vnitřní
energie a její
přeměny
- charakterizuje
jednotlivé změny
skupenství a popíše
je rovnicemi
- správně pracuje
s pojmem energie
částice v silovém
poli

Mechanická energie
Mechanical energy
- potenciální a kinetická energie, práce,
výkon, účinnost
kinetic and potential energy, work, power,
efficiency
- zákon zachování mechanické energie
mechanical energy conservation
- kinetická energie tuhého tělesa, moment
setrvačnosti
kinetic energy of a solid, moment of inertia
Vnitřní energie
Internal energy
- vnitřní energie tělesa a její změny
internal energy of objects and its changes
- změny skupenství látek
changes in states of matter
- kalorimetrická rovnice
calorimetric equation
- práce plynu, termodynamické zákony
work done by a gas, laws of
thermodynamics
Energie v elektrostatickém poli
Energy in electric fields
- potenciál a napětí
potential and voltage
- kapacita, kondenzátory
capacitance, capacitors

Elektrický
proud
Electric
current

- dokáţe popsat
elektrické a
magnetické pole
pomocí příslušných
veličin
- charakterizuje
vedení proudu
v kovech,
polovodičích,
kapalinách a
plynech
- řeší úlohy o
elektrických
obvodech
- zná souvislost
elektřiny a
magnetizmu
- má základní
poznatky z
energetiky

Stacionární elektrický proud
Direct current
- elektrický proud v kovech, řešení
elektrických obvodů
electric current in metals, electric circuits
- elektrický proud v polovodičích, přechod
PN
electric current in semiconductors, PN
junction
- elektrický proud v kapalinách, Faradayovy
zákony
electric current in liquids, Faraday’s laws
- elektrický proud v plynech a ve vakuu
electric current in gases and in vacuum
- práce a výkon elektrického proudu
work and power of electric current
Střídavý proud
Alternating current
- magnetické pole a jeho charakteristiky
magnetic field and its properties
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- elektromagnetická indukce
electromagnetic induction
- obvody střídavého proudu
alternating current circuits
- transformátor
transformer
- práce a výkon střídavého proudu
work and power of alternating current
Periodické
děje
Periodic
processes

- rovnicemi popíše
harmonické kmitání
- sestaví a pouţije při
řešení úloh rovnici
postupné vlny
- zná základní pojmy
z akustiky
- charakterizuje
elektromagnetické
vlnění, zná jeho
vlastnosti a vyuţití

Mechanické kmitání a vlnění
Simple harmonic motion and mechanical
waves
- kinematika a dynamika mechanického
oscilátoru, přeměny energie
kinematics and dynamics of oscillators,
energy transfers
- rovnice postupného vlnění
progressive waves
- Huygensův princip
Huygens‘ construction
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Electromagnetic oscillations and waves
- elektromagnetický oscilátor
electromagnetic oscillator
- vznik a vlastnosti elektromagnetického
vlnění
sources and properties of electromagnetic
waves
- světlo jako elektromagnetické vlnění,
vlnová a paprsková optika
light as electromagnetic wave, wave and
geometrical optics

Základy
moderní
fyziky
Concepts of
modern
physics

- chápe rozdíl mezi
klasickou a
relativistickou
mechanikou
- s porozuměním
pouţívá pojmy
kvantové fyziky

Atomová a jaderná fyzika
Atomic and nuclear physics
- fotoefekt, kvantování energie,
korpuskulárně vlnový dualismus
photoelectric effect, quantized energy,
wave-particle duality
- atomové jádro, jaderné reakce, zákon
radioaktivní přeměny
nucleus, nuclear reactions, decay law
- speciální teorie relativity
special relativity
- relativistická kinematika a dynamika
relativity of time, length, mass, adding
speeds
- vztah mezi hmotností a energií
relation between mass and energy
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PV:
Bi – ultrazvuk
v lékařství
Bi – RTG
záření v
medicíně
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Shrnutí
Summary

- dokáţe řešit úlohy
přesahující
jednotlivá témata
- orientuje se
v klasické fyzice a
v základech
moderní fyziky
- vyuţívá
s porozuměním
matematický aparát

- řešení sloţitějších úloh
advanced problems
- vyuţití diferenciálního a integrálního počtu
při řešení úloh
calculus in physical problems

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.

Platí od 1. 9. 2011

- 102 -

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.22 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z chemie

3.22 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Chemie a náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda
z RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Chemie. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z chemie (v českém jazyce - předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je i pro maturitní ročníky zpracován
volitelný předmět Seminář z chemie (maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář z chemie“ (v českém jazyce) je vypracována paralelní nabídka
„Seminář z chemie v anglickém jazyce“. Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě
verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Chemie.
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Vzdělávací obsah předmětu
Volitený předmět: Seminář z chemie
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Názvosloví

- aplikuje znalosti o oxidačních
číslech a odvozuje vzorce a názvy
anorganických sloučenin
- správně pouţívá pojmy centrální
atom, ligand, koordinační číslo
- zná názvosloví komplexních
sloučenin
- rozlišuje typy vzorců
- provádí výpočty z chemických
vzorců

- oxidační číslo
- názvosloví
anorganických
sloučenin
- názvosloví komplexů
- typy vzorců
- výpočty z chemických
vzorců

PV:
M –základní
matematické
výpočty

Chemické
reakce

- vyuţívá odbornou terminologii při
klasifikaci, popisu a vysvětlování
chemických dějů
- provádí výpočty z chemických
rovnic

- výpočty z chemických
rovnic

PV:
M –základní
matematické
výpočty

Termochemie

- rozlišuje pojmy exotermická a
endotermická reakce
- zapisuje termochemické reakce
rovnicemi
- provádí výpočty reakčního tepla
různými způsoby
- rozlišuje, zapisuje a aplikuje první a
druhý termochemický zákon

- změna entalpie
- exotermní a
endotermní reakce
- standardní slučovací
teplo
- výpočty reakčního tepla
- termochemické zákony
a jejich aplikace

PV:
F–
kalorimetrická
rovnice

Termodynamika

- provádí výpočty změn entropie a
Gibbsovy energie při chemických
reakcích
- předpovídá spontánnost chemické
reakce odhadem i výpočtem

- entropie
- Gibbsova energie
- pravděpodobnost/
spontánnost chemické
reakce

Reakční kinetika

- vysvětluje sráţkovou teorii
- uvádí faktory ovlivňující rychlost
chemické reakce
- provádí výpočty řádu chemické
reakce

- rychlost chemické
reakce
- řád reakce

Chemická
rovnováha

- charakterizuje rozdíl mezi statickou
a dynamickou rovnováhou
- odvozuje rovnováţné konstanty
- provádí výpočty sloţení
rovnováţných směsí
- aktivně vyuţívá znalost Le
Chatelierova principu akce a reakce
- provádí výpočty součinu
rozpustnosti
- ovládá řadu napětí kovů

-
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dynamická rovnováha
Kc, Kp
sráţecí rovnováhy
redoxní rovnováhy
redoxní děj

PV:
M – základní
matematické
výpočty,
logaritmy
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- rozumí procesům probíhajícím
v elektro-chemických článcích
- vyčísluje rovnice redoxních reakcí
Roztoky

- zná vzorce pro výpočet
- hmotnostní zlomek
hmotnostního a objemového zlomku - objemový zlomek
a molární koncentrace
- molární koncentrace
- provádí výpočty související
s přípravou roztoků a změnou
koncentrace roztoků

PV:
M –základní
matematické
výpočty

Acidobazické
rovnováhy

- vyjádří iontový součin vody
- rozlišuje slabé a silné elektrolyty
- odvozuje rovnováţnou konstantu
kyselin a zásad
- umí prakticky titrovat a dokáţe
vypočítat koncentraci stanovované
látky
- řeší sloţitější úlohy výpočtů pH
silných a slabých elektrolytů a pufrů
- dokáţe vysvětlit funkci a význam
pufrů
- na základě sloţení odvozuje
vlastností solí ve vodných roztocích

PV:
Bi – přenos
CO2 krví
M –základní
matematické
výpočty,
logaritmy

Atomová
struktura

- zná stavbu atomu, rozmístění a
- atomy a subatomární
vlastnosti subatomárních částic
částice
- dokáţe zapsat úplnou i zkrácenou
- elektrony, orbitaly,
elektronovou konfiguraci prvku
kvantová čísla
s pouţitím periodické soustavy
- N, NA, mu, Ar, Mr, M,
- aktivně vyuţívá N, NA, mu, Ar, Mr, M,
Vm, n
Vm, n k výpočtům

Chemická vazba
a struktura

- popisuje podmínky vzniku chemické
vazby
- určuje typ chemické vazby u daných
sloučenin
- usuzuje z typu chemické vazby
vlastnosti látek

Periodická
soustava prvků

- definuje pojem Periodický zákon
- Periodický zákon
- orientuje se v periodické soustavě
- trendy v periodické
prvků a určuje vlastnosti prvků podle
soustavě prvků
jejich umístění

Nekovy

- popisuje výskyt nekovů
- popisuje fyzikální a chemické
vlastnosti nekovů
- charakterizuje pouţití významných
sloučenin nekovů

- výskyt, vlastnosti,
reakce a vyuţití nekovů
(N, S, P, C, halogeny,
vzácné plyny)

Kovy

- vysvětluje princip kovové vazby
- uvádí obecné fyzikální a chemické
vlastnosti kovů
- popisuje výskyt kovů

- výskyt, vlastnosti,
reakce a vyuţití kovů
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-

silné a slabé elektrolyty
výpočty pH
titrace
pufry
hydrolýza solí

PV:
ZSV –
atomisté
F - stavba
atomu

- typy chemických vazeb
- teorie VSEPR – tvary
molekul
- teorie hybridizace
- struktura a vlastnosti
látek

PV:
Bi – geologie,
mineralogie
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- zapisuje chemickými rovnicemi
obecné metody výrob kovů z rud
(tepelný rozklad, chemická redukce,
elektrolýza)
- charakterizuje pouţití významných
sloučenin kovů
Analytická
chemie
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- ovládá základní metody kvalitativní
a kvantitativní analýzy
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- kvalitativní a
kvantitativní analýza
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Předmět: Seminář z chemie
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Analytická
chemie

- rozumí pojmům kvalitativní a
kvantitativní analýza
- zná základní metody chemické
analýzy

- kvalitativní analýza
- kvantitativní analýza

PT: ENV – Člověk a
ţivotní prostředí:
měření emisí
v ovzduší a škodlivin
v půdě a ve vodě

Uhlovodíky

- aplikuje pravidla systematického
názvosloví organické chemie při
popisu sloučenin
- definuje pojem izomerie, rozliší typy
izomerů na konkrétních příkladech
- popisuje obecné vlastnosti
uhlovodíků na základě jejich vazeb
a struktury
- charakterizuje základní skupiny
uhlovodíků, jejich vlastnosti a
významné zástupce

- izomerie
- nasycené uhlovodíky
- nenasycené
uhlovodíky
- aromatické
uhlovodíky

PT: ENV – Člověk a
ţivotní prostředí:
neobnovitelné zdroje
uhlovodíků;
alternativní zdroje
energie

Deriváty
uhlovodíků

- rozlišuje funkční skupiny u derivátů
uhlovodíků
- vysvětluje fyzikální a chemické
vlastnosti derivátů
- aplikuje znalosti indukčních a
mezomerních efektů
- odvozuje vzorce a názvy derivátů
uhlovodíků
- charakterizuje významné deriváty a
jejich uţití

- RX
- ROH, ethery
- dusíkaté deriváty
uhlovodíků
- karbonylové
sloučeniny
- karboxylové kyseliny
a jejich deriváty
- deriváty S, Si a P
- organokovové
sloučeniny
- heterocyklické
sloučeniny

PT: ENV – Člověk a
ţivotní prostředí:
freony,
rozpouštědla,
konzervační látky

Makromolekulární
syntetické
látky

- objasňuje typy polyreakcí
- odvozuje strukturní jednotky
makromolekul
- hodnotí výhody a nevýhody
makromolekulárních látek

- syntetické
makromolekulární
látky

PT: ENV – Člověk a
ţivotní prostředí:
recyklace plastů

Přírodní
látky

- převádí jednotlivé typy vzorců u
sacharidů
- definuje typy vazeb
- uvádí zdroje přírodních látek
- objasňuje fyziologickou funkci a
strukturu přírodních látek

-

PT: ENV – Člověk a
ţivotní prostředí:
biochemie,
průmyslové výroby
PV:
Bi - genetika

sacharidy
lipidy
proteiny
nukleové kyseliny

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma.
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3.23 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z chemie v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Chemie a náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda
z RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Chemie. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z chemie v anglickém jazyce (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je i pro maturitní ročníky zpracován
volitelný předmět Seminář z chemie v anglickém jazyce (maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář z chemie v anglickém jazyce“ je vypracována paralelní nabídka
„Seminář z chemie v českém jazyce“. Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze
současně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Chemie.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z chemie v anglickém jazyce
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Nomenclature

- aplikuje znalosti o oxidačních
číslech a odvozuje vzorce a názvy
anorganických sloučenin
- správně pouţívá pojmy centrální
atom, ligand, koordinační číslo
- zná názvosloví komplexních
sloučenin
- rozlišuje typy vzorců
- provádí výpočty z chemických
vzorců

- oxidation number
oxidační číslo
- nomenclature of
inorganic compounds
názvosloví
anorganických
sloučenin
- nomenclature of
complex compounds
názvosloví komplexů
- types of formulae
typy vzorců
- formula calculations
výpočty ze vzorců

PV:
M – základní
matematické
výpočty

- vyuţívá odbornou terminologii při
klasifikaci, popisu a vysvětlování
chemických dějů
- provádí výpočty z chemických
rovnic

PV:
- stoichiometry
výpočty z chemických M – základní
rovnic
matematické
výpočty

Názvosloví

Chemical
reactions
Chemické reakce

Thermo-chemistry - rozlišuje pojmy exotermická a
endotermická reakce
- zapisuje termochemické reakce
Termochemie
rovnicemi
- provádí výpočty reakčního tepla
různými způsoby
- rozlišuje, zapisuje a aplikuje první a
druhý termochemický zákon

Thermodynamics
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- provádí výpočty změn entropie a
Gibbsovy energie při chemických
reakcích
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- enthalpy change
změna entalpie
- exothermic and
endothermic reactions
exotermní a
endotermní reakce
- standart heat of
formation
- ∆ Hf
- standart heat of
combustion
- ∆ Hc
- enthalpy change of a
reaction –
calculations
výpočty reakčního
tepla
- thermochemical laws
and their applications
termochemické
zákony a jejich
aplikace
- entropy
entropie

PV:
F–
kalorimetrická
rovnice
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Termodynamika

- předpovídá spontánnost chemické
reakce odhadem i výpočtem

- Gibbs free energy
Gibbsova energie
- probability/
spontaneity of a
chemical reaction
pravděpodobnost/
spontánnost
chemické reakce

Reaction kinetics

- vysvětluje sráţkovou teorii
- uvádí faktory ovlivňující rychlost
chemické reakce
- provádí výpočty řádu chemické
reakce

- rate of chemical
reactions
rychlost chemické
reakce
- reaction order
řád reakce

- charakterizuje rozdíl mezi statickou
a dynamickou rovnováhou
- odvozuje rovnováţné konstanty
- provádí výpočty sloţení
rovnováţných směsí
- aktivně vyuţívá znalost Le
Chatelierova principu akce a reakce
- provádí výpočty součinu
rozpustnosti
- ovládá řadu napětí kovů
- rozumí procesům probíhajícím
v elektro-chemických článcích
- vyčísluje rovnice redoxních reakcí

- dynamic equilibrium
dynamická rovnováha
- Kc, Kp
- precipitation equilibria
sráţecí rovnováhy
- redox equilibria
redoxní rovnováhy
- redox processes
redoxní děje

Reakční kinetika

Chemical
equilibria
Chemická
rovnováha

Solutions
Roztoky

Acid-base
equilibria
Acidobazické
rovnováhy
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PV:
M – základní
matematické
výpočty,
logaritmy

- zná vzorce pro výpočet
- mass percentage - w
hmotnostního a objemového zlomku
hmotnostní zlomek
a molární koncentrace
- volume percentage - provádí výpočty související
φ
s přípravou roztoků a změnou
objemový zlomek
koncentrace roztoků
- molar concentration c
molární koncentrace

PV:
M – základní
matematické
výpočty

- vyjádří iontový součin vody
- rozlišuje slabé a silné elektrolyty
- odvozuje rovnováţnou konstantu
kyselin a zásad
- umí prakticky titrovat a dokáţe
vypočítat koncentraci stanovované
látky
- řeší sloţitější úlohy výpočtů pH
silných a slabých elektrolytů a pufrů
- dokáţe vysvětlit funkci a význam
pufrů
- na základě sloţení odvozuje
vlastností solí ve vodných roztocích

PV:
Bi – přenos
CO2 krví
M – základní
matematické
výpočty,
logaritmy

- 110 -

- strong and weak
electrolytes
silné a slabé
elektrolyty
- pH calculations
výpočty pH
- titrations
titrace
- buffers
pufry
- salt hydrolysis
hydrolýza solí
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Atomic structure
Atomová
struktura

- zná stavbu atomu, rozmístění a
- atoms and sub-atomic
vlastnosti subatomárních částic
particles
atomy a subatomární
- dokáţe zapsat úplnou i zkrácenou
částice
elektronovou konfiguraci prvku
s pouţitím periodické soustavy
- electrons, orbitals,
- aktivně vyuţívá N, NA, mu, Ar, Mr, M,
quantum numbers
Vm, n k výpočtům
elektrony, orbitaly,
kvantová čísla
- number of particles,
Avogadro number,
atomic mass
constant, RAM, RMM,
molar mass, molar
volume, number of
moles
- N, NA, mu, Ar, Mr, M,
Vm, n

PV:
ZSV –
atomisté
F - stavba
atomu

- popisuje podmínky vzniku chemické - types of chemical
vazby
bonds
typy chemických
- určuje typ chemické vazby u daných
vazeb
sloučenin
Chemická vazba a
struktura
- usuzuje z typu chemické vazby
- VSEPR theory –
vlastnosti látek
shapes of molecules
teorie VSEPR – tvary
molekul
- theory of hybridisation
teorie hybridizace
- structure and
properties
struktura a vlastnosti
látek
Chemical bond
and structure

Periodic system
of elements
Periodická
soustava prvků

Non-metals
Nekovy

Metals
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- definuje pojem Periodický zákon
- Periodic law
Periodický zákon
- orientuje se v periodické soustavě
prvků a určuje vlastnosti prvků podle - trends across the
jejich umístění
PSE
trendy v periodické
soustavě prvků
- popisuje výskyt nekovů
- popisuje fyzikální a chemické
vlastnosti nekovů
- charakterizuje pouţití významných
sloučenin nekovů

- occurrence,
properties, reactions
and uses of nonmetals (N, S, P, C,
halogens, noble
gases)
- výskyt, vlastnosti,
reakce a vyuţití
nekovů (N, S, P, C,
halogeny, vzácné
plyny)

- vysvětluje princip kovové vazby
- uvádí obecné fyzikální a chemické
vlastnosti kovů

- occurrence,
properties, reactions
and uses of metals
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PV:
Bi – geologie,
mineralogie
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Kovy

- popisuje výskyt kovů
- zapisuje chemickými rovnicemi
obecné metody výrob kovů z rud
(tepelný rozklad, chemická redukce,
elektrolýza)
- charakterizuje pouţití významných
sloučenin kovů

- výskyt, vlastnosti,
reakce a vyuţití kovů

Analytical
chemismy

- ovládá základní metody kvalitativní
a kvantitativní analýzy

- qualitative and
quantitative analysis
- kvalitativní a
kvantitativní analýza

Analytická chemie
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Předmět: Seminář z chemie v anglickém jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Analytical
chemistry

- rozumí pojmům
kvalitativní a
kvantitativní analýza
- zná základní metody
chemické analýzy

- qualitative analysis
kvalitativní analýza
- quantitative analysis
kvantitativní analýza

PT: ENV –
Člověk a
ţivotní
prostředí:
měření emisí
v ovzduší a
škodlivin
v půdě a ve
vodě

- aplikuje pravidla
systematického
názvosloví organické
chemie při popisu
sloučenin
- definuje pojem
izomerie, rozliší typy
izomerů na
konkrétních
příkladech
- popisuje obecné
vlastnosti uhlovodíků
na základě jejich
vazeb a struktury
- charakterizuje
základní skupiny
uhlovodíků, jejich
vlastnosti a významné
zástupce

- isomerism
izomerie
- saturated hydrocarbons
nasycené uhlovodíky
- unsaturated hydrocarbons
nenasycené uhlovodíky
- aromatic hydrocarbons
aromatické uhlovodíky

PT: ENV –
Člověk a
ţivotní
prostředí:
neobnovitelné
zdroje
uhlovodíků;
alternativní
zdroje energie

- halogenocompounds
RX
- hydroxy compounds, ethers
ROH, ethery
- organic nitrogen compounds
dusíkaté deriváty uhlovodíků
- carbonyl compounds
karbonylové sloučeniny
- carboxylic acids and their
derivatives
karboxylové kyseliny a jejich
deriváty
- organic derivatives of sulphur,
silicon and phosphorus
deriváty S, Si a P
- organometals
organokovové sloučeniny
- heterocyclic compounds
heterocyklické sloučeniny

PT: ENV –
Člověk a
ţivotní
prostředí:
freony,
rozpouštědla,
konzervační
látky

Analytická chemie

Hydrocarbons
Uhlovodíky

- rozlišuje funkční
skupiny u derivátů
uhlovodíků
Deriváty uhlovodíků - vysvětluje fyzikální a
chemické vlastnosti
derivátů
- aplikuje znalosti
indukčních a
mezomerních efektů
- odvozuje vzorce a
názvy derivátů
uhlovodíků
- charakterizuje
významné deriváty a
jejich uţití
Derivatives of
hydrocarbons
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Synthetic
macromolecular
substances
Makromolekulární
syntetické látky

Chemicals of life
Přírodní látky

- objasňuje typy
polyreakcí
- odvozuje strukturní
jednotky
makromolekul
- hodnotí výhody a
nevýhody
makromolekulárních
látek

- synthetic macromolecular
substances
syntetické makromolekulární látky

PT: ENV –
Člověk a
ţivotní
prostředí:
recyklace
plastů

- převádí jednotlivé
typy vzorců u
sacharidů
- definuje typy vazeb
- uvádí zdroje
přírodních látek
- objasňuje
fyziologickou funkci a
strukturu přírodních
látek

- saccharides
sacharidy
- lipids
lipidy
- proteins
proteiny
- nucleic acids
nukleové kyseliny

PT: ENV –
Člověk a
ţivotní
prostředí:
biochemie,
průmyslové
výroby
PV
Bi - genetika

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma.
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3.24 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biochemie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Chemie a náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda
z RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Chemie. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z biochemie (v českém jazyce - maturitní ročníky) je určen pro ţáky
maturitních ročníků.
K volitelnému předmětu „Seminář z biochechemie“ (v českém jazyce) je vypracována paralelní
nabídka „Seminář z biochemie v anglickém jazyce“. Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí,
případně obě verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Chemie.
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Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z biochemie
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Přírodní látky

- uvádí zdroje přírodních látek a
způsob jejich studia
- objasňuje fyziologickou funkci a
strukturu přírodních látek
- rozumí jejich zapojení do
metabolických procesů a
charakterizuje jejich úlohu v nich

-

PV
Bi –
fosfolipidová
membrána,
přenos látek
přes
membránu

Enzymy

- popisuje vlastnosti enzymů a
enzymových reakcí
- klasifikuje enzymy
- rozlišuje typy enzymové inhibice
- zná pouţití enzymů v průmyslu a
denním ţivotě

- biokatalyzátory
- vlastnosti enzymaticky
katalyzované reakce
- enzymová inhibice
- enzymy a biotechnologie

Sekundární
metabolity

- rozumí důleţitosti sekundárních
metabolitů v ţivotních procesech
organismů
- klasifikuje sekundární metabolity
- charakterizuje roli jednotlivých
skupin sekundárních metabolitů
v ţivých organismech

-

Nukleové
kyseliny a
proteosyntéza

- rozlišuje strukturu a funkce
jednotlivých typů nukleových
kyselin
- rozumí principu replikace DNA
- charakterizuje úlohu nukleových
kyselin v proteosyntéze

- DNA a RNA
- replikace
- proteosyntéza

PV
Bi –
genetika

Kontrola
genové
exprese

- rozumí principu regulace genů
- rozlišuje mezi onkogeny a tumorsupresorovými geny

- regulace genů u
prokaryotních organismů
- regulace genů u
eukaryotních organismů
- genetická podstata
rakovinného bujení

PV
Bi –
genetika,
buněčný
cyklus

DNA
technologie

- orientuje se v moderních
metodách studia genů
- hodnotí výhody a nevýhody
geneticky modifikovaných
organismů
- diskutuje o moţných problémech
souvisejících s klonováním
- uvádí pro a proti genové terapie

- geneticky modifikované
organismy
- klonování
- reverzní transkripce
- analýza restrikčních
fragmentů
- polymerázová řetězová
reakce
- lidský genom
- aplikace DNA technologií
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sacharidy
lipidy
proteiny
moderní biochemické
metody

alkaloidy
terpenoidy
glykosidy
biologické pigmenty
růstové regulátory
xenobiotika

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.25 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
biochemie v anglickém jazyce

3.25 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biochemie v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Chemie a náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda
z RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Chemie. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z biochemie v anglickém jazyce (maturitní ročníky) je určen pro ţáky
maturitních ročníků.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Chemie.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.25 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
biochemie v anglickém jazyce
Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z biochemie v anglickém jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Chemicals of
life

- uvádí zdroje přírodních
látek a způsob jejich
studia
- objasňuje fyziologickou
funkci a strukturu
přírodních látek
- rozumí jejich zapojení do
metabolických procesů a
charakterizuje jejich
úlohu v nich

- saccharides
sacharidy
- lipids
lipidy
- proteins
proteiny
- modern biochemical methods
moderní biochemické metody

PV
Bi – fosfolipidová
membrána,
přenos látek přes
membránu

- popisuje vlastnosti
enzymů a enzymových
reakcí
- klasifikuje enzymy
- rozlišuje typy enzymové
inhibice
- zná pouţití enzymů
v průmyslu a denním
ţivotě

- biocatalysts
biokatalyzátory
- properties of enzymatically
catalysed reaction
vlastnosti enzymaticky
katalyzované reakce
- enzyme inhibition
enzymová inhibice
- enzymes and biotechnologies
enzymy a biotechnologie

- rozumí důleţitosti
sekundárních metabolitů
v ţivotních procesech
organismů
- klasifikuje sekundární
metabolity
- charakterizuje roli
jednotlivých skupin
sekundárních metabolitů
v ţivých organismech

- alkaloids
alkaloidy
- terpenoids
terpenoidy
- glycosides
glykosidy
- biological pigments
biologické pigmenty
- growth regulators
růstové regulátory
- xenobiotics
xenobiotika

Přírodní látky

Enzymes
Enzymy

Secondary
metabolites
Sekundární
metabolity

Nucleic acids
and protein
synthesis
Nukleové
kyseliny a
proteosyntéza
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- rozlišuje strukturu a
- DNA and RNA
funkce jednotlivých typů
DNA a RNA
nukleových kyselin
- replication
- rozumí principu replikace
replikace
DNA
- protein synthesis
- charakterizuje úlohu
proteosyntéza
nukleových kyselin v
proteosyntéze
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PV
Bi – genetika
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biochemie v anglickém jazyce
Control of gene - rozumí principu regulace
expression
genů
- rozlišuje mezi onkogeny
a tumor-supresorovými
Kontrola
geny
genové
exprese

- gene regulation in prokaryotes
regulace genů u prokaryotních
organismů
- gene regulation in eukaryotes
regulace genů u eukaryotních
organismů
- genetic basis of cancer
genetická podstata rakovinného
bujení

- orientuje se v moderních
metodách studia genů
- hodnotí výhody a
nevýhody geneticky
modifikovaných
organismů
- diskutuje o moţných
problémech souvisejících
s klonováním
- uvádí pro a proti genové
terapie

- genetically modified organisms
GMO
- gene cloning
klonování
- reverse transcription
reverzní transkripce
- restriction fragment analysis
analýza restrikčních fragmentů
- polymerase chain reaction
PCR
- human genome
lidský genom
- applications of DNA technology
aplikace DNA technologií

DNA
technology
DNA
technologie

PV
Bi – genetika,
buněčný cyklus

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy)
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3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.26 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie

3.26 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Biologie a náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda
z RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Biologie. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z biologie (v českém jazyce - předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Seminář z biologie v českém jazyce (maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář z biologie“ (v českém jazyce) je vypracována paralelní nabídka
„Seminář z biologie v anglickém jazyce“, jehoţ obsah je modifikován na základě tematického plánu.
Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Biologie.
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3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.26 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie

Vzdělávací obsah předmětu
Volitelný předmět: Seminář z biologie
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Systém a
evoluce
fylogeneticky a
hospodářsky
důleţitých
rostlin

- charakterizuje specifické znaky řas,
významné skupiny a jejich praktické vyuţití
- charakterizuje rodozměnu na ţivotních
cyklech konkrétních druhů rostlin
- popisuje postupnou adaptaci rostlin
k ţivotu na souši
- popisuje stavbu těla konkrétních zástupců
- porovnává vznik výtrusů a semen,
vysvětluje evoluční význam semene
- charakterizuje systém a významné druhy
nahosemenných rostlin
- charakterizuje systém a významné druhy
krytosemenných rostlin

- řasy

PT: ENV:
Problematika
vztahů
organismů a
prostředí

Biologie hub

- porovnává společné a rozdílné znaky říše
hub s říšemi rostlin a ţivočichů
- vysvětluje základní způsoby rozmnoţování
hub
- charakterizuje způsoby výţivy hub
- charakterizuje systém hub

-

Systém a
evoluce
ţivočichů

- rozpoznává a charakterizuje kmeny
- diblastika
bezobratlých ţivočichů a jejich významné
zástupce
- triblastika
- vysvětluje význam členovců jako důleţité
sloţky ekosystémů
- uvádí příklady parazitických zástupců
ţivočichů
- na příkladech objasňuje způsoby adaptace
ţivočichů k parazitickému způsobu ţivota
- poznává a pojmenovává významné taxony
strunatců a jejich typické zástupce
- objasňuje základní fylogenetické vztahy
mezi třídami obratlovců
- určuje znaky svědčící o postupné adaptaci
obratlovců k ţivotu na souši
- vysvětluje pojem etologie a uvádí příklady
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- mechorosty
- plavuně, přesličky,
- kapradiny
- nahosemenné
rostliny
- krytosemenné
rostliny
stavba hub
způsoby výţivy hub
rozmnoţování hub
systém hub

PV: chemie

IVO: Výchova
ke zdraví:
zdravý
způsob ţivota
PT: ENV:
Člověk a
ţivotní
prostředí

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.26 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie

Volitelný předmět: Seminář z biologie
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Charakteristika - charakterizuje základní vlastnosti
ţivota
ţivých organismů
- charakterizuje organismus jako
otevřenou soustavu

Poznámky

- základní znaky ţivých
soustav

Metabolismus
organismů

- vysvětluje podstatu buněčného
metabolismu, uvádí příklady
metabolických drah
- popisuje způsoby přeměny energie,
vysvětluje význam ATP
- popisuje rozdíly ve způsobu získávání
energie u autotrofních a heterotrofních
organismů
- vysvětluje průběh fotosyntézy a
zdůvodňuje význam fotosyntézy pro
evoluci ţivota na Zemi
- vysvětluje význam a nezbytnost
dýchání pro organismy
- popisuje jednotlivé fáze buněčného
dýchání a jejich umístění v jednotlivých
částech prokaryotní a eukaryotní buňky
- uvádí základní rozdíly v průběhu
aerobní a anaerobní oxidace
- popisuje základní osmotické jevy v
buňce

-

Vznik a vývoj
ţivota

- porovnává významné hypotézy o
vzniku ţivota a vývoji organismů
- popisuje hlavní evoluční události ve
vývoji rostlin a ţivočichů

- teorie vzniku ţivota

Prokaryotní
organismy

- uvádí způsoby šíření bakteriální nákazy - prokaryota
a diskutuje moţnou prevenci
- bakterie
- vyjmenovává příklady bakteriálních
- sinice
onemocnění člověka
- charakterizuje význam sinic

IVO: Výchova
ke zdraví zdravý způsob
ţivota
PT: ENV:
Člověk a
ţivotní
prostředí

Viry

- zařazuje viry do systému organismů
- objasňuje základní průběh ţivotního
cyklu viru
- uvádí příklady virových onemocnění

- viry

IVO: Výchova
ke zdraví –
zdravý způsob
ţivota

Biologie v
lékařství

- seznamuje se se základními
diagnostickými metodami v lékařství
- objasňuje průběh a léčbu vybraných
chorob

- moderní vyšetřovací
metody
- diagnostika vybraných
chorob

IVO: Výchova
ke zdravípéče o zdraví
PV:chemie,
fyzika
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buněčný metabolismus PV: chemie
tvorba ATP
fotosyntéza
buněčné dýchání
osmotické jevy v buňce
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Genetikavybrané
kapitoly

- hodnotí význam mutací z hlediska
evolučního i zdravotního
- uvádí příklady potenciálních mutagenů
v prostředí
- vysvětluje základy genového
inţenýrství
- objasňuje podstatu procesu klonování
- vysvětluje význam lékařské genetiky

- základy onkogenetiky
- základy molekulární
virologie a genové
inţenýrství
- klonování, etické
aspekty moderní
genetiky

PV: chemie,
fyzika

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“.

Platí od 1. 9. 2011

- 123 -

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.27 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie
v anglickém jazyce

3.27 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Biologie a náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda
z RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Biologie. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z biologie v anglickém jazyce (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Seminář z biologie v anglickém jazyce (maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář z biologie v anglickém jazyce“ je vypracována paralelní nabídka
„Seminář z biologie“ (v českém jazyce), jehoţ obsah je modifikován na základě tematického plánu.
Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Biologie.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.27 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie
v anglickém jazyce
Vzdělávací obsah předmětu
Volitelný předmět: Seminář z biologie v anglickém jazyce
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

System and
evolution of
plants

- charakterizuje specifické znaky řas,
významné skupiny a jejich praktické
vyuţití
- charakterizuje rodozměnu na ţivotních
cyklech konkrétních druhů rostlin
- popisuje postupnou adaptaci rostlin
k ţivotu na souši
- popisuje stavbu těla konkrétních
zástupců
- porovnává vznik výtrusů a semen,
vysvětluje evoluční význam semene
- charakterizuje systém a významné
druhy nahosemenných rostlin
- charakterizuje systém a významné
druhy krytosemenných rostlin

- Algae
řasy
- Bryophytes
Mechorosty
- Seedless vascular
plants
plavuně, přesličky,
kapradiny
- Gymnosperms
nahosemenné rostliny
- Angiosperms
krytosemenné rostliny

PT:
ENV:
Problematika
vztahů
organismů a
prostředí

- porovnává společné a rozdílné znaky
říše hub s říšemi rostlin a ţivočichů
- vysvětluje základní způsoby
rozmnoţování hub
- charakterizuje způsoby výţivy hub
- charakterizuje systém hub

- Characteristic features
stavba hub
- Modes of nutrition
způsoby výţivy hub
- Reproduction
rozmnoţování hub
- Classification
systém hub

PV:
chemie

Systém a
evoluce
fylogeneticky
a
hospodářsky
důležitých
rostlin

Fungi
Biologie hub

System and
evolution of
animals
Systém a
evoluce
živočichů

- rozpoznává a charakterizuje kmeny
- Diploblastics
bezobratlých ţivočichů a jejich
diblastika
významné zástupce
- vysvětluje význam členovců jako
- Triploblastics
důleţité sloţky ekosystémů
triblastika
- uvádí příklady parazitických zástupců
ţivočichů
- na příkladech objasňuje způsoby
adaptace ţivočichů k parazitickému
způsobu ţivota
- poznává a pojmenovává významné
taxony strunatců a jejich typické
zástupce
- objasňuje základní fylogenetické vztahy
mezi třídami obratlovců
- určuje znaky svědčící o postupné
adaptaci obratlovců k ţivotu na souši
- vysvětluje pojem etologie a uvádí
příklady
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IVO:
Výchova ke
zdraví: zdravý
způsob ţivota
PT:
ENV: Člověk
a ţivotní
prostředí
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3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.27 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z biologie
v anglickém jazyce
Volitelný předmět: Seminář z biologie v anglickém jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

- charakterizuje základní vlastnosti - basic features of living
ţivých organismů
systems
základní
znaky ţivých
charakterizuje
organismus
jako
Charakteristika
soustav
otevřenou
soustavu
života
Study of life

Metabolism
Metabolismus
organismů

Origin of life

Vznik a vývoj
života
Prokaryotic
forms of life
Prokaryotní
organismy

Viruses
Viry
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- vysvětluje podstatu buněčného
metabolismu, uvádí příklady
metabolických drah
- popisuje způsoby přeměny
energie, vysvětluje význam ATP
- popisuje rozdíly ve způsobu
získávání energie u autotrofních
a heterotrofních organismů
- vysvětluje průběh fotosyntézy a
zdůvodňuje význam fotosyntézy
pro evoluci ţivota na Zemi
- vysvětluje význam a nezbytnost
dýchání pro organismy
- popisuje jednotlivé fáze
buněčného dýchání a jejich
umístění v jednotlivých částech
prokaryontní a eukaryotní buňky
- uvádí základní rozdíly v průběhu
aerobní a anaerobní oxidace
- popisuje základní osmotické jevy
v buňce
- porovnává významné hypotézy o
vzniku ţivota a vývoji organismů
- popisuje hlavní evoluční události
ve vývoji rostlin a ţivočichů

- cell metabolism
buněčný metabolismus

PV: chemie

- ATP and cellular work
tvorba ATP
- photosynthesis
fotosyntéza
- cellular respiration
buněčné dýchání
- osmosis and water
balance in cells
osmotické jevy v buňce

Theories on the origin of
life
teorie vzniku ţivota

- uvádí způsoby šíření bakteriální
nákazy a diskutuje moţnou
prevenci
- vyjmenovává příklady
bakteriálních onemocnění
člověka
- charakterizuje význam sinic

- prokaryotic cells
prokaryota
- bacteria
bakterie
- cyanobacteria
- sinice

IVO:Výchova ke
zdraví -zdravý
způsob ţivota
PT: ENV: Člověk
a ţivotní
prostředí

- zařazuje viry do systému
organismů
- objasňuje základní průběh
ţivotního cyklu viru
- uvádí příklady virových
onemocnění

- viruses
viry

IVO: Výchova ke
zdraví – zdravý
způsob ţivota
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v anglickém jazyce
Biology and
medicine
Biologie
lékařství

Genetics –
selected
chapters
Genetikavybrané
kapitoly

IVO: Výchova ke
zdraví - péče o
zdraví

- seznamuje se se základními
diagnostickými metodami v
lékařství
- objasňuje průběh a léčbu
vybraných chorob

- medical imaging
moderní vyšetřovací
metody
- medical diagnosis of
selected diseases
diagnostika vybraných
chorob

- hodnotí význam mutací
z hlediska evolučního i
zdravotního
- uvádí příklady potenciálních
mutagenů v prostředí
- vysvětluje základy genového
inţenýrství
- objasňuje podstatu procesu
klonování
- vysvětluje význam lékařské
genetiky

PV: chemie,
- fundamental
fyzika
oncogenetics
základy onkogenetiky
- fundamental molecular
virology and genetic
engineering
základy molekulární
virologie a genové
inţenýrství
- cloning and ethical
aspects of modern
genetics
klonování, etické aspekty
moderní genetiky

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“.
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3.28 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze zeměpisu
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a
společnost. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru zeměpis (geografie) v RVP DG a oboru geologie
v RVP DG. Seminář ze zeměpisu se částečně podílí na integraci oboru geologie. V semináři se
vyuţívá mezipředmětových vztahů k ostatním oborům vyučovaných na škole (matematika, informační
a komunikační technologie, chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd).
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu zeměpis. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář ze zeměpisu (v českém jazyce - předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Seminář ze zeměpisu (v českém jazyce - maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář ze zeměpisu“ (v českém jazyce) je vypracována paralelní nabídka
„Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce“, jehoţ obsah je modifikován a nejedná se o pouhý překlad
české verze semináře. Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
zeměpis.
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Vzdělávací obsah předmětu
Volitelný předmět: Seminář ze zeměpisu
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

Přírodní
prostředí

- vymezuje hlavní přirodní rizika
fyzickogeografického prostředí
a spojuje je s potenciálně
ohroţenými regiony
- vysvětluje hlavní příčiny a
důsledky těchto rizik na rozvoj
socioekonomického
subsystému
- analyzuje moţnosti eliminace
rizik, škod, ztrát, při vzniku
katastrof, organizaci
záchranných akcí a pomoci ve
vybraných potenciálně
ohroţených regionech světa
- na základě svých znalostí se
snaţí vytipovat bezpečná
území pro evakuaci obyvatel
postiţených regionů

Příčiny a důsledky
vybraných
přírodních
katastrof

PT:
MEGS - Globální problémy,
jejich příčiny a důsledky, ENV Člověk a ţivotní prostředí
PV:
Ch (skleníkové plyny, voda a
její ochrana proti znečištění,
čištění odpadních vod)
Bi (vliv globálního oteplování na
organismy a člověka)

Sociální
prostředí

- sleduje významné změny na
Vybrané kapitoly
politické mapě světa
z politické mapy
současného světa
- analyzuje stabilitu a distabilitu
jednotlivých makroregionů
světa
- popisuje sociálněekonomické a
politické příčiny nestability a
mezinárodního napětí
- vymezuje hlavní integrační
ekonomické, vojenské a
politické seskupení světa
- vymezuje hlavní ohniska
mezinárodních napětí a sleduje
vliv globálních struktur na jejich
řešení

PT:
MEGS - Globalizační a
rozvojové procesy
IVO:
Informatika a informační a
komunikační technologie
(Zdroje a vyhledávání
informací, komunikace)
PV:
M (statistická data a grafy)
IVT (internet, zdroj informací)

Globalizace světa
a hledání
efektivních řešení
vybraných
globálních
problémů lidstva

PT:
ENV - Člověk a ţivotní
prostředí, Ţivotní prostředí
regionu a České republiky
PV:
M (statistická data a grafy)
IVT (internet zdroj informací)

- definuje globalizaci jako
základní celosvětový proces
- popisuje výhody a nevýhody
vzniku globální společnosti a
její vliv na odstranění bídy ve
světě
- vymezuje hlavní globální
problémy světa
- hledá příčiny těchto problémů a
pokouší se navrhovat řešení,
která by je ohla vyřešit popř.
zmírnit
- popisuje vliv globálních institucí
při řešení těchto problémů
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Regiony

- popisuje hlavní charakteristiky
fyzickogeografického prostředí
na území ČR
- pouţívá s porozuměním:
administrativně-správní systém
členění České republiky,
regiony NUTS a je schopen je
aplikovat na území ČR
- lokalizuje a popisuje hlavní
rozvojová jádra a periferní
oblasti
- srovnává postavení
jednotlivých administrativních
regionů porovnáním základních
demografických a
ekonomických kritérií, chápe
rizika nerovnoměrného rozvoje
těchto regionů a demonstruje je
na příkladech
- hodnotí hlavní politické,
ekonomické a společenské
důsledky členství EU pro
regiony a ČR, zapojení do
mezinárodní dělby práce
vyjádřenou proudy pohybu
osob, zboţí, územní dělbou
práce

Geografické
informace
a terénní
vyučování

- vymezí místní region a určí
Detailní
jeho geografický potenciál
charakteristika
včetně vnitřní a vnější vazby
místního regionu
území, provádí SWOT analýzu
regionu
- v regionu analyzuje a
zobecňuje za pomoci obecných
poznatků rozmístění
jednotlivých
fyzickogeografických a
socioekonomických prvků v
regionu formou projektu
- prezentuje projekt zaměřený na
dílčí fyzickogeografické a
socioekonomické prvky regionu

PT:
MEGS – Ţijeme v Evropě
ENV – Ţivotní prostředí regionu
a České republiky

- shromaţďuje, analyzuje a
Exkurze do
klasifukuje dostupné informace významné lokality
o vybrané lokalitě místního
místního regionu
regionu, která je cílem exkurze
- na základě osvojených
poznatků a nově získaných
informací klade otázky a vytváří
závěrečný výstup z návštěvy
vybrané lokality, který
samostatně prezentuje

PT: OSV – Spolupráce a
soutěţ (PRO)
PT: MEGS – Ţijeme v Evropě
(PRO)
PV: M (práce se statistickými
daty)
IVT (internet zdroj informací,
prezentace Power Point)
IVO: Člověk a svět práce
(národní hospodářství a úloha
státu v ekonomice)
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PT:
MEGS - Globalizační a
rozvojové procesy, Ţijeme
v Evropě
IVO:
Informatika a informační a
komunikační technologie
(zdroje a vyhledávání informací,
komunikace)
PV:
M (statistická data a grafy)
Ch (suroviny jako základ
chemické výroby)
D (náboţenství)
IVT
(internet, zdroj informací)
IVO:
Člověk a svět práce (národní
hospodářství a úloha státu
v ekonomice)
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3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.28 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu
Poznámka:
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálnímu stavu rozvoje světa, jeho rozvojových prioritních os
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým, materiálním, softwarovým, ekonomickým a jiným moţnostem školy
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Volitelný předmět: Seminář ze zeměpisu
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoleté)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Geografické - s porozuměním definuje předmět a
informace a
postavení zeměpisu v systému věd
terénní
- pouţívá s porozuměním základní
vyučování
pojmy: geografický informační
systém (GIS), dálkový průzkum
Země, (DPZ), digitalizace
- umí pracovat s informacemi
z různých zdrojů

Vybrané aspekty
kapitoly
Geografie jako
věda

- pouţívá s porozuměním základní
Vybrané aspekty
kartografické pojmy
kartografie
- vyjadřuje základní principy
základních kartografických projekcí
(promítání) v různých polohách
- popíše postup prací při vzniku mapy
- čte a interpretuje informace z
různých druhů plánů a map a atlasů
- umí získávat data z různých médií a
vyuţívat je k sestavování vlastních
map, grafů a diagramů, vytvářet
mapy a grafy zobrazující
geografické aspekty světových
událostí
Přírodní
prostředí

- popíše postavení naší planety ve
vesmíru včetně důsledků z toho
plynoucích popíše tvar, velikost a
sloţení tělesa Země
- definuje základní pohyby Země a
jejich důsledky

Planeta Země a
její postavení ve
vesmíru

- popíše vnitřní strukturu zemského
Vybrané
tělesa
poznatky o
- rozlišuje různé typy hornin a zemské litosféře
kůry
- definuje pojem litosféra
- vysvětluje základní endogenní a
exogenní síly a procesy
- interpretuje hypsografickou křivku,
srovnává vertikální a horizontální
členitost oceánů a pevnin
- popisuje základní tvary georeliéfu na
kontinentech i na mořském dnu
v závislosti na procesech, které je
vytvořili
- popisuje vznik antropogenních tvarů
reliéfu
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Poznámky

PV:
M (mapa a měřítko)
IVT (internet zdroj
informací, informační
systémy

PV:
F (měření vzdáleností,
astronomie – satelity,
Corriolisova síla,)
M (časová pásma výpočet
časových změn, tvar
Země)
PT:
ENV - Člověk a ţivotní
prostředí
IVO:
Geologie (sloţení,
struktura a vývoj Země,
geologické procesy
v litosféře, voda)
PV:
Ch (nerosty, chemismus
hornin)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.28 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu
- správně operuje se základními
pojmy – hydrosféra a její sloţení,
probíhající procesy, nejvýznamnější
objekty a jejich funkce v krajině,
rozloţení zásob vody na Zemi,
úmoří, povodí, říční síť
- vysvětlí pojem kryosféra a lokalizuje
její výskyt na Zemi, klasifikuje
ledovce – jejich vznik a funkce
- zhodnotí vybrané subsystémy
hydrosféry v konkrétní oblasti

Vybrané
poznatky o
hydrosféře a
kryosféře

Ţivotní
prostředí

- pouţívá s porozuměním a
v souvislostech pojmy: krajinná
sféra, přírodní (fyzickogeografická)
sféra, společenská a hospodářská
(kulturní, socioekonomická) sféra,
krajina, příroda, přírodní prostředí,
společenské prostředí, ţivotní
prostředí
- umí odlišit revoluční a evoluční vývoj
a změny krajin
- posuzuje výhody a nevýhody ţivota
člověka v konkrétních přírodních
podmínkách
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ENV - Člověk a ţivotní
prostředí
PV:
F (fyzikální vlastnosti vody)
Ch (vlastnosti vody, pH
vody)

- správně operuje se pojmy sloţení
Vybrané
atmosféry, její vrstvy, procesy v ní
poznatky o
probíhající, počasí, podnebí,
atmosféře
podnebné pásy, meteorologie,
klimatologie, skleníkový efekt,
destrukce ozónové vrstvy, monzun,
pasát, cyklona, anticyklona,
synoptická mapa, atmosférická
fronta, vzduchové hmoty, předpověď
počasí
- umí znázornit planetární cirkulaci
atmosféry, popsat vznik, charakter a
působení hlavních pravidelných
větrů v konkrétní oblasti
- zdůvodní zvláštnosti podnebí
hlavních klimatických oblastí světa a
posoudí jejich vliv na ţivot
společnosti
- prokazuje porozumění základních
pojmů z pedosféry a biosféry.
- objasní vliv horizontální pásmovitosti
a vertikální stupňovitosti na
rozmístění půd, rostlinstva a
ţivočišstva na Zemi
- posoudí vliv člověka na rozšíření
rostlinstva a ţivočišstva na Zemi,
uvede příklady
- analyzuje výhody a nevýhody ţivota
člověka v konkrétních přírodních
podmínkách

PT:

Vybrané
poznatky o
půdách a
vegetaci

PT:
ENV - Člověk a ţivotní
prostředí
PV:
F (fyzikální vlastnosti
vzduchu)
Ch (chemické prvky
v atmosféře)

PT:
ENV - Člověk a ţivotní
prostředí
PV:
F (fyzikální vlastnosti půdy)
Ch (vlastnosti půdy)
Bi (rostlinstvo a ţivočišstvo
geobiomů)

Krajina a vybraná
rizika
poškozování
přírodního
prostředí

PT:
MEGS - Globální
problémy, jejich příčiny a
důsledky
ENV - Člověk a ţivotní
prostředí
PV:
IVT (internet zdroj
informací)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.28 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
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- chápe interakci přírody a člověka a
posuzuje výhody a nevýhody ţivota
člověka v jednotlivých typech krajiny
v rámci trvale udrţitelného rozvoje
- analyzuje hlavní rizika působení
přírodních faktorů a společenských
aktivit na krajinu a na ţivotní
prostředí, na sociální a hospodářský
rozvoj a na kvalitu ţivota lidské
společnosti
Sociální
prostředí

- pouţívá s porozuměním základní
demografické pojmy
- popisuje různou ekonomickou
aktivitu, zaměstnanost, hustotu
zalidnění obyvatelstva
- popisuje jazykové skupiny národy a
etnika; náboţenství světa,
- analyzuje základní zákonitosti a
trendy územního rozloţení
obyvatelstva, příčiny a důsledky
nerovnoměrného rozmístění
obyvatelstva na Zemi, hodnotí
příčiny, důsledky a směry migrací
obyvatelstva mezi regiony.
- pouţívá s porozuměním základní
pojmy geografie sídel
- rozlišuje sídelní systémy podle
stupně urbanizace se zaměřením se
na významná centra jednotlivých
makroregionů (politická,
hospodářská, kulturní aj.),
porovnává vztahy mezi centry a
jejich zázemími a mezi centry
různých řádů
- lokalizuje hlavní jádrové oblasti
světa/kontinentů s popisem znaků
jádrových a periferních oblastí
- definuje pojem ekonomika státu a
umí ji rozčlenit do jednotlivých
sektorů a odvětví
- pouţívá s porozuměním základní
ekonomické pojmy: průmyslová a
informační revoluce, postindustriální
společnost, obnovitelné a
neobnovitelné přírodní zdroje,
územní dělba práce, privatizace,
transformace, restrukturalizace
ekonomiky, trţní a centrálně
plánovací ekonomika, hrubý domácí
produkt, hrubý národní produkt,
produktivita práce, distribuční sítě.
- popisuje zákonitosti a trendy
územního rozloţení jednotlivých
sektorů/odvětví hospodářství
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Vybrané
poznatky o
obyvatelstvu a
sídlech

PT:
MEGS - Globalizační a
rozvojové procesy,
Globální problémy, jejich
příčiny a důsledky
PV:
M (statistická data a grafy)
Bi (etnické skupiny)
D (vývoj sídel)
ZSV (sociologie stárnutí),
organizace společenského
ţivota, integrační procesy
světa)
IVT (internet zdroj
informací)

Vybrané
poznatky o
prostorových
ekonomických
charakteristikách
současného
světa

PT:
MEGS - Globalizační a
rozvojové procesy,
Globální problémy, jejich
příčiny a důsledky
IVO:
Člověk a svět práce (trţní
ekonomika)
PV:
M (statistická data a grafy)
D (vývoj organizace
výroby)
ZSV (ekonomika a
integrační procesy světa)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.28 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu
(lokalizační faktory)
- analyzuje význam podílu
jednotlivých sektorů/odvětví
hospodářství na tvorbě HDP v
konkrétní oblasti, výhody a rizika
specializace pro území
- hodnotí moţnosti rozvoje určitého
sektoru/odvětví hospodářství na
základě známých charakteristik
přírodních a sociálních sloţek území
Regiony

- posuzuje přírodní a sociální
geografický potenciál vybraných
makroregionů
- popisuje SWOT analýzu vybraných
makroregionů, příčiny a důsledky
základních problémů makroregionu,
podstatné vztahy makroregionu v
globálním systému
- porovnává a hodnotí makroregiony
světa navzájem z různých hledisek
(geografická poloha, přírodní
poměry, hospodářství, obyvatelstvo,
kultura, společné znaky),
- popisuje význam makroregionu ve
světě, vymezuje podle daných
hledisek modelovou oblast
- lokalizuje základní místopisné pojmy
modelové oblasti

IVT (internet zdroj
informací)

Vybrané aspekty
hlavních
makroregionů
světa
- Evropa a
Rusko,
- Jihozápadní
Asie, Střední
Asie a
Zakavkazsko,
Jiţní,
Jihovýchodní a
Východní Asie
- Subsaharská a
Severní Afrika,
- Severní a
Latinská
Amerika,
- Austrálie,
Oceánie
- polární oblasti
a světový
oceán

PT:
MEGS - Globalizační a
rozvojové procesy, Ţijeme
v Evropě
IVO:
Informatika a informační a
komunikační technologie
(zdroje a vyhledávání
informací, komunikace)
PV:
M (statistická data a grafy)
Ch (suroviny jako základ
chemické výroby)
D (náboţenství)
IVT (internet, zdroj
informací)
AJ (výslovnost
geografických jmen, reálie)
NJ (výslovnost
geografických jmen, reálie)
Šp (výslovnost
geografických jmen, reálie)
Fr (výslovnost
geografických jmen, reálie)

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
Poznámka:
- Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálnímu stavu rozvoje světa, jeho rozvojových prioritních os
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým, materiálním, softwarovým, ekonomickým a jiným moţnostem školy
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu v anglickém jazyce

3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a
společnost. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru zeměpis (geografie) v RVP DG a oboru geologie
v RVP DG. Seminář ze zeměpisu se částečně podílí na integraci oboru geologie. V semináři se
vyuţívá mezipředmětových vztahů k ostatním oborům vyučovaných na škole (matematika, informační
a komunikační technologie, dějepis, základy společenských věd).
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu zeměpis. Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky
předmaturitních ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky
i volitelný předmět Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce (maturitní ročníky).
K volitelnému předmětu „Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce“ je vypracována paralelní nabídka
„Seminář ze zeměpisu“ (v českém jazyce), jehoţ obsah je modifikován a nejedná se o pouhý překlad
české verze semináře. Ţák si můţe zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
zeměpis.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu v anglickém jazyce
Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Geografické
informace a
terénní
vyučování
Geographical
information
and Field
Trips

- umí pracovat s různými
informačními zdroji a vyhledává,
vybírá, získává podstatné a
relevantní informace v písemné,
grafické a tabulkové podobě
- převádí informace z jedné formy
do druhé a naopak (text, graf,
tabulka), pracuje s mapou
- čte a interpretuje informace z
různých zdrojů
- vyuţívá informace k jejich
zobecňování, interpretuje výsledky
- chápe základní cíle, fáze a
metodologii geografického
výzkumu a uvádí příklady
společenské uplatnitelnosti
výstupů v praktickém
společenském ţivotě
- seznamuje se principy vědeckého
příspěvku v oboru geografie
(forma, jazyk, struktura práce)
- na základě osvojených poznatků a
nově získaných informací je
schopen zpracovat seminární práci
na zadané téma
- samostatně provádí zpracování
své seminární práce včetně
terénního výzkumu
- vytváří závěrečný výstup ze své
seminární práce a prezentuje ho
na studentské geografické
konferenci

Sociální
prostředí
Social
activities

- chápe podstatu definice rozvoje
světa, vymezuje základní sloţky
rozvoje
- s porozuměním pouţívá definici
trvale udrţitelného rozvoje a uvádí
příklady z různých částí světa
- vyuţívá s porozuměním rozdílné
charakteristiky rozvoje, pouţívané
OSN, světovou bankou a dalšími
mezinárodními organizacemi a
nachází geografické příklady jejich
pouţití
- vymezuje různé skupiny států
světa podle jejich rozvojových
charakteristik
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Učivo

Poznámky

Vybrané geografické
dovednosti

PT:

(Selected
geographical skills)

OSV - Seberegulace,
organizační
dovednosti a efektivní
řešení problémů
PV:
M (statistická data a
grafy)
IVT (internet zdroj
informací)

Vybrané principy
geografického
výzkumu
(Selected principles of
geographical
research)

PT:
Vybrané aspekty
rozvoje
MEGS - Globální
globalizovaného světa
problémy, jejich
(Selected aspects of
příčiny a důsledky
global world
PV:
development)
M (statistická data a
grafy)
IVT (internet zdroj
informací)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu v anglickém jazyce
- vymezuje pojem společenská
hrozba a klasifikuje potenciální
globální hlavní hrozby
socioekonomického prostředí
- analyzuje příčiny vzniku,
potenciální důsledky s dopadem
na obyvatelstvo a další rozvoj
socioekonomického subsystému,
způsoby a opatření k zabránění
rizik a eliminaci škod, pokud by se
tyto potenciální hrozby naplnily v
ohroţených regionech světa

Vybrané potenciální
společenské hrozby
v 21. století

PT:
MEGS - Globální
problémy, jejich
příčiny a důsledky

(Selected potentional
threats caused by
MEGS - Humanitární
st
people in 21 century)
pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce,
Globální problémy,
jejich příčiny a
důsledky
PV:
M (statistická data a
grafy)
IVT (internet zdroj
informací)
D (vývoj světa)
ZSV (integrační
procesy světa)

Regiony
Regions

- popisuje hlavní skupiny států světa
a chápe jejich diferenciaci podle
různých charakteristik
- pouţívá s porozuměním pojmy
vyspělé a rozvojové země a
popíše jejich hlavní odlišnosti
- seznamuje se s důleţitými
integračními skupinami států světa
- popisuje SWOT vybraných
vyspělých i rozvojových zemí,
- srovnává vybrané země světa
navzájem z různých hledisek
(geografická poloha, přírodní
poměry, hospodářství,
obyvatelstvo, kultura, společné
znaky)
- vymezuje hlavní globální
teritoriální nerovnosti současného
světa, analyzuje jejich příčiny,
usuzuje na hlavní důsledky
v současném globálním světě a na
základě svých poznatků o světě
navrhuje moţná opatření k jejich
eliminaci

Vybrané aspekty
prostorové
diferenciace světa
(Selected aspects of
spatial world
differentiation)

PT:
MEGS - Globální
problémy, jejich
příčiny a důsledky
MEGS - Humanitární
pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce,
Globální problémy,
jejich příčiny a
důsledky
PV:
M (statistická data a
grafy)
IVT (internet zdroj
informací)
ZSV (integrační
procesy světa)

Poznámka:
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálnímu stavu rozvoje světa, jeho rozvojových prioritních os
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým, materiálním, softwarovým, ekono ekonomickým a jiným moţnostem školy
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu v anglickém jazyce
Volitelný Předmět: Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Geografické
informace a
terénní
vyučování
Geographical
information
and Field Trips

- s porozuměním definuje předmět a
postavení zeměpisu v systému věd
- pouţívá s porozuměním základní pojmy:
geografický informační systém (GIS),
dálkový průzkum Země, (DPZ)
- umí pracovat s informacemi s informacemi
z různých zdrojů
- pouţívá s porozuměním základní
kartografické pojmy
- vyjadřuje základní principy základních
kartografických projekcí (promítání) v
různých polohách
- popíše postup prací při vzniku mapy
- čte a interpretuje informace z různých
druhů plánů a map a atlasů
- umí získávat data z různých médií a
vyuţívat je k sestavování vlastních map,
grafů a diagramů, vytvářet mapy a grafy
zobrazující geografické aspekty světových
událostí

Přírodní
prostředí
Natural
Environment

- popíše postavení naší planety ve vesmíru
včetně důsledků z toho plynoucích; popíše
tvar, velikost a sloţení tělesa Země
- definuje základní pohyby Země a jejich
důsledky

Poznámky

Geografie
jako věda
(Geography
as Science

Vybrané
kapitoly z
kartografie
(Selected
Chapters of
Cartography)

PV:
M (mapa a měřítko)
IVT (internet zdroj
informací,
informační systémy

Planeta Země PV:
– náš domov
F (měření
(The Earth is vzdáleností,
our home)
astronomie –
satelity, Corriolisova
síla)
M (časová pásma
výpočet časových
změn, tvar Země)

popíše vnitřní strukturu zemského tělesa
rozlišuje různé typy hornin a zemské kůry
definuje pojem litosféra
vysvětluje základní endogenní a exogenní
síly a procesy
- interpretuje hypsografickou křivku,
srovnává vertikální a horizontální členitost
oceánů a pevnin
- popisuje základní tvary georeliéfu na
kontinentech i na mořském dnu v závislosti
na procesech, které je vytvořili
- popisuje vznik antropogenních tvarů reliéfu
-

Vybrané
aspekty
zemské
litosféry

PT:
ENV - Člověk a
ţivotní prostředí

IVO:
(Selected
aspects of the Geologie (sloţení,
Earth’s
struktura a vývoj
lithosphere)
Země, geologické
procesy v litosféře,
voda)
PV:
Ch (nerosty,
chemismus hornin)
Bi (geologie,
typologie nerostů a
hornin)
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu v anglickém jazyce
- správně operuje se základními pojmy –
hydrosféra a její sloţení, probíhající
procesy, nejvýznamnější objekty a jejich
funkce v krajině, rozloţení zásob vody na
Zemi, úmoří, povodí, říční síť
- vysvětlí pojem kryosféra a lokalizuje její
výskyt na Zemi, klasifikuje ledovce – jejich
vznik a funkce
- zhodnotí vybrané subsystémy hydrosféry v
konkrétní oblasti
- správně operuje se pojmy sloţení
atmosféry, její vrstvy, procesy v ní
probíhající, počasí, podnebí, podnebné
pásy, meteorologie, klimatologie,
skleníkový efekt, destrukce ozónové
vrstvy, monzun, pasát, cyklona,
anticyklona, synoptická mapa,
atmosférická fronta, vzduchové hmoty,
předpověď počasí
- umí znázornit planetární cirkulaci
atmosféry, popsat vznik, charakter a
působení hlavních pravidelných větrů v
konkrétní oblasti
- zdůvodní zvláštnosti podnebí hlavních
klimatických oblastí světa a posoudí jejich
vliv na ţivot společnosti
- prokazuje porozumění základních pojmů z
pedosféry a biosféry.
- objasní vliv horizontální pásmovitosti a
vertikální stupňovitosti na rozmístění půd,
rostlinstva a ţivočišstva na Zemi
- posoudí vliv člověka na rozšíření
rostlinstva a ţivočišstva na Zemi, uvede
příklady
- analyzuje výhody a nevýhody ţivota
člověka v konkrétních přírodních
podmínkách

Ţivotní
prostředí
Environmental
issues
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- pouţívá s porozuměním a v souvislostech
pojmy: krajinná sféra, přírodní
(fyzickogeografická) sféra, společenská a
hospodářská (kulturní, socioekonomická)
sféra, krajina, příroda, přírodní prostředí,
společenské prostředí, ţivotní prostředí
- umí odlišit revoluční a evoluční vývoj a
změny krajin
- posuzuje výhody a nevýhody ţivota
člověka v konkrétních přírodních
podmínkách
- chápe interakci přírody a člověka a
posuzuje výhody a nevýhody ţivota
člověka v jednotlivých typech krajiny
v rámci trvale udrţitelného rozvoje
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Vybrané
aspekty
hydrosféry
Země

PT:
ENV - Člověk a
ţivotní prostředí

PV:
(Selected
aspects of the F (fyzikální
Earth’s
vlastnosti vody)
hydrosphere)
Ch (vlastnosti vody,
pH vody)
Vybrané
aspekty
atmosféry
Země

PT:
ENV - Člověk a
ţivotní prostředí

PV:
(Selected
aspects of the F (fyzikální
Earth’s
vlastnosti vzduchu)
atmosphere)
Ch (chemické prvky
v atmosféře)

PT:
Vybrané
aspekty
ENV - Člověk a
pedosféry a
ţivotní prostředí
biosféry Země
PV:
(Selected
aspects of the F (fyzikální
Earth’s
vlastnosti půdy)
pedosphere
Ch (vlastnosti půdy)
and
biosphere)
Bi (rostlinstvo a
ţivočišstvo
geobiomů)
Vybrané
aspekty
degradace
přírodní
krajiny
(Selected
aspects of
degradation
of natural
environment)

PT:
MEGS - Globální
problémy, jejich
příčiny a důsledky
ENV - Člověk a
ţivotní prostředí
PV:
IVT (internet zdroj
informací)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu v anglickém jazyce
- analyzuje hlavní rizika působení přírodních
faktorů a společenských aktivit na krajinu a
na ţivotní prostředí, na sociální a
hospodářský rozvoj a na kvalitu ţivota
lidské společnosti
Sociální
prostředí
Social
activities

- pouţívá s porozuměním základní
demografické pojmy
- popisuje různou ekonomickou aktivitu,
zaměstnanost, hustotu zalidnění
obyvatelstva
- popisuje jazykové skupiny národy a etnika,
náboţenství v různých regionech světa
- analyzuje základní zákonitosti a trendy
územního rozloţení obyvatelstva, příčiny a
důsledky nerovnoměrného rozmístění
obyvatelstva na Zemi, hodnotí příčiny,
důsledky a směry migrací obyvatelstva
mezi regiony.
- pouţívá s porozuměním základní pojmy
geografie sídel
- rozlišuje sídelní systémy podle stupně
urbanizace se zaměřením se na významná
centra jednotlivých makroregionů
(politická, hospodářská, kulturní aj.),
porovnává vztahy mezi centry a jejich
zázemími a mezi centry různých řádů
- lokalizuje hlavní jádrové oblasti
světa/kontinentů s popisem znaků
jádrových a periferních oblastí
- definuje pojem ekonomika státu a umí ji
rozčlenit do jednotlivých sektorů a odvětví
- pouţívá s porozuměním základní
ekonomické pojmy: průmyslová a
informační revoluce, postindustriální
společnost, obnovitelné a neobnovitelné
přírodní zdroje, územní dělba práce,
privatizace, transformace, restrukturalizace
ekonomiky, trţní a centrálně plánovací
ekonomika, hrubý domácí produkt, hrubý
národní produkt, produktivita práce,
distribuční sítě.
- popisuje zákonitosti a trendy územního
rozloţení jednotlivých sektorů/odvětví
hospodářství (lokalizační faktory)
- analyzuje význam podílu jednotlivých
sektorů/odvětví hospodářství na tvorbě
HDP v konkrétní oblasti, výhody a rizika
specializace pro území
- hodnotí moţnosti rozvoje určitého
sektoru/odvětví hospodářství na základě
známých charakteristik přírodních a
sociálních sloţek území
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Vybrané
aspekty
obyvatelstva
a sídel
(Selected
aspects of
population
and
settlement)

PT:
MEGS Globalizační a
rozvojové procesy,
Globální problémy,
jejich příčiny a
důsledky
PV:
M (statistická data a
grafy)
Bi (rasy, etnické
skupiny)
D (vývoj sídel)
ZSV (sociologie
stárnutí), organizace
společenského
ţivota, integrační
procesy světa)
IVT (internet zdroj
informací)

Vybrané
stránky
ekonomické
diferenciace
současného
světa
(Selected
aspects of
economic
differentiation
of
contemporary
world)

PT:
MEGS Globalizační a
rozvojové procesy,
Globální problémy,
jejich příčiny a
důsledky
IVO:
Člověk a svět práce
(trţní ekonomika)
PV:
M (statistická data a
grafy)
D (vývoj organizace
výroby)
ZSV (ekonomika a
integrační procesy
světa)
IVT (internet zdroj
informací)

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.29 Volitelný vyučovací předmět: Seminář ze
zeměpisu v anglickém jazyce
Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
Poznámka:
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím k:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- aktuálnímu stavu rozvoje světa, jeho rozvojových prioritních os
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
- časovým, materiálním, softwarovým, ekonomickým a jiným moţnostem školy

Platí od 1. 9. 2011

- 142 -

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.30 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
informatiky

3.30 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z informatiky
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do vzdělávací oblasti Informatika z RVP GV. Vzdělávací oblast je současně
vzdělávacím oborem.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Informatika a výpočetní technika. Volitelný předmět je
koncipován jako jednoletý.
Volitelný předmět Seminář z informatiky (předmaturitní ročníky) je určen pro ţáky předmaturitních
ročníků. Podobně jako v předmaturitním ročníku je zpracován pro maturitní ročníky i volitelný předmět
Seminář z informatiky (maturitní ročníky).
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Informatika a výpočetní technika.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.30 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
informatiky
Vzdělávací obsah předmětu
Volitelný předmět: Seminář z informatiky
Ročník: III., V. a VII. (předmaturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Základy
algoritmizace

- vysvětlit pojem
algoritmus a jeho
základní vlastnosti;
- algoritmizovat
jednoduchou úlohu

-

úvod do jazyka ComLogo
algoritmus a vývojový diagram
proměnné
procedury
větvení
cykly
rekurze

Základy
objektově
orientovaného
programování

- vysvětlit principy
objektově
orientovaného
programování
- pouţívat základní
algoritmické
konstrukce
- simulovat řešení
vybraných
modelových situací

-

úvod do jazyka BlueJ (Java)
základní vlastnosti objektů
třídy a instance
atributy
konstruktory a metody
vytváření instancí a volání metod
statické prvky třídy
základní algoritmické konstrukce
datové typy a základní operace s nimi
hodnotové a odkazové datové typy
datová struktura pole

Programování
konzolových
aplikací

- vysvětlit princip
tvorby programu ve
vizuálním prostředí
- vysvětlit pojem
syntaxe
programovacího
jazyka
- vysvětlit pojmy
proměnná,
identifikátor a
datový typ
- popsat řízení
programu tokem
událostí
- aplikovat probrané
učivo do řešení
praktických úloh

-

úvod do jazyka C# (Visual Studio NET)
první program
pouţíváme proměnné, operátory
sejmutí uţivatelského vstupu
vestavěné hodnotové typy
vestavěné odkazové typy
řízení toku programu
pole
třída a její členy
zapouzdření
skrývání informací a implementací
dědičnost
polymorfizmus
přetěţování metod a operací
výjimky
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Poznámky

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.30 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
informatiky
Vzdělávací obsah předmětu
Předmět: Seminář z informatiky
Ročník: IV., VI. a VIII. (maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Třídící
algoritmy

- vysvětlit vyznam
vyhledávání a třídění
záznamů
- algoritmizovat efektivní
třídící metody

-

vyhledávání a třídění záznamů
třídění vkládáním (Insertsort)
třídění výběrem (Selectsort)
bublinkové třídení (Bubblesort)
třídění rozdělováním (Quicksort)

Datové
struktury
kontejnerové
povahy

- vysvětlit principy
přechodného ukládání
dat
- algoritmizovat základní
dynamické datové
struktury

-

dynamické datové struktury
zásobník (Stack)
fronta (Queue)
seznam (List)
strom (Tree)

Databáze

- definovat základní
databázové pojmy
- navrhnout relační
databázový model
- vysvětlit princip
transakčního zpracování
- popsat roli SQL

-

relační databáze
tabulka
záznam
atribut
primární a cizí klíč
referenční integrita
jazyk SQL

Programování
formulářových
aplikací

- vysvětlit princip
událostmi řízeného
programování
- popsat základní
formulářové prvky
- osvojit si práci se
základními
formulářovými prvky
- propojit aplikaci
s databází v rámci
sofistikovaného
informačního systému
- aplikovat probrané učivo
do řešení praktických
úloh

-

delegáty
události
první formulář
kreslíme křivky a plochy
vstup z klávesnice
myš
časovač
ovládací prvky
menu
dialogová okna
stavový řádek
panely nástrojů
tisk
obrázky
soubory a sloţky

Maturitní
opakování

- sumarizovat a
strukturovat probrané
učivo

- tematické opakování k maturitní
zkoušce

Poznámky

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.31 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z hudební
výchovy

3.31 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z hudební výchovy
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do oboru Hudební výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP GV.
Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Hudební výchova.
Seminář z hudební výchovy vede ţáky prostřednictvím rozborů a kritického hodnocení hudebních děl,
poslechových, hudebně teoretických, vokálně-instrumentálních a hudebně pohybových činností
k rozvoji porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a k přípravě na přijímací
zkoušky uměleckých, pedagogických a filozofických hudebních oborů.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níţ dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního
projevu. Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje. Obsahem poslechových
činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níţ ţák poznává hudbu ve všech jejích
ţánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. Obsahem
hudebně – pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý. Ţák si jej můţe zvolit buď v předmaturitním nebo
maturitním ročníku, ale vţdy jen v jednom z nich (ţák si nemůţe volit tento seminář dva roky po sobě).
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Hudební výchova.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.31 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z hudební
výchovy
Vzdělávací obsah předmětu
Volitelný předmět: Seminář z hudební výchovy
Ročník: III., V. a VII. nebo IV., VI. VIII. (předmaturitní nebo maturitní ročníky, jednoletý)
Téma

Výstup předmětu

Učivo

Poslechové
činnosti

- umí provést analýzu
posouchaného díla po
stránce obsahové i
formální

- Palestrina – Missa papae Marcelli
- Vivaldi - Čtvero ročních dob
- Bach – Braniborské koncerty,
Toccata d moll
- Haendel - Mesiáš
- Mozart - Rekviem
- Beethoven - Symfonie 9
- Schubert - Písně, Klavírní kvintet
- Čajkovskij - Labutí jezero, klavírní
koncert
- Rimskij-Korsakov - Šeherezáda
- Berlioz - Fantastická symfonie
- Brahms – Uherské tance
- Smetana – Má vlast
- Dvořák – Rusalka
- Debussy – Moře
- Ravel – Bolero
- Janáček – Lašské tance
- Martinů – Otvírání studánek
- Orff – Carmina Burana
- další autoři 20. st. dle výběru
- představitelé populární hudby dle
výběru

Hudebně
teoretické
činnosti

- orientuje se
v základních pojmech
hudební teorie

- notace
- rytmus, metrum, druhy taktů
- italská označení pro tempo a
výraz, dynamiku
- tónina, stupnice, tvoření dur a moll
stupnic, chromatika a pentatonika
- intervaly, jejich druhy, převraty,
jejich vyuţití k upevnění tónových
představ,
- intonační metody
- kvintakordy, septakordy, základní
a jejich obraty
- harmonie, harmonické funkce
- kadence, kontrapunkt
- hudební nástroje
- formy (rondo, písňová forma,
variace, sonátová forma,
symfonie, symfonická báseň, fuga,
mše, opera, balet, suita, kantáta,
komorní formy, koncert,...)
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Poznámky

Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.31 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z hudební
výchovy
Vokálněinstrumentální
činnosti

Hudebněpohybové
činnosti

- uplatňuje zásady
hlasové hygieny
v běţném ţivotě
- vyuţívá svůj
individuální pěvecký
potenciál při zpěvu, při
mluvním projevu vede
svůj hlas zněle a
přirozeně, správně
artikuluje, logicky člení
obsah sdělení
- vyuţívá jednoduché a
podle vybavení školy i
sloţitější hudební
nástroje při
individuálních či
společných hudebních
aktivitách a přiměřeně
svým hudebním
schopnostem a
dovednostem pouţívá
hudební nástroje jako
prostředek sdělování
hudebních i
nehudebních myšlenek
a představ
- orientuje se v zápise
jednoduchých případně
i sloţitějších vokálních,
instrumentálních i
vokálněinstrumentálních písní
a skladeb; na základě
svých individuálních
hudebních schopností
tyto skladby realizuje

- kultivace hlasového projevu
- intonační a rytmický výcvik,
vokální improvizace
- sólový a sborový zpěv
- orientace v grafickém zápisu
vokálních kompozic
- hra a tvorba instrumentálních
doprovodů, hra a tvorba
jednoduchých instrumentálních
kompozic
- orientace v notovém a grafickém
zápise instrumentálních kompozic

- reaguje na hudbu
- pohyb hudby a gesto, pohybové
pohybem, ztvárňuje ji
etudy, tanec jako způsob
úměrně svým
komunikace
hudebním
schopnostem a
pohybovým dispozicím;
pohyb ve spojení
s hudbou vyuţívá
k vyjádření vlastních
představ a pocitů
- analyzuje zhlédnutý
koncert nebo
představení

PT: OSV –
Poznávání a
rozvoj vlastní
osobnosti
PV: F, Bi

PT: OSV –
Spolupráce a
soutěţ

PT: OSV –
Seberegulace,
organizační
dovednosti a
efektivní řešení
problémů
PV: Tv

- koncert nebo divadelní
představení

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.32 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
výtvarné výchovy

3.32 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z výtvarné výchovy
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět náleţí do oboru Výtvarná výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP GV.
Seminář z výtvarné výchovy navazuje a rozšiřuje znalosti z dějin vizuálního umění (architektura,
sochařství, malířství, fotografie, film, uţité umění). Ţáci se seznámí s okruhem otázek z obecné
estetiky, vztahů mezi uměním do konce 19. století a uměním 20. a 21. století a tématy z antiky,
křesťanství a mimoevropské kultury.
Součástí semináře budou návštěvy výstav, galerií a kulturních památek s obsahovými a formálními
rozbory.
Součástí volitelného předmětu jsou teoretické i praktické práce ke zvolenám tématům.
Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova.
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Gymnázium Olomouc – Hejčín, Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
3 Učební osnovy volitelných předmětů - 3.32 Volitelný vyučovací předmět: Seminář z
výtvarné výchovy
Vzdělávací obsah předmětu
Volitelný předmět: Seminář z výtvarné výchovy
Ročník: III., V. a VII. nebo IV., VI. VIII. (předmaturitní nebo maturitní ročníky, jednoletý)
Téma
Románské
umění

Gotika

Renesance

Baroko

Klasicismus

Výstup předmětu

Učivo

Poznámky

- ţák se orientuje v základních
- společenské, historické,
PV:
pojmech
náboţenské a filozofické
hledisko románského umění ve D, Č, Hv
- porovnává poznatky z vybraných
světě i u nás
kapitol dějin vizuálního umění a
doby románské, chápe příčinné
- znakové systémy dané doby
souvislosti umění a orientuje se v - setkávání se s originály
nich
v galeriích, muzeích, návštěvy
- vytváří si pozitivní vztah ke
uměleckých památek, animační
kulturnímu bohatství minulosti
programy muzeí
- orientuje se v základních
pojmech
- porovnává poznatky z vybraných
kapitol dějin vizuálního umění a
gotiky, chápe příčinné souvislosti
umění a orientuje se v nich
- vytváří si pozitivní vztah ke
kulturnímu bohatství minulosti

- společenské, historické,
PV:
náboţenské a filozofické
hledisko gotického umění ve
D, Č, Hv
světě a u nás
- znakové systémy doby
- setkáváni se s originály
v galeriích, muzeích, návštěvy
uměleckých památek, animační
programy muzeí

- orientuje se v základních
- společenské, historické,
PV:
pojmech
náboţenské a filozofické
hledisko renesančního umění
D, Č, Hv
- porovnává poznatky z vybraných
ve
světě
a
u
nás
kapitol dějin vizuálního umění a
renesance
- znakové systémy dané doby
- chápe příčinné souvislosti umění - setkávání se s originály
a orientuje se v nich
v galeriích, návštěvy
uměleckých památek, animační
- vytváří si pozitivní vztah ke
programy muzeí
kulturnímu bohatství
- chápe základní pojmy
- společenské, historické,
PV:
náboţenské a filozofické
- porovnává poznatky z vybraných
hledisko barokního umění ve
D, Č, Hv
kapitol dějin vizuálního umění a
světě a u nás
baroka
- chápe příčinné souvislosti umění - znakové systémy dané doby
a orientuje se v nichí
- práce s uměleckým dílem
v galeriích, návštěvy
- vytváří si pozitivní vztah ke
uměleckých památek, animační
kulturnímu bohatství
programy v galeriích
- chápe základní pojmy
- společenské, historické,
PV:
náboţenské a filozofické
- porovnává poznatky z vybraných
hledisko klasicistního umění ve D, Č, Hv
kapitol dějin vizuálního umění a
světě a u nás
klasicismu
- chápe příčinné souvislosti umění - znakové systémy doby
a orientuje se v nichí
- setkáváni se s originály
v galeriích, muzeích, návštěvy
- vytváří si pozitivní vztah ke
uměleckých památek, animační
kulturnímu bohatství
programy muzeí
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19. století

20. a
21. století

Umělecká a
teoretická
tvorba

- chápe základní pojmy
- společenské, historické,
PV:
náboţenské a filozofické
- porovnává poznatky z vybraných
hledisko umění 19. století ve
D, Č, Hv
kapitol dějin vizuálního umění a
světě a u nás
umění 19. století
- chápe příčinné souvislosti umění - znakové systémy doby
a orientuje se v nichí
- setkáváni se s originály
v galeriích, muzeích, návštěvy
- vytváří si pozitivní vztah ke
uměleckých památek, animační
kulturnímu bohatství
programy muzeí
- chápe základní pojmy
- společenské, historické,
PV:
náboţenské a filozofické
- porovnává poznatky z vybraných
hledisko umění 20. a 21. století D, Č, Hv
kapitol dějin vizuálního umění a
ve světě a u nás
umění 20. a 21. století
- chápe příčinné souvislosti umění - znakové systémy doby
a orientuje se v nichí
- setkáváni se s originály
v galeriích, muzeích, návštěvy
- vytváří si pozitivní vztah ke
uměleckých památek, animační
kulturnímu bohatství
programy muzeí
- vyhledává informace a vyuţívá je - slovní a výtvarná reflexe vlastní
PV:
pro potřeby vlastní práce
a cizí tvorby, komunikace nad
ní a schopnost jejího obhájení
D, Č, Hv
- vyuţívá nabídku dostupných
informačních medií a jejich
- prezentace, záznamy a
technických moţností
dokumentace vlastní tvroby
dostupnými typy médií a jejich
- nalézá vhodnou formu
prezentace ve veřejném
prezentace vlastní tvroby
prostoru
- seznamuje se se specifickými
způsoby umělecké komunikace

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce: PV – přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy), PT – průřezové
téma (pouţity zkratky z tabulky přehledu průřezových témat, v případě integrace – INT – není pro
jednoduchost označeno), IVO – integrace vzdělávacích oborů „Člověk a svět práce“, „Výchova ke
zdraví“, PRO – projekt.
Učitel můţe libovolné téma zredukovat nebo rozšířit na úkor jiného tématu s přihlédnutím:
- zájmu a úrovni znalostí ţáků
- časovým moţnostem
- aktuálně vyhlášeným projektům a soutěţím pro středoškolské studenty
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Autorský kolektiv:
Koordinátor ŠVP:
- RNDr. Evţen Mayer
Koordinátor ŠVP šestiletého dvojjazyčného studia:
- Mgr. Júlia Faberová
Autoři učebních osnov volitelných předmětů:
Český jazyk a literatura – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- PhDr. Irena Šádková
Anglický jazyk – osmileté a čtyřleté gymnázium:
- Mgr. Alice Abrahámová
Anglický jazyk – šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Hana Švecová
Německý jazyk – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Petr Fuka
Španělský jazyk – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Martin Stánec
Francouzský jazyk – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Jan Zatloukal, PhD.
Ruský jazyk – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Marcela Heřmanová
Občanská výchova – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. František Ondrák
Dějepis – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Jiří Glos
Dějepis – šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- PhDr. Alena Adamíková, Mgr. Jan Dvorský
Matematika – osmileté a čtyřleté gymnázium:
- Mgr. Šárka Richterková
Matematika – šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Ivana Krčová, Mgr. Karel Pohaněl
Fyzika – osmileté a čtyřleté gymnázium:
- Mgr. Petr Ferenc
Fyzika – šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- RNDr. Iva Stránská
Chemie – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. František Brauner, PhD., Mgr. Milan Hájek
Biologie – osmileté a čtyřleté gymnázium:
- RNDr. Pavlína Hartmannová
Biologie – šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. František Brauner, PhD.
Zeměpis – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- RNDr. Karel Pohaněl
Informační a komunikační technologie – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr. Ivan Studnička
Hudební výchova – osmileté, čtyřleté a šestileté dvojjazyčné gymnázium:
- Mgr., Marcela Heřmanová
Výtvarná výchova
- Mgr., Ing. Hana Vacková, Mgr, Jiří Vávra
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