
Poznámky k učebnímu plánu (změna od 1. 9. 2011): 

1) V předmaturitním ročníku si žák volí tři semináře v celkovém rozsahu 5 hodin.  Jeden musí být cizí jazyk v rozsahu jedné hodiny. Dva v rozsahu dvou 

hodin jsou z uvedené nabídky. Společenskovědní resp. přírodovědný seminář mají obsah a rozsah aktuálně přizpůsoben počtu žáků a přidělených 

hodin a následně konkretizován v tematickém plánu; jsou naplňovány především těmi tématy z katalogu požadavků k maturitní zkoušce, které 

nejsou plněny v mezích požadavků RVP na absolventa, výjimečně pak rozšiřujícími aktivitami.  Semináře (krom DEG) navazují na povinné předměty, 

obsah seminářů je součástí maturitní zkoušky.  DEG je nový předmět, maturovat z něj lze, jen pokud žák absolvuje i seminář v dalším ročníku. 

2) V maturitním ročníku si žák volí celkem 18 hodin podle svého zájmu a zaměření, a to podle pravidel dále uvedených a znázorněných v tabulce. Počet 

18 hodin musí naplnit.   

3) Učivo výběrových předmětů a seminářů je součástí obsahu maturitní zkoušky.  Žák, který neabsolvoval tyto hodiny a přesto se přihlásí k maturitě 

z těchto předmětů, si doplní učivo jiným způsobem. 

4) V maturitním ročníku si žák volí alespoň čtyři dvouhodinové výběrové předměty, a to alespoň dva z FYZ, CHE, BIO a alespoň dva z DEJ, OSZ, GEOG. 

Další možný předmět je MAT, také v rozsahu dvou hodin. Minimálně tedy volí žák osm hodin, maximálně 14 hodin.   

5) Na volbu výběrových předmětů v maturitním ročníku navazuje volba dvouhodinových seminářů.  Alespoň jeden musí být cizí jazyk. Další semináře 

navazují na  předměty  a semináře z nižších ročníků (IIKT, DEG) a na výběrové předměty (DEJ,OSZ,BIO,CHE,FYZ,MAT), proto je podmínkou účasti u 

těchto seminářů (DEJ,OSZ,BIO,CHE,FYZ,MAT) volba příslušného výběrového předmětu.  Přírodovědný resp. společenskovědní seminář je zpravidla 

kombinací více předmětů a je realizován stejným způsobem jako v nižším ročníku. 

6) Počet otvíraných seminářů je podmíněn ekonomickou situací školy. Při nedostatečném počtu zájemců některý seminář nemusí být otevřen. 

7) Žák může absolvovat i více seminářů (tedy více než 18 hodin), a to formou nepovinných seminářů z nabídky seminářů, které byly otevřeny. 

8) Při  tomto způsobu volby předmětů a seminářů bude  rozvrh rozprostřen  i do odpoledních hodin.  Volbu seminářů (a výběrových předmětů) je 

nutné provést vždy v předešlém ročníku do konce dubna.  Případná pozdější  změna semináře je možná již jen v mezích určeného rozvrhu. 


