
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy  

Školního vzdělávacího 

programu HOLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2017/2018 



Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018 
 

Nižší stupeň víceletého gymnázia, kvarta 

Etika 

Konverzace v druhém cizím jazyce (francouzský nebo německý jazyk) 

 

 

 

Septima, třetí ročník 

Výuka v blocích 

Technický blok Přírodovědný blok Humanitní blok 

Fyzikální seminář Biologický seminář Psychologie 

Matematický seminář Chemický seminář Společenskovědní seminář 

Volitelné semináře 

Literární seminář 

Seminář Projekty 

Zeměpisný seminář 

Dějiny umění 

 

 

 

Oktáva, čtvrtý ročník 

Výuka v blocích 

Technický blok Přírodovědný blok Humanitní blok 

Fyzikální seminář Biologický seminář Filmový seminář 

Matematický seminář Chemický seminář Společenskovědní seminář 

Volitelné semináře 

Finanční gramotnost 

Seminář z geoinformatiky 

 

Schváleno ředitelkou školy dne:  



Volitelný předmět 

Etická výchova 

Kvarta 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Vhodně používá dovednosti z oblasti verbální i 

neverbální komunikace. 

 

 

 

 

 

 Uplatňuje vlastní dovednosti a osobní kvality. 

 

 

 

 Přijímá chválu i kritiku, úspěchy i neúspěchy, 

poučí se ze zkušeností. 

 Přiměřeně věku obhájí vlastní názor. 

 

 

 

 

 

 

 Rozeznává prvky rizikového chování a 

momenty vedoucí k destrukci osobnosti. 

 Pozitivně hodnotí druhé za běžných i ztížených 

podmínek. 

 Používá tvořivost a iniciativu v mezilidských 

vztazích. 

Vzájemné poznávání se ve skupině, třídě, 

chyby při poznávání druhých 

Vztah vzdálenosti a komunikace – komunikuje za 

různých situací 

Pozitivní komunikace, taktiky, pravidla 

argumentace 

Smyslové vnímání 

Já – identita jedince, tělo a psychika 

Sebeovládání, mravní zásady, sebeprezentace 

Jaký chci být a proč, jak se připravit na životní 

změny, moje sociální role 

Vůle jako regulace chování, zvládání stresových 

situací, jasnost a přesnost sdělení. 

Reflexe vlastního chování a jednání, efektivní 

řešení problémů. Organizace vlastního času / 

učení / 

Prosazení se v různých situacích, formulace 

vlastního názoru, obrana před manipulací, 

asertivita, asertivní dovednosti, asertivní techniky, 

manipulátoři 

Potenciální nebezpečí pro zdravý vývoj / drogy, 

alkohol, tabák, gamblerství …/ 

Zdravý životní styl 

Obrana před stresem 

Pozitivní hodnocení spolužáků, rodiny, kamarádů 

Práva a pravidla v rodině 

Události ve světě 

VKO – Člověk jako jedinec 

ČJ – slovní zásoba 

 

 

 

 

 

VKO – Člověk jako jedinec, Sociální komunikace 

OSV – Sociální komunikace, rozvoj vlastní 

osobnosti 

 

VKO : Člověk ve společnosti 

OSV – Sociální komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

VKO – Sociální komunikace 

Bi – Životní styl 

CH – Návykové látky 

Tv – Relaxační techniky 

VV – Tvořivost 

Hv – Tvořivost 

VMGMES - Globální problémy, jejich příčiny a 

důsledky 



 Usiluje o pozitivní změny ve svém životě, 

svým jednáním podporuje zdraví. 

 

 

 

 Přiměřeně vyjadřuje své city jak předpoklad 

empatie. 

 Rozpozná, identifikuje a usměrňuje své city. 

 V každodenním životě používá prvky empatie. 

 Objasní vlastní hodnotový žebříček. 

 

 

 

 

 

 

 

 Uplatňuje zásady prosociálního chování. 

Spolupráce, soutěž 

Rozvíjení vztahu s dospělými 

Angažovanost ve prospěch druhých lidí 

Antipatie a odpuštění 

Flexibilita a originalita 

City, pocity, prožívání, emoce, deprese, bolest, 

radost 

Vyšší city 

Zvládání emocí 

Důležitost citů pro rozvoj charakteru 

Tak, spolupráce a empatie 

Neverbální empatie 

Empatie ve složitých situacích 

Morálka ve vztahu k sobě i ostatním, 

zodpovědnost za sebe i druhé lidi 

Sociální hodnoty a sociální role 

Morálka dnešní doby 

Pomoc, spolupráce mezi lidmi 

Zodpovědnost a ohleduplnost 

Osobní angažovanost ve společenských otázkách 

Etické hodnoty  

Lidská práva, mír, víra a náboženství 

Humanitární pomoc 

 

 

 

 

Bi  - Nervová soustava 

OSV – Sociální komunikace 

VKO – Etické dimenze lidského bytí 

Bi – Životní prostředí 

 
 

 

 

 

 

 

 

VMGES – Globální problémy 

MV – Média v naší společnosti 

Bi, EV – Ekosystémy, celospolečenské problémy 

  



 

Volitelný předmět 

Konverzace v německém jazyce 

Kvarta 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Poslech s porozuměním 

 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.  

 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu. 

 Rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících 

se osvojovaných témat.  

Mluvení 

 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (scénka 

v restauraci, rozhovor na ulici, diskuse o módě, 

schůzka s lékařem apod.). 

 Sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se osvojovaných témat (Co 

rád nosí, jí, jaké sporty preferuje, co ho bolí, co 

si chce objednat/koupit, apod.). 

 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného nebo jeho rodiny a přátel 

a podobné otázky pokládá.  

Čtení s porozuměním 

 Rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům  

Nákupy (objednávka v obchodě, zboží, platba) 

Jídlo (pokrmy české / německé, rakouské a 

švýcarské kuchyně, moje oblíbená kuchyně) 

Móda a doplňky (co se nosí, různá kritéria dělení, 

moje oblíbené oblečení) 

Tradice a svátky (oslavy v Čechách a v Německu, 

symboly a tradice) 

Roční období (měsíce v roce, počasí, jednoduchý 

popis přírody, oslavy) 

Lidské tělo (popis, návštěva lékaře, symptomy 

běžných nemocí, zdravý životní styl) 

Sporty a olympiáda ( pasivní/aktivní, amatérský/ 

profesionální, můj oblíbený sport, sport ve škole) 

Praha a Berlín (virtuální procházka městem, popis 

památek, orientace podle mapy) 

Geografie Německa (města, řeky, pohoří, 

chráněné krajinné oblasti. 

 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání (svět kolem nás) 

Sebepoznání a sebepojetí (charakteristika vlastní 

povahy) 

Psychohygiena (zdravý způsob života) 

Kreativita (obhajoba prezentací a referáty) 

Poznávání lidí (zahraniční zájezdy, besedy 

s rodilými mluvčími) 

Komunikace (verbální a nonverbální dovednosti, 

porozumění rodilým mluvčím) 

VMEGS 

Evropa a svět nás zajímá (život a zvyklosti 

v německy mluvících zemích) 

MUV 

Kulturní diference (porovnání života v ČR a 

v německy mluvících zemích, tradice a zvyky) 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

EV 

Vztah člověka k prostředí (chráněné krajinné 

oblasti a národní parky Německa) 

MV 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

(časopisy, filmy, video) 

Stavba mediálních sdělení (práce se zahraničními 

časopisy) 



 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

se vztahují k osvojovaným tématům  

 Rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, 

a vyhledá v něm požadovanou informaci 

(orientace v mapě, objednávka z jídelního 

lístku, zjednodušená četba textů o reáliích 

Německa apod.) 

Psaní 

 žák vytváří popisky k obrázkům týkajících se 

osvojovaných témat (vepíše do mapy názvy 

památek Prahy a Berlína, popíše lidské tělo, 

části ošacení, druhy pokrmů, uvede symboly 

tradičních svátků a oslav apod.) 

  napíše jednoduché texty týkající se 

osvojovaných témat (Co se v kterém obchodě 

kupuje, jaké sporty se praktikují v zimě/ v létě, 

stručná charakteristika ročních období, 

zvyklosti o svátcích, popis lidského těla a 

základních symptomů běžných nemocí, popis 

pánského/dámského oblečení apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volitelný předmět 

Konverzace ve francouzském jazyce 

Kvarta 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Poslech s porozuměním 

 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.  

 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu. 

 Rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících 

se osvojovaných témat.  

Mluvení 

 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (scénka 

v restauraci, rozhovor na ulici, diskuse o módě, 

schůzka s lékařem apod.). 

 Sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se osvojovaných témat (Co 

rád nosí, jí, jaké sporty preferuje, co ho bolí, co 

si chce objednat/koupit, apod.). 

 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného nebo jeho rodiny a přátel 

a podobné otázky pokládá.  

Čtení s porozuměním 

 Rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům.  

 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

se vztahují k osvojovaným tématům.  

Nákupy (Typy obchodů v Čechách a ve Francii, 

nabídka zboží, platba) 

Gastronomie (typické pokrmy české a 

francouzské kuchyně, objednávky v restauraci) 

Móda a oblékání (Co rád nosím, oblečení pro 

různé příležitosti, v různých ročních obdobích, 

doplňky) 

Tradiční svátky a oslavy v Čechách a ve Francii, 

zvyky s nimi spojené 

Roční období, počasí, měsíce v roce, příroda, 

aktivity, svátky, symboly 

Návštěva lékaře, zdraví, nemoci 

Sport a Olympijské hry 

Praha a Paříž- virtuální procházky městem, 

orientace podle mapy 

Fauna Flóra, národní parky Francie 

Literatura, nejznámější české a francouzské 

pohádky, moje četba 

 

 

OSV 

Rozvoj schopností poznávání (svět kolem nás) 

Sebepoznání a sebepojetí (charakteristika vlastní 

povahy) 

Psychohygiena (zdravý způsob života) 

Kreativita (obhajoba prezentací a referáty) 

Poznávání lidí (zahraniční zájezdy, besedy 

s rodilými mluvčími) 

Komunikace (verbální a nonverbální dovednosti, 

porozumění rodilým mluvčím) 

VMEGS 

Evropa a svět nás zajímá (život a zvyklosti ve 

francouzských rodinách) 

MUV 

Kulturní diference (porovnání života v ČR a ve 

frankofonních zemích, tradice a zvyky) 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

EV 

Vztah člověka k prostředí (chráněné krajinné 

oblasti a národní parky Francie) 

MV 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

(časopisy, filmy, video) 

Stavba mediálních sdělení (práce se zahraničními 

časopisy) 

 

 



 Rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, 

a vyhledá v něm požadovanou informaci 

(orientace v mapě, objednávka z jídelního 

lístku, zjednodušená četba literárních textů 

apod.). 

Psaní 

 Vytváří popisky k obrázkům týkajících se 

osvojovaných témat (vepíše do mapy názvy 

památek Prahy a Paříže, popíše zvířata, lidské 

tělo, části ošacení, druhy pokrmů apod.). 

 Napíše jednoduché texty týkající se 

osvojovaných témat (Co se v kterém obchodě 

kupuje, jaké sporty se praktikují v zimě/ v létě, 

stručná charakteristika ročních období, 

zvyklosti o svátcích, popis lidského těla a 

základních symptomů běžných nemocí, popis 

pánského/dámského oblečení apod.). 

 

  



 

Technický blok 

Fyzikální seminář 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Vypočítá energii kvanta pomocí frekvence a 

konstanty h. 

 Popíše vnější fotoelektrický jev a zná jeho 

základní vlastnosti. 

 Řeší úlohy na Einsteinovu rovnici pro 

fotoefekt, zná vlastnosti fotonu, určí jeho 

energii a hybnost.  

 Řeší úlohy použitím de Broglieho vztahu. 

 

 Uvede vztahy mezi spektrálními zákonitostmi 

a stavbou atomu. 

 Popíše kvantově mechanický model atomu. 

 Zná význam kvantových čísel a jejich 

souvislost s fyzikálními veličinami 

popisujícími atom. 

 Určí pomocí označení podslupek používaných 

v chemii hlavního a vedlejšího kvantového 

čísla a maximální počet elektronů v dané 

podslupce. 

 Vyhledá elektronovou konfiguraci atomu 

v PSP. 

 Vysvětlí význam Pauliho principu. 

 Objasní názorně vznik iontové a kovalentní 

vazby. 

 Objasní pojmy excitace, ionizace a disociace. 

Základní poznatky kvantové fyziky 

kvantová hypotéza, Planckova konstanta h 

fotoelektrický jev (vnější, vnitřní),  

Einsteinova rovnice pro fotoefekt 

foton, vlnové vlastnost částic,  

de Broglieho vztah 

 

 

 

Fyzika atomu 

kvantování energie elektronů v atomu 

atom vodíku 

periodická soustava prvků (PSP) 

chemické vazby 

lasery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zákon zachování hmotnosti  

a zákon zachování energie při chemických dějích)  

návaznost na téma o polovodičích (vnitřní 

fotoefekt – fotorezistor, fotodioda, fotočlánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uvede příklady využití laserového záření. 

 

 Uvede typy radioaktivních přeměn a příklady 

praktického využití radioaktivity. 

 Zná způsoby ochrany člověka před 

radioaktivním zářením. 

 Řeší úlohy s využitím zákona radioaktivní 

přeměny. 

 Používá symboliku zápisu jaderných reakcí. 

 Řeší úlohy použitím zákonů zachování u 

jaderných reakcí. 

 Objasní získávání energie štěpením těžkých 

jader. 

 Popíše princip činnosti jaderných reaktorů  

a elektráren. 

 

 Objasní s využitím poznaných fyzikálních 

zákonů pohybu těles a jejich vzájemného 

působení pohyby planet a dalších objektů 

sluneční soustavy. 

 Využívá poznané fyzikální zákony k objasnění 

mořského přílivu a odlivu, polární záře a 

mechanismu zatmění Slunce a Měsíce. 

 Popíše HR-diagram a vysvětlí pomocí tohoto 

diagramu zákonitosti vzniku, vývoje a zániku 

hvězd. 

 

 

 

Jaderná fyzika 

vlastnosti atomových jader, vazbová energie jádra 

radioaktivita 

zákony radioaktivních přeměn 

jaderné reakce 

jaderné štěpení 

jaderné elektrárny 

 

 

 

 

 

 

 

Astrofyzika 

sluneční soustava 

základní údaje o hvězdách 

zdroje energie, stavba a vývoj hvězd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návaznost na učivo zeměpisu – Sluneční soustava 

  



Technický blok  

Fyzikální seminář  

Oktáva, čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Uvede příklady platnosti principu relativity. 

 Interpretuje princip stálé rychlosti světla. 

 Řeší jednoduché úlohy na aplikaci vztahů pro 

hmotnost tělesa, hmotnostní úbytek, energii, 

změnu celkové energie a klidovou energii. 

 

 Uvede příklady praktického využití různých 

druhů elektromagnetického záření. 

 Uvede příklady užití rentgenového záření.  

 Zná podstatu spektrální analýzy. 

 

 Orientuje se ve všech kapitolách středoškolské 

fyziky. 

 Vypočítá základní úlohy z různých částí 

fyziky. 

 Zpracuje laboratorní protokol. 

 Napíše a obhájí seminární práci. 

Speciální teorie relativity  

základní principy speciální teorie relativity 

základní pojmy relativistické dynamiky 

vztah mezi energií a hmotností 

 

 

Elektromagnetické záření  

přehled elektromagnetického záření, spektra 

přenos energie zářením 

rentgenové záření a jeho praktické využití  

 

 

Shrnutí učiva fyziky 

Zákon zachování hmotnosti  

a zákon zachování energie při chemických dějích)  

 

  



Technický blok 

Matematický seminář 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Umí určit celočíselné a racionální kořeny 

rovnice vyššího stupně 

 Umí řešit reciproké rovnice 

 Vysvětlí postup při řešení rovnic a nerovnic 

s parametrem 

 

 Užívá parametrické vyjádření přímky v 

prostoru, parametrické a obecné vyjádření 

roviny  

 Rozumí geometrickému významu koeficientů 

 Řeší analyticky polohové a metrické úlohy o 

lineárních útvarech v prostoru 

 Využívá metod analytické geometrie při řešení 

komplexních úloh a problémů 

 

 Chápe rozšíření číselného oboru z reálných na 

komplexní čísla 

 Umí zapsat komplexní čísla v algebraickém a 

goniometrickém tvaru 

 Vysvětlí vzájemné přiřazení komplexních čísel 

a bodů Gaussovy roviny 

 Zvládá základní operace s komplexními čísly 

 Umí řešit rovnice v oboru komplexních čísel 

 K řešení rovnic používá znalostí z analytické 

geometrie 

 Řeší nerovnice graficky znázorněním množin 

bodů v rovině 

Rovnice a nerovnice 

Rovnice vyšších stupňů 

Nerovnice vyšších stupňů 

Rovnice a nerovnice s parametry 

 

 

Analytická geometrie v prostoru 

Smíšený součin vektorů 

Lineární útvary v prostoru 

Polohové vlastnosti lineárních útvarů v prostoru 

Metrické vlastnosti lineárních útvarů v prostoru 

Vyšetřování množin bodů analytickou metodou 

Kvadratické útvary v prostoru 

 

 

 

Komplexní čísla 

Uspořádaná dvojice reálných čísel 

Algebraický tvar komplexního čísla 

Absolutní hodnota komplexního čísla 

Operace s komplexními čísly v algebraickém 

tvaru 

Operace s komplexními čísly v goniometrickém 

tvaru 

Moivreova věta 

Algebraické rovnice v množině komplexních čísel 

Kvadratické rovnice (nerovnice) s reálnými 

koeficienty 

Řešení stereometrických úloh pomocí analytické 

geometrie 

Využití Cabri geometrie při vyšetřování množin 

bodů 

Užití ve fyzice – obvody střídavého proudu RLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kvadratické rovnice (nerovnice) s komplexními 

koeficienty 

Binomické rovnice 

Množiny bodů dané vlastnosti v Gaussově rovině 

 

 

 

 

 

  



Technický blok  

Matematický seminář   

Oktáva, čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Rozlišuje vnitřní a vnější funkci 

 Načrtne grafy funkcí i v posunutém tvaru a 

určí jejich vlastnosti 

 Aplikuje vztahy mezi hodnotami 

goniometrických a cyklometrických funkcí  

 Řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o 

funkcích 

 

 Chápe pojem okolí bodu. 

 Rozumí definici spojité funkce.  

 Rozumí definici limity a dokáže ji použít na 

řešení jednoduchých příkladů. 

 Umí aplikovat věty o limitách na konkrétních 

příkladech. 

 Zná definici derivace funkce, nejdůležitější 

vzorce pro derivace elementárních funkcí. 

 Aplikuje geometrický význam 1. a 2. derivace. 

 Používá znalosti limit a derivací při 

vyšetřování průběhu funkce. 

 Pomocí derivací řeší úlohy na extrémy. 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce 

Funkce složená 

Speciální funkce 

Transformace souřadnic 

Cyklometrické funkce 

Goniometrické nerovnice 

 

 

Diferenciální počet 

Okolí bodu 

Spojitost funkce v bodě 

Spojitost funkce v intervalu 

Užití vlastností spojitých funkcí 

Pojem limity funkce 

Vlastnosti limit funkce 

Základní typy limit 

Důležité limity 

Tečny a asymptoty grafu funkce 

Pojem derivace funkce 

Pravidla pro počítání derivací 

Derivace elementárních funkcí 

Derivace složených funkcí 

Monotónnost, 

Extrémy 

Inflexní body, konkávnost, konvexnost funkce 

Vyšetřování průběhu funkce 

Užití diferenciálního počtu v geometrii 

Užití diferenciálního počtu ve fyzice 

Užití ve fyzice, výpočet okamžité rychlosti, 

zrychlení  

Nalezení extrémních hodnot určité veličiny 



 Vysvětlí pojem primitivní funkce. 

 Zná nejdůležitější vzorce pro integrování 

elementárních funkcí. 

 Vypočítá určitý integrál jednodušších funkcí. 

 Aplikuje znalosti výpočtu určitého integrálu 

v geometrii a fyzice. 

Integrální počet 

Pojem primitivní funkce 

Integrační metody 

Pojem určitého integrálu 

Obsah rovinného útvaru 

Objem rotačního tělesa 

Užití integrálního počtu ve fyzice 

  



Technický blok 

Biologický seminář 

Septima, oktáva, třetí a čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Zvládne jednoduchá terénní pozorování, sepíše 

o něm zprávu. 

 Navrhne a provede laboratorní pokus, zpracuje 

výsledky. 

 Samostatně zpracuje biologický projekt na 

zvolené (zadané) téma, popíše metody práce, 

kriticky zhodnotí výsledky. 

 Zná a používá hlavní zásady při psaní 

odborného textu, správně cituje zdroje 

informací. 

 Sleduje soudobý vývoj v biologických vědách, 

dokáže věcně diskutovat o aktuálních tématech 

a své názory podpořit vhodnými argumenty. 

 Dokáže využívat rozličné zdroje informací, 

získané informace uspořádat, porovnat a 

kriticky zhodnotit. 

 Má přehled o vývoji biologických věd, o 

životě a díle významných biologů. 

Terénní výuka 

Laboratorní cvičení 

Biologický projekt 

Psaní odborného textu 

Současná biologie 

Biologické informace 

Historie biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova (média a mediální produkce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Přírodovědný blok 

Chemický seminář 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Pracuje s fyzikálními veličinami. 

 Vypočítá chemické příklady. 

 Ovládá kvantová čísla. 

 Rozumí jaderným reakcím. 

 Využívá znalosti o částicové struktuře látek a 

chemických vazbách k předvídání některých 

fyzikálně chemických vlastností látek a jejich 

chování v chemických reakcích. 

 Předvídá vlastnosti prvků a jejich chování 

v chemických procesech na základě poznatků 

o periodické soustavě prvků. 

 Výborně zvládá laboratorní operace a umí je 

upravit pro jiné prvky a sloučeniny. 

 

Fyzikální o obecná chemie + výpočty 

Prvky, sloučeniny, směsi 

Stavba atomu 

Látkové množství, molární hmotnost, výpočty 

z chemických rovnic, fyzikální vlastnosti, 

termochemie, reakční kinetika chemické 

rovnováhy 

typy chemických reakcí 

PSP + PZ 

Výskyt, vlastnosti, příprava, výroba,  

význam včetně sloučenin prvků ve vztahu 

k periodickému zákonu 

Anorganické názvosloví 

Separativní a analytické metody 

 

Matematika, fyzika 

Přípravy, ověření vlastností, 

kvantitativní a kvalitativní analýza 

 

Energetika a životní prostředí, zeměpis 

  



Přírodovědný blok 

Chemický seminář 

Oktáva, čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Popíše substituci, adici, eliminaci a 

polymeraci. 

 Rozumí surovinovým zdrojům. 

 Studenti sami navrhnou laboratorní cvičení. 

 Znají oxidace, neutralizace, esterifikace. 

 Podle vzorce identifikují sloučeninu a odvodí 

její vlastnosti. 

 V heterocyklických pozná zástupce různých 

skupin. 

 Přesně zná důležité sloučeniny a jejich 

vlastnosti, význam v organismech a v přírodě. 

 Charakterizuje přírodní děje v organismech, 

vysvětlí význam pro biologii, medicínu a další. 

 Student rozumí vztahu mezi strukturou a 

vlastnostmi. 

 Zná běžné polymery a jejich výroby a užití. 

Uhlovodíky 

Názvosloví, typy vzorců 

Reakční mechanismy 

Přehled sloučenin 

Deriváty uhlovodíků 

Přírodní látky 

Lipidy, sacharidy, proteiny,  

Nukleové kyseliny, enzymy, izoprenoidy, 

hormony, vitamíny 

biochemie 

Fotosyntéza, biologické oxidace, 

metabolismus, DNA, proteinů, lipidů 

Makromolekulární chemie 

vzniklé polymerací, polykondenzací a polyadicí 

Složení organických látek, 

příprava plynů 

 

Energetika a životní prostředí, zeměpis 

Rozbory přírodních látek 

 

Biologie 

Fotosyntéza,  

Metabolismus – enzymy 

 

Biologie 

Životní prostředí, ekonomika 

  



Humanitní blok 

Psychologie 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Objasní podstatu jednotlivých odvětví 

psychologie. 

 Vyjmenuje myšlenkové operace. 

 Porovná osobnost v jednotlivých vývojových 

fázích života. 

 Vyjmenuje specifika každé vývojové etapy 

lidského života. 

 Vyloží, jak člověk prožívá skutečnost, co může 

jeho vnímání a poznávání ovlivňovat. 

 Využívá získané poznatky při sebepoznávání, 

poznávání druhých lidí, volbě profesní 

orientace. 

 

 Objasní podstatu filosofického tázání, porovná 

východiska filosofie, mýtu a náboženství. 

 Rozliší hlavní náboženské směry, uvede jejich 

klíčové představitele. 

 Identifikuje projevy náboženské a jiné 

nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského 

myšlení. 

 Eticky a věcně správně argumentuje v dialogu 

a diskuzi. 

 

Humanistická psychologie, její představitelé 

Kognitivní psychologie, představitelé 

Vybrané kapitoly z vývojové psychologie 

Osobnost 

Inteligence 

Diferenciální psychologie 

Psychoanalýza, její představitelé 

Konkrétní psychologické aktivity 

 

 

 

 

 

Mýtus a mytologie 

Náboženství – animismus, polyteismus, 

monoteismus 

Světová náboženství – judaismus, křesťanství, 

islám, hinduismus, buddhismus 

Církve 

Nová náboženství 

Sekty 

Ezoterika 

Víra v dnešní společnosti 

Výchova k myšlení v globálních souvislostech 

Osobnostní výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v globálních souvislostech 

  



Humanitní blok 

Společensko-vědní seminář 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Objasní podstatu filosofického tázání, porovná 

východiska filosofie, mýtu a náboženství. 

 Rozliší hlavní náboženské směry, uvede jejich 

klíčové představitele. 

 Identifikuje projevy náboženské a jiné 

nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského 

myšlení. 

 Eticky a věcně správně argumentuje v dialogu 

a diskuzi. 

 

Mýtus a mytologie 

Náboženství – animismus, polyteismus, 

monoteismus 

Světová náboženství – judaismus, křesťanství, 

islám, hinduismus, buddhismus 

Církve 

Nová náboženství 

Sekty 

Ezoterika 

Víra v dnešní společnosti 

 

Multikulturní výchova 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v globálních souvislostech 

 

  



Humanitní blok 

Společensko-vědní seminář 

Oktáva, čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých 

projevech. 

 Uvede příklad faktorů, které ovlivňují 

prožívání, chování a činnosti člověka. 

 Uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům 

druhých lidí. 

 Rozliší hlavní filosofické směry, uvede jejich 

klíčové představitele. 

 Rozliší nejdůležitější ekonomické teorie, uvede 

jejich hlavní představitele. 

 Orientuje se v ekonomických pojmech. 

 Vysvětlí vývoj práva z hlediska historického, 

uvede významné osobnosti. 

 Dokáže aplikovat teoretické znalosti 

z jednotlivých právních odvětví. 

 Orientuje se v aktuální politické situaci, 

dokáže formulovat svůj názor a diskutovat o 

něm. 

 Umí zhodnotit význam jednotlivých osobností 

pro rozvoj příslušného oboru. 

Vybrané kapitoly z psychologie 

Vybrané kapitoly z filozofie 

Dějiny ekonomie 

Vybrané kapitoly z ekonomie 

Dějiny práva 

Vybrané kapitoly z práva 

Vybrané kapitoly z politologie 

Významné osobnosti z jednotlivých oblastí 

Multikulturní výchova 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v globálních souvislostech 

 

 

  



Humanitní blok 

Filmový seminář 

Oktáva, čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Ujasní si základní pojmy a metody práce na 

filmu. 

 Orientuje se v historii filmové tvorby. 

 Zná základní filmové žánry, jejich typické 

znaky a výrazné osobnosti. 

 Zná významné osobnosti světového a českého 

filmu. 

 Shlédne a analyzuje vybrané filmy. 

 Vytvoří prezentace věnované zadanému 

tématu. 

 Orientuje se v aktuálním filmovém dění. 

 

Základy filmové teorie 

kamera 

střih 

zvuk 

režie 

Historie filmu 

Filmové žánry 

Výrazné režisérské osobnosti světové 

kinematografie 

Výrazné režisérské osobnosti české 

kinematografie 

Filmové festivaly, školy, časopisy 

 

Mediální výchova 

Estetická výchova 

Osobnostní a sociální výchova – poznávání a 

rozvoj vlastní osobnosti – sociální komunikace 

Informatika 

Dějepis 

Český jazyk 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Multikulturní výchova 

Výchova k myšlení v globálních souvislostech 

 

 

  



 

Volitelný předmět 

Zeměpisný seminář 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Zvládne jednoduchá terénní pozorování, sepíše 

o něm zprávu. 

 Samostatně zpracuje zeměpisný projekt na 

zvolené (zadané) téma, popíše metody práce, 

kriticky zhodnotí výsledky. 

 Zná a používá hlavní zásady při psaní 

odborného textu, správně cituje zdroje 

informací. 

 Zná a používá hlavní zásady při psaní 

odborného textu, správně cituje zdroje 

informací. 

 Dokáže využívat rozličné zdroje informací, 

získané informace uspořádat, porovnat a 

kriticky zhodnotit. 

 Má přehled o vývoji geografických věd, zná 

historii a důsledky významných zeměpisných 

objevů. 

 S porozuměním využívá znalostí GIS, GPS a 

DPZ. 

Terénní výuka 

Zeměpisný projekt 

Psaní odborného textu 

Současná geografie 

Geografické informace 

Historie geografie 

Moderní technologie v geografii 

Mediální výchova (média a mediální produkce) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 Environmentální výchova 

 

 

  



Volitelný předmět 

Dějiny umění 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Odliší od sebe jednotlivé umělecké slohy 

(románský, gotika, renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus) 

 Identifikuje jejich typické znaky 

 Zapamatuje si nejvýraznější osobnosti 

jednotlivých období 

 Získá základy techniky malby a kresby 

 Rozvine svou představivost ve výtvarných 

experimentech 

 Naučí se vnímat výtvarné umění v běžném 

denním životě- design 

 Navštíví výstavu výtvarného umění 

 

Výtvarné techniky malby kresby, grafiky 

Dekor, ornament, písmo 

Teorie barev, barvy studené, teplé, jejich působení 

Životopisy nejvýraznějších osobností z dějin 

výtvarného umění 

Časová osa jednotlivých uměleckých slohů 

Současné trendy ve výtvarném umění 

Současní čeští výtvarníci a architekti 

Významné architektonické památky Pardubic a 

Hradce Králové (exkurze) 

Aktuality ve výtvarném světě 
 

 

Český jazyk, dějepis 

Mediální výchova 

Estetická výchova 

Osobnostní a sociální výchova – poznávání a 

rozvoj vlastní osobnosti – sociální komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volitelný předmět 

Seminář projekty 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Používá základní pojmy algoritmus, příkaz, 

jednoduchý datový typ, proměnná, metoda 

 Definuje proměnné a pracuje s jednoduchými 

metodami   

 Vytváří jednoduché algoritmy pomocí příkazů 

přiřazení 

 Modeluje algoritmy pomocí vývojového 

diagramu 

 Implementuje algoritmy ve strukturovaném 

programovacím jazyce  

 Zná typy číselných hodnot 

 Programuje pomocí metody třídy Math 

 Generuje náhodná čísla 

 Složené přiřazení, operátory zvyšování a 

snižování hodnoty, členské proměnné 

 Používá metody pro kreslení jednoduchých 

geometrických tvarů 

 Používá příkazy větvení pomocí struktury If – 

Else 

 Používá příkazy větvení pomocí struktury 

Switch – Case 

 Používá strukturované datové typy 

 Rozeznává datové typy hodnotové a referenční 

 Pracuje se strukturou pole pomocí příkazů For, 

Foreach, While a Do-While 

 Zpracovává prvky v matici typu (m,n) 

Algoritmy a datové struktury, implementace ve 

strukturovaném programovacím jazyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova (média a mediální produkce) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 Environmentální výchova 

 

 



 Používá jednoduché algoritmy vnitřního 

třídění 

 Pracuje se soubory   

 Programuje tvorbu a ukládání seznamů dat a 

jejich pracování a filtrování v tabulce 

 Orientuje se v pojmech třída, objekt, složky 

objektu 

 Používá základní objektové koncepty 

abstrakce, zapouzdření, dědičnost, 

polymorfismus, komunikace, asociace a 

agregace 

 Pomocí jazyka UML modeluje třídy, objekty, 

dědičnost a asociace 

 Vytváří události klávesnice a myši ovládacích 

prvků 

 Implementuje vlastní třídy v objektovém 

programovací jazyku 

 Pomocí konstruktoru vytváří instance tříd 

 Statické, běžné a autogenerující složky objektů  

 Používá metody s návratovou hodnotou 

a s parametry 

 Vytváří webové aplikace ASP.NET 

 Používá ovládací prvky pro validaci dat ve 

webových formulářích  

 Zabezpečuje web a přístup k datům 

z webových formulářů 

 Vytváří a používá webové služby 

 Vytváří a navrhuje databáze  

 Provádí dotazování nad databází pomocí 

jazyka DLINQ 

 Zobrazuje a upravuje data pomocí datové 

vazby 

 

 

 

Objektové programování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová prezentace 

Databáze 

 

 



Volitelný předmět 

Literární seminář 

Septima, třetí ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Orientuje se v literárních druzích a žánrech. 

 Používá odborné termíny a uplatní je při 

interpretaci textu. 

 Osvojí si postupy interpretace literárního díla.   

 

 Zhlédne a analyzuje vybraná filmová díla.   

 

 

 Vytvoří vlastní literární dílo. 

 Osvojí si zásady uměleckého přednesu. 

 Zvládne jednoduchou dramatizaci. 

 Navštíví a analyzuje divadelní představení. 

 

Literární teorie - literární druhy a žánry, 

struktura literárního díla, interpretace literárních 

děl 

 

 

Filmový klub – významná díla světové 

kinematografie 

 

Tvůrčí psaní – vlastní umělecká tvorba 

Dramatická výchova – recitace, rétorika, základy 

herectví, nonverbální komunikace 

Osobnostní a sociální výchova 

Mediální výchova 

Estetická výchova 

Multikulturní výchova 

Výchova k myšlení v evropských souvislostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volitelný předmět 

Seminář z geoinformatiky 

Oktáva, čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Popíše základní principy GIS a jejich 

fungování v praxi. 

 Vysvětlí rozdíly mezi různými formáty 

geografických dat (rastrová, vektorová, 

atributová) a uvede jejich vlastnosti. 

 Používá jednoduché desktop prohlížečky GIS 

pro načtení datových vrstev. 

 Pomocí nástrojů GIS vytvoří digitální mapu. 

 Využívá mapové servery.   

 Ovládá práci s GPS přijímačem (určení 

polohy, navigace k danému cíli). 

 Využívá technologii GPS k tvorbě 

jednoduchých map a návrhům tras výletů. 

 Popíše základní principy DPZ a jeho praktické 

využití. 

 Popíše rozdíly mezi leteckým a družicovým 

snímkováním, vysvětlí jejich výhody a 

nevýhody. 

 Využívá mapové servery poskytující snímky 

DPZ. 

 Analyzuje letecké a družicové snímky 

k získání informací o krajině. 

Geografické informační systémy 

Princip fungování GIS 

Identifikace objektů 

Vyhledávání objektů 

Měření pomocí nástrojů GIS 

Symbolika v mapě 

Tvorba digitální mapy 

GIS na internetu 

Družicové navigační systémy  

Princip GPS 

Typy přístrojů GPS 

Propojení GPS a PC 

Mapování v terénu pomocí GPS 

Dálkový průzkum Země 

Princip DPZ 

Letecké a družicové snímkování 

Využití leteckých a družicových snímků 

DPZ na internetu 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 Environmentální výchova 

 

 

  



Volitelný předmět 

Finanční gramotnost 

Oktáva, čtvrtý ročník 

Školní výstupy-žák Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

 Seznámí se se základními pojmy finanční 

matematiky 

 Počítá úroky, daň z úroků 

 Seznámí se s používanými standardy, počítá 

úrokovou míru při použití různých standardů 

 Pochopí princip jednoduchého úročení 

 Používá vzorce pro výpočty pomocí 

jednoduchého úročení 

 Pochopí podstatu složeného úročení 

 Využívá geometrickou posloupnost 

v příkladech složeného úročení 

 Zhodnotí výhody a rizika různých finančních 

operací 

 

 Používá nejběžnější platební nástroje, smění 

peníze za použití kurzovního lístku 

 Stanoví cenu jako součet nákladů, zisku 

a DPH 

 Vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, 

dlouhodobé finanční plánování a uvede 

příklady, jak se důsledkům inflace bránit 

 Rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy 

a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet 

domácnosti 

 Navrhne způsoby, jak využít volné finanční 

Úvod do finanční matematiky 

Úroková míra, úrok, daň z úroků pásmové 

úročení, standardy. 

Jednoduché úročení 

Jednoduché úročení a aritmetická posloupnost 

Skonto, diskont a diskontní míra 

Kontokorentní účet 

Složené úročení 

Podstata složeného úročení, úrokové míry 

neměnné a pohyblivé 

Složené úročení a geometrická posloupnost 

Užití vzorců pro složené úročení 

Úrokovací období 

Úvěry a leasing 

Umořovací plány, anuitní splátky, spotřebitelské 

úvěry 

Hypoteční úvěry, leasing 

Spoření 

Podstata spoření, důchodové spořicí programy 

 

Peníze, měny ve světě 

Banky, finanční produkty, úvěry a zadlužení 

Platební karty 

Investování a pasivní příjem 

Finanční plán a finanční návyky 

Druhy spoření, důchodové spoření 

Ochrana spotřebitele a práce s informacemi 

 

Mezipředmětové vztahy – matematika, základy 

společenských věd 

Průřezová témata - Mediální výchova (média a 

mediální produkce) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 



prostředky (spoření, produkty se státním 

příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti…) 

 Vybere nejvýhodnější produkt pro investování 

volných finančních prostředků a vysvětlí proč 

 Vybere nejvýhodnější úvěrový produkt 

s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou 

volbu 

 Posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, 

jak se vyvarovat předlužení 

 Vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb 

a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN 

 Pojištění – vybere nejvýhodnější pojistný 

produkt s ohledem na své potřeby 

 Na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva 

spotřebitele (při nákupu zboží a služeb včetně 

produktů finančního trhu) 

 Na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti 

smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek 

 

 Pochopí rozdíly mezi netržními a tržními 

ekonomickými systémy 

 Seznámí se s pojmy nabídka, poptávka, cena 

 Pochopí pojem inflace a její vliv na finanční 

trhy 

 Seznámí se s hospodářskou politikou státu – 

monetární a fiskální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržní a netržní ekonomické systémy 

Centrálně plánovaná ekonomika 

Nabídka, poptávka, ceny 

Trh práce, mzdy, nezaměstnanost 

Mezinárodní trh peněz 

Inflace 

Hospodářská politika státu 

 

 


