
Výběr volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022 

1) Žáci současné 5. – 8.třídy budou mít od příštího školního roku v rozvrhu zařazen jeden povinně volitelný 

předmět dle vlastního výběru v časové dotaci 1 hodina týdně.  

Pro příští školní rok bude výběr následující: 

Třída Název předmětu Vyučující Stručný obsah předmětu 

6.-7. Sportovní 
příprava 

Tomáš Píša Navazuje na výuku tělesné výchovy, se zaměřením na vytvoření 
pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám a sportu. V předmětu 
se zaměříme na všestranný pohybový rozvoj, atletiku, 
gymnastiku, míčové hry, na osvojení pravidel her, ale také na 
zásady fair play, základy sportovní výživy a regenerace.  

Přírodovědné 
badatelství 

Jan Jelínek Terénní zkoumání a objevování krás a tajů přírody, ochranářský 
management, drobné terarijní chovatelství, základy orientace 
v terénu a přežití v přírodě. 

Polytechnická 
výchova 

Jakub Kučera Polytechnická výchova bude zaměřena na práci s nářadím a 
různými materiály, a to i včetně vytváření výrobků podle 
technického výkresu. Dále na práci s elektrotechnickými 
stavebnicemi a samozřejmě nebude chybět ani práce s digitální 
technikou. 

Anglická 
konverzace 

Monika 
Rubáková 

Rozšiřující hodiny angličtiny zaměřené hlavně na základní 
konverzační témata a zdokonalování komunikačních dovedností 
formou her, písniček, vhodných textů a pohybových her, za 
využití časopisů, internetu, online cvičení apod. 

8.-9. Sportovní 
příprava 

Tomáš Píša Navazuje na výuku tělesné výchovy, se zaměřením na vytvoření 
pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám a sportu. V předmětu 
se zaměříme na všestranný pohybový rozvoj, atletiku, 
gymnastiku, míčové hry, na osvojení pravidel her, ale také na 
zásady fair play, základy sportovní výživy a regenerace.  

Dějepisně 
zeměpisný 
seminář 

Michal Vrzáček Představí nejzajímavější témata ze zeměpisu a dějepisu, obsáhne 
a rozšíří nejzásadnější kapitoly těchto předmětů, bude klást důraz 
na vlastní aktivitu žáků, snažit se rozvíjet jejich pozitivní vztah 
k nim a touhu k objevování. 

Výtvarnictví a 
grafika 

Pavlína 
Kratochvílová 

Předmět výtvarnictví a grafika bude zaměřen na praktickou 
tvorbu nad rámec běžně vyučovaného předmětu výtvarná 
výchova s využitím různých výtvarných technik. Talentovaní žáci 
zde dále formou tvořivé cesty rozvíjí a rozšiřují své znalosti 
(příprava na talentové zkoušky na střední školy). 

Anglická 
konverzace 

Lenka Šmídová Rozšiřující hodiny angličtiny zaměřené hlavně na základní 
konverzační témata a zdokonalování komunikačních dovedností 
formou her, písniček, vhodných textů a pohybových her, za 
využití časopisů, internetu, online cvičení apod. 

2) Ideální kapacita každého předmětu bude 15 – 16 žáků 

 

3) Zapisování do předmětů proběhne prostřednictvím třídních týmů v Teams, kde budou v úterý 21. 6. 2021 

v 18:00 zveřejněny zapisovací formuláře. Zápis bude ukončen ve středu 22. 6. 2021 v 24.00. 

 

4) Každý žák si prostřednictvím formuláře zvolí svůj hlavní preferovaný volitelný předmět a náhradní volitelný 

předmět.  

 

5) Při počtu přihlášených žáků větším, než je uvedená kapacita bude rozhodovat pořadí (čas), ve kterém se žáci 

k danému předmětu přihlásí. Stejné kritérium bude použito u náhradního volitelného předmětu v případě, že 

preferovaný už bude obsazen.  


