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„Spolu a v pohodě“ 
 

 

Vážení rodiče, 
 

přestože se tento školní rok teprve chýlí ke konci, musíme již připravovat rok příští. Znamená to, 

že vaše dítě má opět možnost a povinnost vybírat si volitelné předměty z naší nabídky.  

Výuka ve všech ročnících probíhá podle vlastního ŠVP „Spolu a v pohodě“ (Školní 

vzdělávací program) jehož součástí je i nabídka volitelných předmětů. Chceme tak dětem umožnit 

individuální profilování dle skutečného zájmu a popř. i dle představy o výběru budoucího 

povolání či studia. 
 

Ve školním roce 2016-2017  pro žáky 7. ročníku nabízíme tyto volitelné předměty: 

- Domácnost;  

- Konverzace v anglickém jazyce; 

- Etická výchova; 
 

Ve školním roce 2016-2017  pro žáky 8.-9. ročníku nabízíme tyto volitelné předměty: 

- Konverzace v anglickém jazyce;  

- Základy administrativy (psaní všemi deseti); 

- Informační a komunikační technologie (ICT - pokročilí); 

- Etická výchova; 

- Filmová tvorba (pouze pro 9. ročník); 
 

Z uvedené nabídky si žáci 9. ročníku musí vybrat 3 předměty, přičemž Informatika (1) 

bude do učebního plánu všech žáků třídy zařazena automaticky. 

      Přihlášky jsou sice zatím předběžné, ale poskytnou nám vodítko pro přípravu učebního plánu a 

rozvrhů pro další školní rok. Předměty zařadíme do učebního plánu třídy podle projeveného 

zájmu, ale s ohledem na naše možnosti kapacitní, organizační. Předběžné přihlášky odevzdávejte 

TU do pátku 24.6.2016. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. 

 

      V Chrašticích  16.6. 2016                                    

 

Mgr. Jolana Vaněčková, koordinátor ŠVP                                      Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Volitelné předměty pro školní rok 2016/2017 

Předběžná přihláška – 9. třída  
 
 

Přihlašuji svou dceru / svého syna ................................................................. na tyto  volitelné předměty:    

1.předmět:  Informatika  - povinně volitelná (1 hodina  týdně resp. 2 hodiny jednou za 14 dní) 

 

2.předmět:.....................................................................…  

 

3.předmět:……………………………………….……… 

 

Bude-li některý předmět již obsazen, pak bychom měli zájem o tento náhradní předmět:  
 
 

1.náhr.předmět: ………….………………… nebo 2.náhr.předmět:……………………………… 
 

 

Datum:         Podpis rodičů: 


