
Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2010 – 2011

Žáci si volí vždy jeden předmět z každého bloku (3. ročník 1. a 2. blok, 4. ročník 3. a 4. 
blok). Anotace jsou uvedeny v textu dále.

Volitelné předměty pro 3. ročník – dvouleté 

1. blok 2. blok
Seminář z angličtiny – konverzace Seminář z angličtiny – konverzace 
Seminář z angličtiny – příprava na FCE/CAE Seminář z biologie
Seminář z biologie Seminář z dějepisu
Seminář z deskriptivní geometrie Seminář z dějepisu v angličtině
Seminář z dějepisu Seminář z ekologie
Seminář z dějin hudební a výtvarné kultury Seminář z francouzštiny
Seminář z chemie Seminář z fyziky 
Seminář z informatiky a výpočetní techniky Seminář z chemie
Jazykový a literární seminář Seminář z matematiky
Seminář z matematiky Seminář ze španělštiny
Seminář z němčiny Seminář ze ZSV
Seminář ze základů administrativy Seminář ze zeměpisu
Seminář ze ZSV

Volitelné předměty pro 4. ročník – jednoleté

3. blok 4. blok
Seminář z angličtiny – konverzace Seminář z angličtiny – Překl. a styl. seminář
Seminář z dějepisu v angličtině Seminář z biologie
Seminář z ekologie Seminář z deskriptivní geometrie
Seminář z francouzštiny Seminář z dějepisu
Seminář z fyziky Seminář z fyziky 
Seminář z chemie Seminář z latiny
Seminář z neformální logiky Jazykový a literární seminář
Seminář z němčiny Seminář z matematiky
Seminář z ruštiny Seminář z neformální logiky
Seminář ze španělštiny Seminář ze základů administrativy
Seminář ze zeměpisu Seminář ze  ZSV

Seminář ze zeměpisu

1



Anotace volitelných předmětů na školní rok 2010 – 2011

Volitelné předměty pro 3. ročník – dvouleté 

Seminář z angličtiny – konverzace 

Zaměření:
Seminář si klade za cíl rozšířit a prohloubit učivo běžných hodin anglického jazyka. Je určen 
pro studenty, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti v oblasti mluvení, poslechu, porozumění.  

Náplň a průběh semináře:
- rozšiřování slovní zásoby na základě materiálů odlišných od učebnic používaných 

v běžných hodinách, které dodá vyučující
- procvičování mluvení v různých aktivitách a cvičeních stimulujících řečové dovednosti
- trénování porozumění pomocí poslechů
- upevňování pocitu jistoty při praktickém používání jazyka tím, že seminář je zaměřen 

na praktické používání jazyka – důraz se klade na mluvení a konverzaci
- praktická pomoc při přípravě k nové maturitní zkoušce z AJ

Seminář z angličtiny – příprava na FCE/CAE

Zaměření: 
Seminář si klade za cíl připravit studenty na vykonání anglické zkoušky FCE/CAE, 
prohloubit a procvičit reading, listening, use of English a speaking, seznámit je s celkovým 
formátem zkoušky, vyzkoušet se studenty přípravné testy.

Využití:
Seminář je vhodný pro studenty, kteří 
- mají v úmyslu absolvovat zkoušku FCE, popřípadě CAE
- mají v úmyslu pokračovat ve studiu anglického jazyka na vysoké škole
- z jiných důvodů ve svém dalším profesním zaměření budou potřebovat velmi dobrou 

znalost anglického jazyka.

Náplň a průběh semináře:
- rozšiřování slovní zásoby pomocí přípravných testových textů pro „reading“, 
- prohlubování znalostí gramatiky na základě testových cvičení pro „use of English“,
- trénování porozumění pomocí poslechů nahrávek zaměřených na přípravu na zkoušku 

FCE/CAE, 
- seznámení s přesnou formou požadovaných písemných slohových útvarů pro FCE/CAE a 

osvojení si dovednosti tyto slohové útvary psát a aplikovat všechna požadovaná pravidla 
písemného projevu – vše na základě zkušebních testů pro část „writing“ FCE/CAE,

- procvičování a zdokonalení mluvení se zaměřením na specifické požadavky a přesný 
formát zkoušky FCE/CAE.
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Vyučující bude v semináři používat materiály přímo určené k přípravě na FCE/CAE, takže 
studenti budou mít možnost vyzkoušet si „nanečisto“, jak bude zkouška probíhat, a zároveň si 
budou moci otestovat své znalosti formou pre-testů, takže budou mít možnost odhadnout své 
šance pro úspěšné vykonání zkoušky. 

Po absolvování zkoušky FCE/CAE v prosinci ve 4. ročníku bude náplň semináře orientována 
na další rozšiřování slovní zásoby, na procvičování a zdokonalování plynulosti mluvení a na 
celkové prohlubování jistoty při použivání angličtiny ve všech situacích.

Seminář z biologie

Je určen pro: 
studenty maturující z biologie, studenty připravující se na přijímací zkoušky z biologie a 
studium na VŠ s biologickým zaměřením 

Obsahová náplň : 
prohlubování učiva biologie, mikroskopování, praktická cvičení (zátěžové testy, 
daktyloskopie atd.),  práce s klíčem, odborné exkurze
Požadované výstupy : 
výroba vlastní demonstrační pomůcky, seminární práce (za každé pololetí jedna); herbář (40 
položek)

Studijní materiály : 
učebnice biologie pro gymnázia používané běžně při výuce, popř. botanický klíč a atlasy  k 
poznávání jednotlivých druhů rostlin a živočichů.

Seminář z deskriptivní geometrie

Tento volitelný předmět určitě nedoporučujeme zájemcům o studium na FAMU, DAMU a 
dalších **AMU, stejně tak jako zájemcům o studium jazyků a ostatních humanitních oborů. 
Naopak vřele ho doporučujeme všem, jejichž další cesta se bude ubírat směrem technickým. 
Ať už ve strojírenství, stavebnictví, architektuře či geodézii. Na těchto vysokých školách jsou 
základní poznatky z tohoto předmětu předpokládány a výuka na těchto základech pokračuje. 

K čemu je dobrý a co všechno obnáší tento předmět s hrůzostrašným názvem, který se dá 
počeštit jako „konstruktivní geometrie“ ? Kdy vznikl a z jakých potřeb? Takže trocha historie:
Potřeby primitivní stavební, zeměměřičské, astronomické praxe před několika tisíci lety daly 
vznik mnohým praktickým metodám geometrie. Jak dokládají historické prameny a 
vykopávky, například při stavbě velkých kamenných chrámů, mostů, opevnění … se kamenné 
kvádry neopracovávaly na místě stavby, ale byly sem dopravovány už opracované. To 
znamená, že byly opracovávány podle náčrtů a celé stavby se prováděly podle primitivních 
plánů. Podobné příklady bychom našli v sochařství, zeměměřičství, astronomii a dalších 
oborech. Protože tyto poznatky byly roztroušeny po mnoha oborech a s rozvojem společnosti 
v 17. a 18. století vzniká stále naléhavěji potřeba umět svoje technické myšlenky projevit, je 
nutné zdokonalit dosud známé zobrazovací metody a utřídit doposud známé poznatky. Tohoto 
úkolu se úspěšně zhostil učitel na vojenské škole v Mézieres Gaspard Monge (1746 – 1818).
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Náplní tohoto předmětu v našich podmínkách je proniknout do základů zobrazování 
trojrozměrných objektů (těles) do jedné, případně dvou rovin, tzv. průměten. Daný objekt je 
potom zobrazen svým „průmětem“ v rovině (na listu papíru). A to za podmínky dodržování 
dohodnutých zásad zobrazování tak, aby například součástku, kterou tímto způsobem navrhne 
konstruktér, dovedl přesně podle tohoto výkresu vyrobit někdo úplně jiný, třeba  na druhém 
konci zeměkoule.

Naším úkolem v jednoletém kurzu tedy bude naučit se zobrazovat:
• body, přímky, jejich vzájemnou polohu a vše co z ní vyplývá
• rovinu, obrazec v rovině, dvojici rovin, průsečnici rovin, průsečík přímky s rovinou, 

odchylky
• základní tělesa – krychle, hranol, jehlan a úlohy na nich (řezy rovinou, průsečíky 

přímky)

Ve druhém roce tohoto kurzu bude učivo rozšířeno o konstrukci kuželoseček, tečen a jejich 
vlastností, dále pak o zobrazení oblých těles (válce, kužele, koule) a úlohy na těchto tělesech. 
V závěru budou naznačeny další zobrazovací metody.

Z předmětu není potřeba mít strach, chce jen průběžnou přípravu z hodiny na hodinu (jako 
nakonec každý předmět) a pečlivost a preciznost v rýsování. Předmět vám pomůže vybudovat 
prostorovou představivost, kterou použijete mnohokrát i v běžném každodenním životě.

Seminář z dějepisu

Zaměření: 
Seminární  výuka  je  zaměřena  na  upevnění,  prohloubení  a  rozšíření  učiva  dějepisu 
v gymnaziálním měřítku. Přináší nové informace v oborech, které s dějepisem těsněji souvisí, 
a rozšiřuje ty úseky dějepisného učiva, na které kvůli snížené dotaci hodin v průběhu studia 
nezbylo dost času.

Využití: 
Seminář je vhodný pro studenty se zaměřením:
- na dějepis jako obor (učitelství, odborný dějepis)
- na právnická studia
- na sociologický a politologický směr

Cílové kompetence:
1. student  se  orientuje  v historických  epochách,  v jednotlivých  událostech,  dokáže 

definovat historické pojmy, vybrat podstatná data, zařadit osobnosti
2. student  chápe,  že  dějiny  nejsou  nahodilým  seskupením  událostí,  rozpozná  smysl 

jednání v dějinách, chápe souvislosti a logiku dějin
3. student dokáže popsat způsob života lidí od nejstarších dob po současnost
4. student  je  schopen  postihnout  proměny  mezilidských  vztahů  intelektuálních  a 

morálních, umí popsat vývoj kultury
5. student dokáže nacházet příčiny dějinných událostí a přibližně stanovit jejich důsledky
6. student  chápe  strukturu  různých  typů  společností  a  uvědomuje  si  vznikající  či 

zanikající vztahy mezi nimi
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7. student  si  vytváří  vztah  k dějinám své  vlasti  i  celého  světa,  a  tak se  začleňuje  do 
lidského společenství, rozvíjí schopnost porozumět odlišným kulturám 

Náplň semináře:
1. Opakování, prohlubování a rozšiřování gymnaziálního učiva

a. 1. a 2. ročník 
i. pravěk, starověk, středověk, novověk (po konec 18. století)

b. 3. ročník
i. dějiny 19. století, dějiny doby nejnovější

2. Pomocné vědy historické (seznámení s populárnějšími typy PVH)
3. Dějiny města Opavy, popř. Opavska (exkurz do vývoje města v jednotlivých obdobích) 
4. Zajímavé osobnosti dějin
5. Praha – metropole ČR a její památky
6. UNESCO – funkce a přehled památek
7. Základy historiografie
8. Historická periodika
9. „Aktuální historie“ (přehled o aktuálním dění, prolínání historie a politologie) 
10. Práce  s historickými  prameny  a  literaturou (základy  rétoriky  v propojení  s četbou 

ukázek pramenů a literatury s akcentem na současnou epochu, eurozónu a svět)
11. Spolupráce  s jinými  seminárními  skupinami  a  kroužky  na  společně  vymezených 

aktivitách v rámci mezipředmětových vztahů

Průběh semináře:
     Seminární  práce  probíhá  po  dvou  liniích  –  jednak  organizuje  vybrané  vzdělávací 
činnosti učitel, jednak samostatnou prací přispívají jednotliví žáci. Do vytvářeného portfolia 
může jedinec zařazovat také práce svých kolegů, tak získává přehled o probírané problematice 
jako celku. Náplní portfolia jsou seminární práce, jednotlivé referáty o důležitých osobnostech 
i objektech Opavy, PPT na vybraná témata, teze jako příprava k maturitě z dějepisu atd.

Součástí semináře jsou častější odborné exkurze, zaměřené spíše na památky Opavska 
(starší  i  novější  historie).  Při  nich  spolupracujeme  se  Slezskou  univerzitou,  jejíž  učitelé 
exkurze lektorují.  Seminaristé se mohou se seminářem vydat  přímo na univerzitní  půdu – 
navštěvujeme konzervátorské dílny SLU. 

Seminaristé vytvářejí výukové materiály pro své spolužáky, ty jsou používány v řádné 
výuce v 1. – 3. ročníku.    

Seminář z dějepisu v angličtině
 
Je určen pro:
Studenty, kteří uvažují o studiu práv, politologie případně mezinárodních vztahů a podobných 
oborů. Tyto jsou na většině vysokých škol přednášeny v angličtině, proto je dobré začít se 
studiem především odborné terminologie co nejdříve. 

Obsahová náplň :
Prohlubovány budou zejména dějiny 20. století a všeobecná znalost právě současných 
mezinárodních vztahů. 

Požadované výstupy : 
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Od studentů je očekávána skutečně velmi aktivní spolupráce na vytváření obsahu každé 
hodiny. Vašim úkolem bude tvořit vlastní prezentace nebo referáty na dané téma a jejich 
následné předvedení přímo v hodinách.
Samozřejmostí je ústní a písemné opakování.

Seminář z dějin hudební a výtvarné kultury
Seminář slouží k propojení předmětů estetická výchova hudební a estetická výchova výtvarná; 
rozšiřuje znalosti v oblasti umění; podává ucelený pohled na umělecký vývoj jednotlivých 
epoch s akcentem na stěžejní díla obou oblastí; podporuje vytváření souvislostí.
Seminář by měl poskytnout základní přípravu těm, kteří směřují na umělecká či humanitní 
studia.

Obsah:
- nejstarší hudební a výtvarné období (pravěk až antika)
- starší období hudební a výtvarné kultury (románský sloh, gotika, středověké umění)
- renesanční sloh
- barokní hudební a výtvarné umění
- klasicismus v hudbě a výtvarném umění
- romantismus
- moderní výtvarné umění a hudební směry přelomu 19./20. století
- hudební a výtvarné směry 1. poloviny 20. století
- novinky a umělecké proudy 2. poloviny 20. století
- média a my – současné využití hudebního a výtvarného umění v mediálním průmyslu
- regionální umění a kultura
- základní pojmy v oblasti výtvarného umění (technologické pojmy) a pojmy hudební teorie

Výstup: seminární práce na zvolené téma, její obhajoba

Seminář bude sloužit nejen k prohloubení znalostí předmětu estetická výchova, ale zároveň 
také jako pomoc při přípravě k maturitní zkoušce z předmětů hudební či výtvarná výchova. 
Běžně studenti tyto předměty navštěvují v 1. a 2. ročníku a jejich maturitní příprava ve 4. 
ročníku je založena na samostatné práci a konzultacích mimo dobu vyučování.
Výuku zajistí vyučující HV a VV kombinovaným způsobem.

Seminář z ekologie

Je určen pro ty, kteří se o ekologii zajímají nebo chtějí studovat:
- obory technické nebo přírodovědné se zaměřením na ochranu životního prostředí
- environmentalistiku

Obsahová náplň: 
- rozšiřuje učivo biologie
- ekologická výchova
- ekohry, projekty
- exkurze, terénní cvičení

Požadované výstupy ze strany studenta:
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- seminární práce a jejich prezentace
- účast v soutěžích s ekologickou tematikou

Seminář z francouzštiny

Určen pro: 
- pro všechny zájemce o francouzský jazyk
- pro maturanty
- pro studenty, kteří chtějí skládat certifikát z francouzského jazyka 
- pro ty studenty, kteří chtějí komunikovat ve francouzštině

Obsahová náplň:
-  důraz kladen na komunikaci
-  většinou si studenti zakoupí jednu publikaci (aktualizována), ze které pracují + mnoho  
   dalších doplňkových materiálů, které zajišťují vyučující
-  rozšíření slovní  zásoby v rámci běžných komunikačních situací  i v rámci složitějších   
   diskuzí ( politické aktuality, četba a literatura, reálie…)  
-  práce s  poslechovými nebo psanými texty
-  práce s časopisy
 -  práce s obrázky, jejich srovnání
    práce na PC, vyhledávání informací – jaz.portály. Promítání franc. filmů.
-  písemný projev, který je součástí nové maturity
-  v případě zájmu cílená příprava na certifikát z francouzštiny
-  v rámci tematického celku Opava -  po probrání tématu  procházka Opavou s tlumočením 

Seminář z fyziky 

Je určen pro ty, kteří chtějí studovat:  
- technické obory
- medicínu
- farmacii
- biofyziku
- učitelství fyziky
- na matematicko-fyzikální fakultě
- na chemicko-technologické fakultě
 
Obsahová náplň: 
- rozšiřuje učivo fyziky 
- doplňuje kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a 

přijímacích zkoušek z fyziky na VŠ, ale které nejsou součástí běžných osnov
- fyzikální pokusy a měření
 
 Požadované výstupy ze strany studenta:
- seminární práce a jejich prezentace
- samostatné studium (materiály na Moodle), následné konzultace s vyučujícím
- aktivní přístup ke studiu
 

7



Studijní materiály:
- učebnicová řada Fyzika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus Praha
- Fyzika 1 pro SŠ (Lepil a kol.)
- Fyzika 2 pro SŠ (Lepil a kol.)
- Sbírka úloh pro SŠ (Lepil a kol.)
- Modelové otázky k PZ na 1. lékařskou fakultu UK (Vítek, Rakovič)
- Testové otázky z fyziky PZ na LF MU (Mornstein a kol.)

Seminář z chemie

Je určen pro : 
studenty maturující z chemie, studenty připravující se na přijímací zkoušky z chemie a 
studium na VŠ s chemickým zaměřením 

Obsahová náplň : 
prohlubování učiva  chemie, základy laboratorní techniky, odborné exkurze

Požadované výstupy : 
výroba vlastní demonstrační pomůcky, seminární práce (za každé pololetí jedna)

Studijní materiály : 
Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie; 
Benešová, Satrapová a kol.: Odmaturuj z chemie; 
učebnice chemie pro gymnázia používané běžně při výuce.

Seminář z Informatiky a výpočetní techniky
Pro koho je seminář určen: 

- Pro zájemce o studium technických a přírodovědných vysokých škol, kde se vyžaduje 
znalost programování  

- Pro studenty, kteří mají zájem rozšířit své znalosti o počítačích, počítačových sítích včetně 
programování a dynamického programování webových stránek

3. ročník 

Programování v programovacím jazyce Visual C#

- Popis vývojového prostředí, ovládací prvky
- Události
- Přiřazovací příkaz
- Typy proměnné
- Grafika
- Objekty
- Čísla
- Podíněné vykonávání větvení
- Cykly
- Animace, pohyb, myš, klávesnice 
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- Pole 
- Seznamy, třídění a vyhledávání
- Operace se soubory
- Objekty jako samostatné entity

4. ročník

- Databáze 
o Teorie databází
o Zpracování databáze v programu Microsooft Office Access

- PHP script 
o deklarace proměnných, podmínky a cykly, formuláře, vazba na MySQL

- Počítačové sítě
o základní pojmy, architektura, protocol TCP/IP

- Počítačový hardware

Jazykový a literární seminář

Tento typ semináře není klasickým „opakováním k maturitě“, jak studenti obvykle mylně 
předpokládají, protože podmínky pro její zdárné vykonání musejí být splněny v klasických 
hodinách ČJ a L – maturují totiž povinně všichni.

Od školního roku 2010/2011 budeme však věnovat zvýšenou pozornost tzv. četbě k maturitě 
– besedy o přečtených knihách, rozbor, souvislosti s celkovým literárním vývojem. 

Obsah:
1) ateliér tvůrčího psaní (frekventované slohové postupy a útvary, jazyková stránka práce)     
2) rozbor literárního díla (od textu přečteného k textu pochopenému)
3) tvorba výukových materiálů (vytvoření souboru jazykových cvičení, her) 
4) jak napsat seminární práci (forma, kompilace x vlastní vklad, práce s použitými studijními 

prameny) 
5) základy rétoriky (rétorika, její využití v moderním světě; mluvní nedostatky, stavba 

rétorické promluvy; výslovnostní cvičení, jazykové i neverbální prostředky komunikace; 
tvůrčí psaní – pokus o vytvoření rétorické promluvy s přednesem)

6) asertivita (asertivita, její základní principy a metody; využití asertivního jednání v běžné 
praxi)

7) „filmový klub“ aneb „nebojme se četby k maturitě“ (doplnění a rozšíření informací o 
vybraných přečtených knihách prostřednictvím filmových adaptací knižních předloh)

8) média a my (noviny, rozhlas, televize, internet, reklama – jejich cíle a účinky) 
9) čeština – mrtvý jazyk? (jazykové hry, testy, rozbory, problémové jevy v češtině) 
10) „bílé město Bezručovo“ (kultura, památky a osobnosti regionu)

Výstup JLS
Seminární práce. Při její tvorbě  a následné obhajobě student zúročí všechny body. Součástí 
semináře mohou být (dle aktuální nabídky a možností) i akce mimo  školu.
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Seminář z matematiky

Je určen pro ty, kteří chtějí studovat:  
- technické obory
- výpočetní techniku a informatiku
- ekonomii
- učitelství matematiky
- na matematicko-fyzikální fakultě
- na chemicko-technologické fakultě

Obsahová náplň: 
- rozšiřuje učivo matematiky 
- doplňuje ty kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a 

přijímacích zkoušek z matematiky na VŠ
- nabízí řešení zábavných a zajímavých matematických úloh 
- seznamuje studenty s historií matematiky

Požadované výstupy ze strany studenta:
- účast v matematických soutěžích (Matematická olympiáda, Klokan, KOS, apod.)
- seminární práce a jejich prezentace
- aktivní přístup ke studiu

Studijní materiály:
- učebnicová řada Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus Praha
- Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

Prometheus Praha 2000.
- Vošický Z.: Matematika v kostce pro střední školy. Fragment 2007.

Seminář z němčiny

Určen:  
- pro všechny zájemce o německý jazyk
- pro maturanty 
- pro studenty, kteří chtějí skládat certifikát z německého jazyka 
- pro studenty, kteří chtějí jazyk německý studovat
- pro všechny, kteří chtějí umět  komunikovat v jazyce německém 

Obsahová náplň:
- důraz kladen na komunikaci
- cílená příprava k nové maturitě
-  v případě zájmu cílená příprava na certifikát z němčiny
-  většinou si studenti zakoupí jednu publikaci( aktualizována), ze které pracují + mnoho  
   dalších doplňkových materiálů, které zajišťují vyučující
-  rozšíření slovní  zásoby v rámci běžných komunikačních situací  i v rámci složitějších   
   diskuzí ( politické aktuality, četba a literatura, reálie…)  
-  práce s  poslechovými nebo psanými texty
-  práce s časopisy  
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-  práce  s obrázky – popis,  porovnávání  dvou a  více  obrázků –  vlastní  zkušenosti  k tomu
-  procvičování písemného projevu, který je součástí nové maturity
-  v rámci tematického celku Opava -  po probrání tématu  procházka Opavou s tlumočením 
- návštěva seminářů na Slezské univerzitě Opava 

Seminář ze španělštiny

V konverzaci ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti, 
mluvní pohotovost, znalosti gramatiky a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, 
aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je 
vhodný nejen pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, 
prohloubení a procvičení témat k nové maturitě a příprava na mezinárodní zkoušky DELE 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera), které jsou mezinárodně uznávaným 
dokladem znalosti španělštiny jako cizího jazyka.

Základní studijní literatura :
Mondino : Carrusel el mundo de habla hispana
Vintrová : Conversación española
Gili,Diaz : Diccionario práctico de gramática
Baralo : Preparación Certificado Inicial
Castro : Uso de la gramática española

Seminář ze základů administrativy

Zaměření: 
Cílem je usnadnit budoucí studium na vysoké škole, kde jsou seminární práce součástí studia. 
Znalost psaní všemi deseti bez dívání ušetří čas a umožní tyto práce a veškeré písemnosti 
vypracovat mnohem rychleji. 

- Seznámení s písemnostmi v rámci obchodní korespondence (poptávka, nabídka, 
objednávka, reklamace, urgence...)

- Písemnosti občana s úřadem.
- Zájemci mohou složit státní zkoušku z psaní na PC a obchodní korespondence.
- Vhodné pro studenty směřující na VŠ ekomomické a na VŠ se zaměřením informační 

technologie. 

Náplň: 
- zvládnutí psaní na PC všemi deseti bez dívání
- úprava písemností dle ČSN
- vypracování obchodních písemností (poptávka, nabídka, objednávka...)
- příprava ke státní zkoušce z psaní na PC a obchodní korespondence
- písemnosti občan x úřad 

Učebnice a program: 
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ATF (All Ten Fingers) – program všemi deseti na PC
Učebnice obchodní korespondence
ČSN pro úpravu obchodních písemností 

Seminář ze ZSV

Je určen pro, uplatnění znalostí : 
pro další studium na humanitních oborech vysokých škol , např. – sociologie,  politologie, 
teologické obory a sociální práce, psychologie, filozofická studie atd.

Obsahová náplň:

3. ročník:

1. Kultura a civilizace
- základní pojmy z oblasti kultury (kultura v nejširším slova smyslu, hmotná a 

duchovní kultura)
- funkce víry a náboženství v životě člověka
- hlavní světová náboženství (křesťanství, judaismus, islám, hinduismus, buddhismus)
- sociálně patologické jevy spojené s náboženstvím: náboženský fundamentalismus, 

sekty
- minority a majority ve společnosti (Rómové, Vietnamci, Ukrajinci, gayové, lesbičky) 

2. Základní problémy života společnosti
- projevy a nebezpečí intolerance, rasismu, šikany, extremistických skupin a hnutí, 

terorismu a různých druhů násilí
- pojetí lidských práv a jejich uplatňování v současném světě
- sociální deviace a sociálně patologické jevy, jejich příčiny a důsledky
- předcházení sociálně patologickým jevům

3. Planetární problémy
- globální problémy současného světa
- státy vyspělé, státy rychle se rozvíjející a chudé země
- základní problémy pásma chudoby a hladu na Zemi a život lidí v těchto oblastech
- zásady udržitelného rozvoje
- proces globalizace a uvést konkrétní příklady projevů globalizace
- kladné a záporné dopady globalizace na život občanů ČR

4. Soutěže a projekty dle probírané tématiky

4. ročník:

1. Psychologie
- intelektové schopnosti, poruchy učení, zátěžové situace

2. Sociologie
- metody výzkumu, člověk jako součást společnosti, kultura a subkultura

3. Ekonomika
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- mikroekonomika, makroekonomika
- tržní ekonomika, fungování trhu
- finanční úřad, spoření
- úroky a úvěry, peníze a jejich oběh
- bankovní operace, finanční gramotnost
- daňový systém ČR

4. Právo
1. vývoj práva, obchodní právo, pracovní právo, živnostenské právo

5. OSN a její funkce

6. 6. NATO a jeho funkce

7. EU vznik a vývoj

8. EU a ČR  

Požadovaná vstupní úroveň znalostí: 
základní orientace v problematice společenských věd, všeobecný  přehled o dění ve 
společnosti

Požadované výstupy ze strany studentů: 
zvládnutí komunikačních dovedností  a prezentace vybrané problematiky v rámci probíraných 
okruhů, zapojení se do projektů, zapojení se do soutěží

Studijní materiály: 
Literatura : Právní nauka pro školy a praxi, Sociologie pro ekonomy, Ekonomie – finanční 
gramotnost, Efektivní myšlení, Psychologie osobnosti,Testy inteligence, 

Webové stránky

Seminář ze zeměpisu

Je určen pro ty, kteří chtějí studovat: 
- obory spojené s geografií, geologií, ekonomikou, zahraničním obchodem, mezinárodními 

vztahy a pro všechny, které zajímá planeta Země  a vše co se na ní odehrává.

Obsahová náplň: 
- Prohlubování znalostí z regionální geografie
         práce s internetem, publikacemi
         projekce dokumentů
- Práce s geografickými informacemi
          tisk, internet, odborný tisk a publikace, diskuze
- Praktické aktivity dle možností a zájmu studentů
           terénní práce, grafické a písemné výstupy, exkurze
Požadované výstupy ze strany studenta:
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- powerpointová prezentace vybraného tématu
- tvorba grafů, tabulek, tematických map, výukových materiálů a všeho co nás bude bavit

Studijní materiál: 
- Školní atlas světa (Kartografie Praha)

Volitelné předměty pro 4. ročník – jednoleté

Seminář z angličtiny – konverzace 

Zaměření:
Seminář si klade za cíl rozšířit a prohloubit učivo běžných hodin anglického jazyka. Je určen 
pro studenty, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti v oblasti mluvení, poslechu, porozumění.  

Náplň a průběh semináře:
- rozšiřování slovní zásoby na základě materiálů odlišných od učebnic používaných v 

běžných hodinách, které dodá vyučující
- procvičování mluvení v různých aktivitách a cvičeních stimulujících řečové dovednosti
- trénování porozumění pomocí poslechů
- upevňování pocitu jistoty při praktickém používání jazyka tím, že seminář je zaměřen na 

praktické používání jazyka – důraz se klade na mluvení a konverzaci
- praktická pomoc při přípravě k nové maturitní zkoušce z AJ

Seminář z angličtiny – Překladový a stylistický seminář

Zaměření: 
Seminář si klade za cíl seznámit studenty se základními principy překladu z anglického jazyka 
do českého jazyka.  Nedílnou součástí  je také úvod do anglické  stylistiky,  kde se studenti 
zaměří  na  rozlišení  jednotlivých  stylů  včetně  specifické  slovní  zásoby  a  gramatických 
struktur, které jsou pro daný styl typické.

Využití: 
Seminář je vhodný pro studenty s následujícím zaměřením:
- anglický jazyk (učitelské obory, odborná angličtina, překladatelství, tlumočnictví, 

angličtina v ekonomické sféře)
- český jazyk
- žurnalistika
- sféra tzv. public relations
Seminář mohou uplatnit také studenti směřující k některému z jazykových certifikátů.

Cílové kompetence:
1. student se orientuje v bohatství  jazykových stylů,  dokáže je definovat a vybrat vhodné 

jazykové prostředky, které daný styl charakterizují

14



2. student rozvíjí jazykový cit ve sféře výchozího i cílového jazyka
3. student rozliší úrovně formálnosti ve výchozím i cílovém jazyce
4. student je schopen pracovat s myšlenkovou stavbou textu, tj. převádět jednotlivé obrazy 

z výchozího do cílového jazyky beze změny smyslu a celkového vyznění
5. student se orientuje v jednotlivých vrstvách slovní zásoby výchozího i cílového jazyka
6. student dokáže užívat synonym a je schopen postihnout nuance mezi podobnými slovy
7. student  chápe  vztah  mezi  formou  a  obsahem,  dokáže  přisoudit  formálním  strukturám 

praktickou funkci
8. student je schopen užívat adekvátních gramatických struktur výchozího i cílového jazyka
9. student si je vědom nebezpečí jazykové interference, dokáže navrhnout postup k jejímu 

odstranění
10. student rozvíjí své tvořivé schopnosti a umění empatie 

Náplň semináře:
1. Seznámení s jazykovými styly

- jazyk odborného stylu a eseje
- jazyk publicistického stylu
- jazyk reklamy
- jazyk právních dokumentů
- jazyk neformální konverzace
- jazyk v elektronické komunikaci (e-mail, chat, SMS)
- filmové titulky

2. Jazyková interference (Czenglish, false friends, problém doslovného překladu)
3. Jazyková ekvivalence (specifická slovní zásoba, generalizace vs. specifikace,  kolokace, 

idiomy, synonymie, konotace, emocionální náboj, počitatelnost / nepočitatelnost – změna 
významu) 

4. Obtížně  převeditelné  gramatické  jevy (kondenzace  vazby:  gerundiální  vazby /  příčestí 
minulá vs. vedlejší věty,  relevance přechodníkových vazeb, slovosled a změna důrazu, 
příklonky, angličtina jako jazyk nominální vs. čeština jako jazyk s důrazem na sloveso, 
užívání zájmen + zvratná zájmena)

5. Problém dialektu a okrajové mluvy
6. Slovní humor
7. Nová slova
8. Kontext a jeho význam, vzájemná provázanost různých textů – odkazování 

(intertextualita)
9. Anglická interpunkce
10. Americká vs. britská angličtina

Průběh semináře:
Seminář bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretické hodiny seznámí studenty 
na  konkrétních  příkladech  s problematickými  jevy překladového procesu  a  poskytnou  jim 
návod, jak tyto problémy překonat. Praktickou částí pak rozumíme vlastní pokusy studentů o 
převedení úseků anglického textu do českého jazyka. Bude následovat rozbor překládaného 
textu a diskuse o různých řešeních jeho obtížných částí. Překlad bude studentům uložen za 
domácí úkol vždy jednou za dva až tři týdny. Studenti tak budou mít možnost vytvářet ze 
svých  překladatelských  pokusů  jakési  portfolio,  které  bude  případně  možno  použít  u 
přijímacích zkoušek na VŠ. 

Ve druhém pololetí je pak možno zachovat stejný model, nebo postupovat jinou formou. 
Studenti již získali základní přehled a správné návyky, a mohou tedy pracovat samostatně na 
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delším překladu. Ten by odevzdali do stanoveného termínu a stal by se podkladem pro 
hodnocení studentů (může tvořit 50 % známky). Překlady zadané jednotlivým studentům 
mohou spolu souviset. Produktem semináře by pak mohl být např. „školní“ překlad 
vybraného povídkového souboru. 

Seminář z biologie

Je určen pro : 
studenty maturující z biologie, studenty připravující se na přijímací zkoušky z biologie a 
studium na VŠ biologického zaměření

Obsahová náplň : 
opakování a prohlubování učiva biologie, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky 
na VŠ

Požadované výstupy : 
seminární práce (za I. pololetí)

Studijní materiály : 
učebnice biologie pro gymnázia používané běžně při výuce, atlasy  k poznávání jednotlivých 
druhů rostlin a živočichů.

Seminář z dějepisu

Zaměření: 
Seminární výuka je zaměřena na upevnění, prohloubení a rozšíření učiva dějepisu v 
gymnaziálním měřítku. Přináší nové informace v oborech, které s dějepisem těsněji souvisí, a 
rozšiřuje ty úseky dějepisného učiva, na které kvůli snížené dotaci hodin v průběhu studia 
nezbylo dost času.

Využití: 
Seminář je vhodný pro studenty se zaměřením:
- na dějepis jako obor (učitelství, odborný dějepis)
- na právnická studia
- na sociologický a politologický směr
- na žurnalistiku (oblast obecnější orientace v dějinách 20. a 21. století)

Cílové kompetence:
1. student se orientuje v historických epochách, v jednotlivých událostech, dokáže definovat 

historické pojmy, vybrat podstatná data, zařadit osobnosti
2. student chápe, že dějiny nejsou nahodilým seskupením událostí, rozpozná smysl jednání 

v dějinách, chápe souvislosti a logiku dějin
3. student dokáže popsat způsob života lidí od nejstarších dob po současnost
4. student je schopen postihnout proměny mezilidských vztahů intelektuálních a morálních, 

umí popsat vývoj kultury
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5. student dokáže nacházet příčiny dějinných událostí a přibližně stanovit jejich důsledky
6. student chápe strukturu různých typů společností a uvědomuje si vznikající či zanikající 

vztahy mezi nimi
7. student si vytváří vztah k dějinám své vlasti i celého světa, a tak se začleňuje do lidského 

společenství, rozvíjí schopnost porozumět odlišným kulturám 

Náplň semináře:
1. Opakování, prohlubování a rozšiřování gymnaziálního učiva

a. 4. ročník
i. dějiny 19. století, dějiny doby nejnovější

2. Dějiny města Opavy, popř. Opavska (exkurz do vývoje města v jednotlivých obdobích) 
3. Zajímavé osobnosti dějin
4. Praha – metropole ČR a její památky
5. UNESCO – funkce a přehled památek
6. Základy historiografie
7. Historická periodika
8. „Aktuální historie“ (přehled o aktuálním dění, prolínání historie a politologie) 
9. Práce s historickými prameny a literaturou (základy rétoriky v propojení s četbou ukázek 

pramenů a literatury s akcentem na současnou epochu, eurozónu a svět)
10. Spolupráce s jinými seminárními skupinami a kroužky na společně vymezených 

aktivitách v rámci mezipředmětových vztahů

Průběh semináře:
Seminární  práce probíhá po dvou liniích  – jednak organizuje  vybrané  vzdělávací  činnosti 
učitel,  jednak samostatnou prací  přispívají  jednotliví  žáci.  Do vytvářeného portfolia  může 
jedinec zařazovat také práce svých kolegů, tak získává přehled o probírané problematice jako 
celku. Náplní portfolia jsou seminární práce, jednotlivé referáty o důležitých osobnostech i 
objektech Opavy, PPT na vybraná témata, teze jako příprava k maturitě z dějepisu atd.

Součástí semináře jsou častější odborné exkurze, zaměřené spíše na památky Opavska (starší i 
novější  historie).  Při  nich  spolupracujeme  se  Slezskou  univerzitou,  jejíž  učitelé  exkurze 
lektorují.  Seminaristé  se  mohou  se  seminářem  vydat  přímo  na  univerzitní  půdu  – 
navštěvujeme konzervátorské dílny SLU. 

Seminaristé vytvářejí výukové materiály pro své spolužáky, ty jsou používány v řádné výuce 
v 1. – 3. ročníku.    

Seminář z dějepisu v angličtině
 
Je určen pro:
Studenty, kteří uvažují o studiu práv, politologie případně mezinárodních vztahů a podobných 
oborů. Tyto jsou na většině vysokých škol přednášeny v angličtině, proto je dobré začít se 
studiem především odborné terminologie co nejdříve. 

Obsahová náplň :
Prohlubovány budou zejména dějiny 20. století a všeobecná znalost právě současných 
mezinárodních vztahů. 

Požadované výstupy : 
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Od studentů je očekávána skutečně velmi aktivní spolupráce na vytváření obsahu každé 
hodiny. Vašim úkolem bude tvořit vlastní prezentace nebo referáty na dané téma a jejich 
následné předvedení přímo v hodinách.
Samozřejmostí je ústní a písemné opakování.

Seminář z deskriptivní geometrie

Tento volitelný předmět určitě nedoporučujeme zájemcům o studium na FAMU, DAMU a 
dalších **AMU, stejně tak jako zájemcům o studium jazyků a ostatních humanitních oborů. 
Naopak vřele ho doporučujeme všem, jejichž další cesta se bude ubírat směrem technickým. 
Ať už ve strojírenství, stavebnictví, architektuře či geodézii. Na těchto vysokých školách jsou 
základní poznatky z tohoto předmětu předpokládány a výuka na těchto základech pokračuje. 

K čemu je dobrý a co všechno obnáší tento předmět s hrůzostrašným názvem, který se dá 
počeštit jako „konstruktivní geometrie“ ? Kdy vznikl a z jakých potřeb? Takže trocha historie:
Potřeby primitivní stavební, zeměměřičské, astronomické praxe před několika tisíci lety daly 
vznik mnohým praktickým metodám geometrie. Jak dokládají historické prameny a 
vykopávky, například při stavbě velkých kamenných chrámů, mostů, opevnění … se kamenné 
kvádry neopracovávaly na místě stavby, ale byly sem dopravovány už opracované. To 
znamená, že byly opracovávány podle náčrtů a celé stavby se prováděly podle primitivních 
plánů. Podobné příklady bychom našli v sochařství, zeměměřičství, astronomii a dalších 
oborech. Protože tyto poznatky byly roztroušeny po mnoha oborech a s rozvojem společnosti 
v 17. a 18. století vzniká stále naléhavěji potřeba umět svoje technické myšlenky projevit, je 
nutné zdokonalit dosud známé zobrazovací metody a utřídit doposud známé poznatky. Tohoto 
úkolu se úspěšně zhostil učitel na vojenské škole v Mézieres Gaspard Monge (1746 – 1818).

Náplní tohoto předmětu v našich podmínkách je proniknout do základů zobrazování 
trojrozměrných objektů (těles) do jedné, případně dvou rovin, tzv. průměten. Daný objekt je 
potom zobrazen svým „průmětem“ v rovině (na listu papíru). A to za podmínky dodržování 
dohodnutých zásad zobrazování tak, aby například součástku, kterou tímto způsobem navrhne 
konstruktér, dovedl přesně podle tohoto výkresu vyrobit někdo úplně jiný, třeba  na druhém 
konci zeměkoule.

Naším úkolem v jednoletém kurzu tedy bude naučit se zobrazovat:
• body, přímky, jejich vzájemnou polohu a vše co z ní vyplývá
• rovinu, obrazec v rovině, dvojici rovin, průsečnici rovin, průsečík přímky s rovinou, 

odchylky
• základní tělesa – krychle, hranol, jehlan a úlohy na nich (řezy rovinou, průsečíky 

přímky)

Z předmětu není potřeba mít strach, chce jen průběžnou přípravu z hodiny na hodinu (jako 
nakonec každý předmět) a pečlivost a preciznost v rýsování. Předmět vám pomůže vybudovat 
prostorovou představivost, kterou použijete mnohokrát i v běžném každodenním životě.

Seminář z ekologie
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Je určen pro ty, kteří se o ekologii zajímají nebo chtějí studovat:
- obory technické nebo přírodovědné se zaměřením na ochranu životního prostředí
- environmentalistiku

Obsahová náplň: 
- rozšiřuje učivo biologie
- ekologická výchova
- ekohry, projekty
- exkurze, terénní cvičení

Požadované výstupy ze strany studenta:
- seminární práce a jejich prezentace
- účast v soutěžích s ekologickou tematikou

Seminář z francouzštiny

Určen pro: 
- pro všechny zájemce o francouzský jazyk
- pro maturanty
- pro studenty, kteří chtějí skládat certifikát z francouzského jazyka 
- pro ty studenty, kteří chtějí komunikovat ve francouzštině

Obsahová náplň:
-  důraz kladen na komunikaci
-  většinou si studenti zakoupí jednu publikaci (aktualizována), ze které pracují + mnoho  
   dalších doplňkových materiálů, které zajišťují vyučující
-  rozšíření slovní  zásoby v rámci běžných komunikačních situací  i v rámci složitějších   
   diskuzí ( politické aktuality, četba a literatura, reálie…)  
-  práce s  poslechovými nebo psanými texty
-  práce s časopisy
 -  práce s obrázky, jejich srovnání
    práce na PC, vyhledávání informací – jaz.portály. Promítání franc. filmů.
-  písemný projev, který je součástí nové maturity
-  v případě zájmu cílená příprava na certifikát z francouzštiny
-  v rámci tematického celku Opava -  po probrání tématu  procházka Opavou s tlumočením 

Seminář z fyziky 

Je určen pro ty, kteří chtějí studovat:  
- technické obory
- medicínu
- farmacii
- biofyziku
- učitelství fyziky
- na matematicko-fyzikální fakultě
- na chemicko-technologické fakultě
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Obsahová náplň: 
- rozšiřuje učivo fyziky 
- doplňuje kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a 

přijímacích zkoušek z fyziky na VŠ, ale které nejsou součástí běžných osnov
- fyzikální pokusy a měření
 
Vstupní znalosti studenta:
- základní tříletý kurz fyziky
 
 
Požadované výstupy ze strany studenta:
- seminární práce a jejich prezentace
- samostatné studium (materiály na Moodle), následné konzultace s vyučujícím
- absolvování všech písemných prací
- aktivní přístup ke studiu
 
Studijní materiály:
učebnicová řada Fyzika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus Praha
Fyzika 1 pro SŠ (Lepil a kol.)
Fyzika 2 pro SŠ (Lepil a kol.)
Sbírka úloh pro SŠ (Lepil a kol.)
Modelové otázky k PZ na 1. lékařskou fakultu UK (Vítek, Rakovič)
Testové otázky z fyziky PZ na LF MU (Mornstein a kol.)
 

Seminář z chemie

Je určen pro : 
studenty maturující z chemie, studenty připravující se na přijímací zkoušky z chemie a 
studium na VŠ chemického zaměření

Obsahová náplň : 
opakování  a prohlubování učiva chemie, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky 
na VŠ

Požadované výstupy : 
seminární práce (za I. pololetí)

Studijní materiály :  
Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie; 
Benešová, Satrapová a kol.: Odmaturuj z chemie; 
učebnice chemie pro gymnázia používané běžně při výuce.

Jazykový a literární seminář
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Tento typ semináře není klasickým „opakováním k maturitě“, jak studenti obvykle mylně 
předpokládají, protože podmínky pro její zdárné vykonání musejí být splněny v klasických 
hodinách ČJ a L – maturují totiž povinně všichni.

Od školního roku 2010/2011 budeme však věnovat zvýšenou pozornost tzv. četbě k maturitě 
– besedy o přečtených knihách, rozbor, souvislosti s celkovým literárním vývojem. 

Obsah:
1. ateliér tvůrčího psaní (frekventované slohové postupy a útvary, jazyková stránka práce)     
2. rozbor literárního díla (od textu přečteného k textu pochopenému)
3. tvorba výukových materiálů (vytvoření souboru jazykových cvičení, her) 
4. jak napsat seminární práci (forma, kompilace x vlastní vklad, práce s použitými studijními 

prameny) 
5. základy rétoriky (rétorika, její využití v moderním světě; mluvní nedostatky, stavba 

rétorické promluvy; výslovnostní cvičení, jazykové i neverbální prostředky komunikace; 
tvůrčí psaní – pokus o vytvoření rétorické promluvy s přednesem)

6. asertivita (asertivita, její základní principy a metody; využití asertivního jednání v běžné 
praxi)

7. „filmový klub“ aneb „nebojme se četby k maturitě“ (doplnění a rozšíření informací o 
vybraných přečtených knihách prostřednictvím filmových adaptací knižních předloh)

8. média a my (noviny, rozhlas, televize, internet, reklama – jejich cíle a účinky) 
9. čeština – mrtvý jazyk? (jazykové hry, testy, rozbory, problémové jevy v češtině) 
10. „bílé město Bezručovo“ (kultura, památky a osobnosti regionu)

Výstup JLS
Seminární práce. Při její tvorbě  a následné obhajobě student zúročí všechny body. Součástí 
semináře mohou být (dle aktuální nabídky a možností) i akce mimo  školu.

Seminář latiny

Zaměření: 
Primárním cílem je usnadnit  budoucí  studium na vysoké škole  zájemcům o obory,  kde je 
znalost  latiny  zapotřebí.  Studenti  si  v tomto  semináři  osvojí  základní  gramatiku  a  slovní 
zásobu  latinského  jazyka,  aby  byli  schopni  porozumět  latinskému  textu.  Lexikální  část 
probírané látky bude možno modifikovat a rozšířit podle skladby účastníků výuky s ohledem 
na jejich budoucí směr vzdělávání. 

Využití: 
Seminář je vhodný pro studenty s následujícím zaměřením:
filologie (přirozeně především latinský jazyk)
historické vědy
medicína a farmacie
právo

Náplň semináře:
primární – jazyková:

Úvodní slovo o latinském jazyce, výslovnost
Slovní druhy – úvod (terminologie, skloňování a časování)
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Slovesa (1. – 4. konjugace, deponentní slovesa)
indikativ a imperativ
prézens, imperfektum a futurum
aktivum a pasivum, deponentní slovesa

Substantiva (1. – 5. deklinace)
Překlad latinské věty a práce se slovníkem
Předložky a pádové vazby
Adjektiva (1. – 3. deklinace, stupňování), adverbia (tvorba, stupňování)
Číslovky (základní, řadové) a římské datování

sekundární – podle zaměření studentů

Literatura:
Učebnice: 
Pech, J.: Latina pro gymnázia I. (všeobecný základ, právnická část)
Seinerová, V.: Latina. Úvod do latinské terminologie pro střední školy se zdravotnickým 
zaměřením. 

Seminář z matematiky

Je určen pro ty, kteří chtějí studovat:  
- technické obory
- výpočetní techniku a informatiku
- ekonomii
- učitelství matematiky
- na matematicko-fyzikální fakultě
- na chemicko-technologické fakultě

Obsahová náplň: 
- rozšiřuje učivo matematiky 
- doplňuje ty kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a 

přijímacích zkoušek z matematiky na VŠ
- nabízí řešení zábavných a zajímavých matematických úloh 
- seznamuje studenty s historií matematiky

Požadované výstupy ze strany studenta:
- účast v matematických soutěžích (Matematická olympiáda, Klokan, KOS, apod.)
- seminární práce a jejich prezentace
- aktivní přístup ke studiu

Studijní materiály:
- učebnicová řada Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus Praha
- Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

Prometheus Praha 2000.
- Vošický Z.: Matematika v kostce pro střední školy. Fragment 2007.

Seminář z neformální logiky
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Obsahová náplň: 

Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době 
pozměnily „tradiční“ styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných 
studijních předpokladů. Tyto testy se v podstatě podobají testům IQ. 
    Studenti si v hodinách NL rozšíří své znalosti a dovednosti týkající se numerického, 
verbálního, symbolického, analytického, kritického a vědeckého myšlení – což zvýší jejich 
šance na přijetí na danou VŠ. 

Požadované výstupy ze strany studentů: 

Absolvování zadaných testů 

Studijní materiály (literatura, webové stránky apod.): 

T. Durdil, K. Dvořáčková: Testy z práva a logiky

Seminář z němčiny

Určen:  
- pro všechny zájemce o německý jazyk
- pro maturanty 
- pro studenty, kteří chtějí skládat certifikát z německého jazyka 
- pro studenty, kteří chtějí jazyk německý studovat
- pro všechny, kteří chtějí umět  komunikovat v jazyce německém 

Obsahová náplň:
- důraz kladen na komunikaci
- cílená příprava k nové maturitě
-  v případě zájmu cílená příprava na certifikát z němčiny
-  většinou si studenti zakoupí jednu publikaci( aktualizována), ze které pracují + mnoho  
   dalších doplňkových materiálů, které zajišťují vyučující
-  rozšíření slovní  zásoby v rámci běžných komunikačních situací  i v rámci složitějších   
   diskuzí ( politické aktuality, četba a literatura, reálie…)  
-  práce s  poslechovými nebo psanými texty
-  práce s časopisy  
-  práce  s obrázky – popis,  porovnávání  dvou a  více  obrázků –  vlastní  zkušenosti  k tomu
-  procvičování písemného projevu, který je součástí nové maturity
-  v rámci tematického celku Opava -  po probrání tématu  procházka Opavou s tlumočením 
-  návštěva seminářů na Slezské univerzitě Opava 

Seminář z ruštiny

upevňování a rozšiřování znalostí nad rámec běžných hodin - slovní zásoba, konverzace, 
základní gramatická pravidla, elektronická podpora výuky on-line podpora
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- důraz je kladen na konverzaci
- intenzivnější příprava (testy, poslech, písemný projev) na maturitní zkoušku v ruském 

jazyce 
- upevňování a rozšiřování slovní zásoby
- návštěva seminářů, besed, filmových představení dle nabídky
- rozšíření znalostí v oblasti reálií jednotlivých zemí, historie, umění, literatury, 

gastronomie

Komu jsou semináře určeny?

- všem, kteří chtějí dobře a bez problémů komunikovat v cizím jazyce
- všem, kteří chtějí zvládnou dobře maturitní zkoušku
- všem, kteří chtějí obstát u  mezinárodní zkoušky z ruského jazyka (Экзамен по 

русскому языку повседневного общения (пороговый уровень – B1) (certifikát z 
ruského jazyka)

Seminář ze španělštiny

V konverzaci ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti, 
mluvní pohotovost, znalosti gramatiky a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, 
aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je 
vhodný nejen pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, 
prohloubení a procvičení témat k nové maturitě a příprava na mezinárodní zkoušky DELE 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera), které jsou mezinárodně uznávaným 
dokladem znalosti španělštiny jako cizího jazyka.

Základní studijní literatura :
Mondino : Carrusel el mundo de habla hispana
Vintrová : Conversación española
Gili,Diaz : Diccionario práctico de gramática
Baralo : Preparación Certificado Inicial
Castro : Uso de la gramática española

Seminář ze základů administrativy 

Zaměření: 
Cílem je usnadnit budoucí studium na vysoké škole, kde jsou seminární práce součástí studia. 
Znalost psaní všemi deseti bez dívání ušetří čas a umožní tyto práce a veškeré ostatní 
písemnosti vypracovat mnohem rychleji. 

Náplň: 
- zvládnutí psaní na PC všemi deseti bez dívání
- úprava písemností dle ČSN
- vypracování jednoduchých písemností (žádost, životopis, obchodní dopis) 

Program: 
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ATF (All Ten Fingers) – program všemi deseti na PC 

Seminář ze  ZSV

Je určen pro, uplatnění znalostí : 
pro další studium na humanitních oborech vysokých škol , např. – sociologie,  politologie, 
teologické obory a sociální práce, psychologie, filozofická studie atd.

1. Psychologie
- intelektové společnosti
- poruchy učení
- zátěžové situace

2. Sociologie
- metody výzkumu
- člověk jako součást společnosti
- kultura a subkultura

3. Ekonomika
- mikroekonomika, makroekonomika
- tržní ekonomika, fungování trhu
- finanční úřad
- spoření, úroky a úvěry
- peníze a jejich oběh, bankovní operace
- daňový systém ČR

4. Právo
- vývoj práva, obchodní právo, pracovní právo, živnostenské právo

5. OSN a její funkce

6. NATO a jeho funkce

7. EU vznik a vývoj

8. EU a ČR

Požadovaná vstupní úroveň znalostí: 
základní orientace v problematice společenských věd, všeobecný  přehled o dění ve 
společnosti

Požadované výstupy ze strany studentů: 
zvládnutí komunikačních dovedností  a prezentace vybrané problematiky v rámci 
probíraných okruhů, zapojení se do projektů, zapojení se do soutěží

Studijní materiály: 
Literatura : Právní nauka pro školy a praxi, Sociologie pro ekonomy, Ekonomie – finanční 
gramotnost, Efektivní myšlení, Psychologie osobnosti,Testy inteligence, 
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Webové stránky

Seminář ze zeměpisu 

Je určen pro: 
především pro maturanty, kteří nechodí do dvouletého semináře ze zeměpisu 

Obsahová náplň: 
opakování a prohlubování učiva k maturitě – obecná a regionální geografie
globalizace, globální problémy

Požadované výstupy ze strany studentů: 
powerpointová + ústní prezentace vybraného globálního problému
tvorba grafů, tabulek, tematických map

Studijní materiály (literatura, webové stránky apod.): 
2. Školní atlas světa (Kartografie Praha)
3. Atlas české republiky (Kartografie Praha)
4. Zeměpis v kostce I + II (Kašparovský K., Fragment, 2008) 
5. www.sgzemepis.wz.cz
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