FAQ

Nepovinné předměty

Mám zájem navštěvovat více volitelných předmětů, než kolik se v mé třídě
přihlašuje. Je to možné?
Další semináře (nad stanovený počet) lze navštěvovat jako nepovinné. Nepovinný
předmět může být uveden na vysvědčení. Prospěch z nepovinných předmětů se
nezapočítává do studijního průměru a nemá vliv na celkové hodnocení prospěchu
(např. žák, který je z nepovinného předmětu hodnocen stupněm dobrý, může mít
stále vyznamenání).
Jak se mám na nepovinný předmět přihlásit?
Nepovinné předměty se nepřihlašují. V září zájemci navštíví první hodinu daného
předmětu a domluví se s vyučujícím na nepovinné účasti. Vytrvají-li až do konce
klasifikačního období a splní-li stanovená kritéria, mohou požádat, aby je vyučující klasifikoval; známka je pak uvedena na rubové straně vysvědčení. Zameškané
hodiny se v Bakalářích neevidují.
V naší třídě je možná až 10 zájemců o určitý předmět, ale všichni jej chceme jen nepovinně. Když si tento předmět nikdo v Bakalářích nepřihlásí
jako volitelný a nepovinné předměty se nepřihlašují, jak budete vědět, že
ho pro nás máte otevřít?
V takové situaci předmět bohužel otevřít nelze. Ze státního rozpočtu jsou propláceny pouze výdaje na předměty volitelné. Pokud si aspoň část žáků nezvolí daný
předmět jako volitelný, jako výhradně nepovinný otevřen nebude.

FAQ

Specifické otázky

Jak to vypadá s návazností učiva ve 2. roce dvouletých seminářů, jestliže
student první rok do semináře nechodil? Musí samostatně dostudovat učivo 1. ročníku semináře?
V dobíhajícím ŠVP (maturanti v roce 2021) by vyučující mohl požadovat rozdílovou zkoušku, prakticky tato situace nenastává. V novém ŠVP (maturanti v roce
2022 a v letech dalších) jsou všechny semináře přihlašovány jako jednoleté, takže
povinnost zkoušky nemůže být uložena. Zdali učivo věcně navazuje, je uvedeno
v katalogu volitelných předmětů v odstavci Prerekvizity; v případě nejasnosti se
doporučuje konzultace s konkrétním vyučujícím.
Je možné nastoupit do 1. ročníku dvouletého semináře, tj. se třeťáky, když
už jsem žákem maturitního ročníku?
Není to standardní, po dohodě s vedením školy to lze v odůvodněných případech
umožnit. Pravděpodobně to však nebude možné organizačně, protože semináře
3. ročníků se rozvrhově kryjí s jinou výukou v ročníku maturitním.
Můžeme poprosit, aby se nekryla v rozvrhu oktávy na příští školní rok anglická konverzace a německá konverzace?
V rozvrhu oktávy je pouhých šest míst, kam je třeba umístit 17 volitelných předmětů. Mnohé předměty se tedy nutně krýt musejí. Nekryjí se předměty doporučených
studijních zaměření (nikdy se nekryje např. seminář z chemie se seminářem z biologie) a dále se postupuje podle zájmu žáků o danou kombinaci předmětů.
V uvedeném konkrétním případě je třeba poznamenat, že v maturitním ročníku
jsou obvykle 3 různé skupiny anglické konverzace, z nichž se 2 jistě nekryjí s (jedinou) konverzací v německém jazyce.

