
NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

zkratka název předmětu určeno pro třídy / skupiny1) vyučující2)

1. NSH sportovní hry sekunda, tercie, kvarty (chlapci+dívky) prof. Talácko

2. NAK
konverzace  v 
anglickém jazyce 
(FCE)

sexta A, sexta B, septima A, septima B, 
G2.A, G3.A (viz podmínky)

prof. Hrušková

3. NSV
společenskovědní 
témata v AJ – seminář 
PRAMUN

Kvinty, G2.A prof. Plevová

Vysvětlivky: 1) označení tříd ve školním roce 2020/2021
2) změna vyhrazena

Podmínky:

1) Minimální počet studentů ve skupině nepovinného předmětu je stanoven právními předpisy.
2) V případě,  že počet  přihlášených přesáhne kapacitní možnosti,  rozhodne ředitel  školy o zařazení,

resp. nezařazení studenta na výuku nepovinného předmětu na základě návrhu vyučujícího a třídního
profesora.

3) Obsahovou náplň předmětu stanoví vyučující profesor.
4) Výuka  nepovinných  předmětů  bude  zařazena  do  rozvrhu  hodin  v  odpoledních  hodinách  všech

pracovních dnů; předmět je vyučován 2 spojené hodiny týdně.
5) Po  přihlášení  je  docházka  na  uvedený  nepovinný  předmět  povinná  a  klasifikace  z  nepovinného

předmětu je součástí vysvědčení.
6) Po závazném přihlášení není možné se z nepovinného předmětu odhlásit.
7) Seznam studentů zapsaných na nepovinný předmět bude vyvěšen na začátku školního roku.
8) Na předmět konverzace v anglickém jazyce (FCE) se přihlašují studenti na samostatné přihlášce –

organizuje prof. Hrušková.
9)  Závazné  přihlášky  musí  studenti  zaslat  řediteli  školy  na  mailovou  adresu

miloslav.napravnik@omska.cz a třídním profesorům nejpozději do 8. 4. 2020.

mailto:miloslav.napravnik@omska.cz


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA- NP 

Student (příjmení a jméno):

Třída (současná):

Výše  jmenovaný  student  se  závazně  přihlašuje  pro  školní  rok  2020/2021  na  nepovinný
předmět (uveďte zkratku předmětu v pořadí podle priority):

V Praze dne ________________

------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
podpis studenta podpis zákonného zástupce



Anglická konverzace – příprava na FCE

předmět je určen pro žáky budoucích sext, septim, G2.A a G3.A

Jednoletý  předmět  je  určen  studentům,  kteří  mají  zájem  skládat  v červnu  2021  zkoušku
Cambridge English: First (FCE). Jedná se o zkoušku na úrovni B2 Evropského referenčního
rámce, tedy tzv. úrovni „upper-intermediate“. Vzhledem k cíli předmětu se soustředíme na
prohloubení a rozšíření jazykových dovedností v rozsahu zkoušky FCE, důraz bude kladen na
získání  jak  praktických  tak  technických  dovedností  potřebných  k  úspěšnému absolvování
zkoušky. Žáci budou mít možnost udělat si před registrací zkoušku „nanečisto“. Kurz je určen
žákům s velmi dobrou znalostí angličtiny (cca 600 hodin výuky jazyka), předpokladem pro
zápis do předmětu je úspěšný výsledek ověřovacího testu. 



NSV – Společenskovědní témata v AJ

Určeno pro třídy: O5AB, G2.A

Předmět je určen studentům, kteří rádi diskutují nad aktuálními tématy a kteří zvažují 
vysokoškolské studium oborů společenskovědního či humanitního zaměření. Seminář slouží 
jako příprava na konference typu MUN (PRAMUN, PORG MUN a další), výběr témat tedy 
vychází z problémů, kterými se zabývají jednotlivé komise OSN (lidská práva, ekonomické, 
environmentální, sociální problémy apod.). Témata budou dále volena v návaznosti na 
aktuální společenskou a politickou situaci, na základě preferencí studentů. 

Dobrá znalost angličtiny je výhodou, kurz však především předpokládá ochotu aktivně se 
zapojovat do seminární diskuse a zabývat se zadanými tématy i v rámci domácí přípravy. 

Po konzultaci s vyučující se do předmětu mohou zapsat i studenti jiných tříd.
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