Vážení studenti současných 2. a 3. ročníku,
předkládáme Vám nabídku volitelných předmětů pro školní rok 2017-2018.
Prosím, abyste pečlivě zvážili svou volbu a závazně se elektronicky přihlásili
změny volitelných předmětů po uzávěrce přihlášek a v příštím školním roce nebudou umožněny.

Elektronický zápis bude otevřen od středy 22. 3. do středy 29.3.
Zápis bude na: http://znamky.zatlanka.cz
anotace předmětů bude: www.zatlanka.cz
Vzhledem k finančním možnostem školy je potřeba dodržet minimální počet účastníků semináře, to je 13 studentů. Pokud
se přihlásí méně než 13 studentů, nebude pravděpodobně pro druhé kolo seminář otevřen.
Po uzávěrce 1. kola přihlašování proběhne 2. kolo pro ty studenty, jejichž zvolený seminář nebude otevřen. Nemusíte se
obávat, že v druhém kole budete omezeni počtem volných míst v semináři. Přihláška ve druhém kole je rovnocenná
s přihláškou v kole prvním.

Pozorně čtěte:

JAK VYBÍRAT VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:
 Třídy 2. ročníků volí 2 volitelné předměty
 Vybrané programy nesmí být alternativou stejného předmětu
 Např. dva zeměpisné semináře se stejným obsahem
 Např. dva literární semináře … atd
 Výjimkou jsou semináře se zcela odlišným obsahem – nutné
konzultovat s R. Bílý + vyučující předmětu
 Při výběru předmětu s dvouletým programem, je nutné ve 4. ročníku
v předmětu pokračovat bez možnosti změny.
 Pokud si nebudete vědět s výběrem rady … raději se zeptejte (R. Bílý)

 Třídy 3. ročníků si volí 4 volitelné předměty
 Vybrané programy nesmí být alternativou stejného předmětu
Např. dva zeměpisné semináře s podobným obsahem (maturitní sem)
 Např. dva literární semináře … s podobným obsahem
 Výjimkou jsou semináře se zcela odlišným obsahem – nutné
konzultovat s R. Bílý


 Není možné zvolit předmět, který student absolvoval ve
3. ročníku a jehož obsah je z velké míry totožný.
 Pokud jste si v minulém roce vybrali předmět s dvouletým
programem, je nutné ve 4. ročníku v předmětu pokračovat bez
možnosti změny.

 je potřeba znovu se elektronicky přihlásit a zvolit pouze další semináře do
celkového počtu čtyři.

R. Bílý

