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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 
ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ 

VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
č. j. MGP/00156/2021 

 

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 29. 1. 2021, č. j. MSMT-3267/2021-1, konkrétně s body I, II a 
XXI, stanovuji pro II. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky závěrečných ročníků studia oborů vzdělávání 79-41-
K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium následující pravidla vzdělávání, hodnocení a ukončování vzdělávání: 

1. Žák je za II. pololetí školního roku 2020/2021 povinně hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu 
II. pololetí vzděláván. 

2. Žák se ve II. pololetí školního roku 2020/2021 povinně vzdělává v předmětech, které uvedl na přihlášce k 
maturitní zkoušce (společná část i profilová část) pro jarní období školního roku 2020/2021 a ve volitelných 
předmětech, které s volbou těchto předmětů úzce souvisí za podmínky, že si tyto předměty zvolil ve 
2. ročníku/sextě nebo 3. ročníku/septimě (viz Příloha č. 1 tohoto nařízení). 

3. Všichni žáci se povinně vzdělávají v Anglickém jazyce a ve volitelných předmětech, které s tímto předmětem 
úzce souvisí za podmínky, že si tyto předměty zvolili ve 2. ročníku/sextě nebo 3. ročníku/septimě (viz Příloha 
č. 1 tohoto nařízení). 

4. Výuka tělesné výchovy ve II. pololetí školního roku 2020/2021 neprobíhá. 

5. Volbu předmětů pro II. pololetí školního roku 2020/2021 provedou všichni žáci v souladu s tímto nařízením 
ředitele školy prostřednictvím sdílené tabulky „Volba předmětů pro II. pololetí školního roku 2020/2021“, a to 
do neděle 7. 2. 2021 do 23:59 hodin. Tato volba předmětů je závazná! 

6. Pokud se žák chce účastnit vzdělávání některého volitelného předmětu i nadále dobrovolně (volitelný předmět 
neměl oficiálně zvolen), je to možné. Z tohoto předmětu nebude žák na konci II. pololetí školního roku 
2020/2021 hodnocen. 

7. V případě, že žák nemá zájem o redukci některých předmětů pro II. pololetí školního roku 2020/2021, probíhá 
pro něj výuka dále beze změny. 

8. Žákovi se započítává absence pouze v předmětech navolených prostřednictvím tabulky „Volba předmětů pro 
II. pololetí školního roku 2020/2021“. 

9. Na vysvědčení za II. pololetí školního roku 2020/2021 bude žák hodnocen pouze z těch předmětů, které si zvolil 
prostřednictvím tabulky „Volba předmětů pro II. pololetí školního roku 2020/2021“. U ostatních nezvolených 
předmětů bude hodnocení proškrtnuto. 

10. Toto nařízení ředitele školy nabývá účinnosti 8. 2. 2021. 

 

V Příboře dne 5. února 2021 

 

 

                         Mgr. Pavel Kerekeš 
                               ředitel školy 
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Příloha č. 1 

Maturitní předmět Volitelný předmět 

Český jazyk a literatura Současná literatura 

Anglický jazyk Konverzace v anglickém jazyce, Seminář anglického jazyka 

Německý jazyk  

Francouzský jazyk  

Ruský jazyk  

Dějepis Vybrané kapitoly z dějepisu 

Základy společenských věd Právo a politologie, Psychologie a sociologie, Ekonomie a mezinárodní vztahy 

Matematika Cvičení z matematiky, Aplikovaná matematika 

Fyzika Fyzikální seminář 

Chemie Cvičení z chemie, Chemický seminář 

Biologie Biologický seminář, Aplikovaná biologie, Biochemie a genetika 

Zeměpis Aplikovaná geografie, Zeměpisný seminář 

Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie 

Programování Programování 
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