Německá konverzace 1 (3.ročník, septima)
Cílem výuky je upevnění a rozšíření gramatického učiva a slovní zásoby v běžných tematických
okruzích. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - poslech, čtení, různé formy
ústního i písemného projevu tak, aby žáci zvládli maturitu, popřípadě byli připraveni na studium
germanistiky i jiných oborů, kde je vyžadována znalost německého jazyka. Pro soukromý a budoucí
profesní život žáků je znalost jazyka našich sousedů rovněž velkou výhodou.

Německá konverzace 2 (4.ročník, oktáva)
Cíl výuky je stejný jako v předmětu Německá konverzace I. Gramatické učivo a slovní zásoba jsou
upevňovány a rozšiřovány v dalších tematických okruzích s důrazem na reálie německy mluvících
zemí. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - poslech, čtení, různé formy ústního i
písemného projevu tak, aby žáci zvládli maturitu, popřípadě byli připraveni na studium germanistiky i
jiných oborů, kde je vyžadována znalost německého jazyka. Pro soukromý a budoucí profesní život
žáků je znalost jazyka našich sousedů velkou výhodou.

Ruská konverzace (4.ročník, oktáva)
Cílem výuky je upevnění a rozšíření gramatického učiva a slovní zásoby v běžných tematických
okruzích s přihlédnutím k reáliím Ruska. Systematicky jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti poslech, čtení, různé formy ústního i písemného projevu tak, aby žáci zvládli maturitu, popřípadě byli
připraveni na studium ruského jazyka i jiných oborů, kde je vyžadována jeho znalost. Pro soukromý a
budoucí profesní život žáků je znalost ruského jazyka rovněž velkou výhodou.

Ruský jazyk volitelný (2.-4.ročník, sexta-oktáva)
Cílem výuky ruského jazyka jako třetího cizího jazyka je osvojení mluvené i psané podoby ruského
jazyka od úplných začátků po úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky a poskytnout žákům nástroj další možné komunikace. Dosažená úroveň jim umožní
komunikovat v každodenních situacích a poskytne jim solidní základ pro další studium. Obsah učiva je
koncipován tak, aby žáci mohli v ruském jazyce rovněž získávat informace z ruských zdrojů a médií
čtením i poslechem a aby také pronikli do kultury ruského národa a rozdílného myšlení, které jazyk v
řeči zrcadlí a byli schopni navazovat nejen osobní, ale i pracovní vztahy v době, kdy znovu objevujeme
důležitost ruských trhů. Výuka ruského jazyka přispívá k zachování jazykové a kulturní rozmanitosti v
Evropě.

Německý jazyk volitelný
Cílem tříleté výuky německého jazyka jako třetího cizího jazyka je osvojení mluvené i psané podoby
jazyka od úplných začátků až po mírně pokročilou úroveň A2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Dosažená úroveň A2 sice
žákovi neotevře možnost ve čtvrtém ročníku skládat z němčiny maturitní zkoušku, ale žák získá
schopnost komunikovat s německy mluvícími lidmi v každodenních situacích na běžná témata a
vytvoří si odrazový můstek pro případné další zdokonalování své němčiny v pomaturitním studiu, v
profesní praxi či v osobním životě.

Anotace Semináře z občanského a společenskovědního základu (SOSZ 3)
Třída: 3. ročník a septima
Hodinová dotace: 2 hodiny
Seminář navazuje na znalosti z jednotlivých oblastí společenských věd získané v předchozích letech
studia. Ty budou doplňovány, rozšiřovány a aktualizovány. Výuka je postavena na aktivní účasti žáků
(vyhledávání a zpracovávání informací, prezentace, skupinová práce, seminární práce).
Určeno pro zájemce o studium společenských věd na VŠ.

Anotace Semináře z občanského a společenskovědního základu (SOSZ 4)
Třída: 4. ročník a oktáva
Hodinová dotace: 2 hodiny týdně
Seminář je určen především studentům maturujícím z Občanského a společenskovědného základu
(OSZ) nebo těm, kteří uplatní tyto informace při přijímacím řízení na VŠ. Věnuje se opakování
probraného učiva předchozích tří let výuky OSZ a rozšiřuje učivo čtvrtého ročníku (základy filozofie,
dějiny filozofie, religionistika, etika).
Seminář z geografie
Vyučovací předmět Seminář z geografie patří mezi volitelné jednoleté semináře, který významně
rozšiřuje některé kapitoly učiva geografie.
Realizuje se ve 4. ročníku čtyřletého studia a v oktávě osmiletého studia.
Je dotován 2 hodinami týdně. Cílem výuky je rozšíření znalostí o mimoevropských regionech světa a
pochopení specifik jednotlivých oblastí.
Zároveň je také přípravou studentů k maturitní zkoušce z geografie.

