Volba seminářů na příští školní rok 2019 – 2020
HARMONOGRAM:
25. 3. 2019 – 5. 4. 2019
V období od 25. 3. 2019 do 5. 4. 2019 se každý žák 2., V6, 3. a V7 seznámí
s nabídkou seminářů na příští školní rok. Anotace k jednotlivým seminářům
naleznou žáci na webových stránkách školy v části ŽÁCI, ve složce SEMINÁŘE A
SEMINÁRNÍ PRÁCE.
V6 a 2. ročník
Všichni žáci V6 a 2. ročníku budou volit z „Nabídky seminářů pro 3. ročník a
septimu 2019-2020“
 jedny dvouhodinové konverzace z cizího jazyka.
Žáci V6 a 2. ročníku, kteří mají od prvního ročníku volitelný seminář Všeobecná
sportovní příprava, v něm budou i ve 3. ročníku a v septimě pokračovat.
Ostatní žáci V6 a 2. ročníku, kteří nemají VSP, si budou volit z „Nabídky seminářů
pro 3. ročník a septimu 2019-2020“
 jeden dvouhodinový seminář z nabídky anotací:

Volba seminářů je na jeden školní rok 2019 - 2020, i když většina anotací je postavena
tak, že uvádí i náplň semináře daného předmětu v navazujícím školním roce.

V7 a 3. ročník
Žáci V7 a 3. ročníku budou volit z „Nabídky seminářů pro 4. ročník a oktávu 2019 2020“:
 jedny dvouhodinové konverzace z cizího jazyka;
 tři dvouhodinové semináře označené 1., 2. a 3. z nabídky anotací:

Případné dotazy k seminářům mohou žáci směřovat k vyučujícím jednotlivých
předmětů, TU, ZŘŠ, ŘŠ.

SEMINÁŘE VYBÍREJTE S OHLEDEM NA VAŠE BUDOUCÍ
STUDIUM!
8. 4. 2019 – 18. 4. 2019
Období 1. kola zápisu žáků do seminářů na školní rok 2019 – 2020.
Zápis žáků proběhne v některé vyučovací hodině podle domluvy ZŘŠ
s vyučujícími. Žáci, kteří nebudou v den zápisu přítomni ve škole, se
přijdou osobně zapsat do kanceláře ZŘŠ.
Žáci V6 a 2. ročníku
Každý žák se zapíše jedenkrát do konverzace z CJ, jedenkrát do jím
vybraného semináře nebo do VSP. Do připraveného sousedního sloupce
uvede každý student zálohu první volby (tzv. druhá volba), pro případ
otevření kombinace nebo neotevření semináře z první volby.
Žáci V7 a 3. ročníku
Každý žák se zapíše jedenkrát do prvního, druhého a třetího semináře
a jedenkrát do konverzací z cizího jazyka. Do připraveného sousedního

sloupce uvede každý student zálohu první volby (tzv. druhá volba), pro
případ otevření kombinace nebo neotevření semináře z první volby.
Období 29. 4. 2019 – 10. 5. 2019
Období 2. kola zápisu žáků do seminářů na školní rok 2019 – 2020.
Na předem oznámeném místě a v předem oznámených časech se budou
žáci, kterým nebyly otevřeny semináře z prvního kola, zapisovat do
otevřených seminářů.
Výsledky zápisu žáků do seminářů
O výsledcích zápisu do seminářů budou žáci informováni průběžně, vždy
po uzavření kola zápisu.
Informaci o tom, které semináře budou pro školní rok 2019 – 2020
otevřeny, dostanou žáci nejpozději na konci školního roku 2018 – 2019.
POZNÁMKA:
ŽÁK, KTERÝ SE NEZAPÍŠE DO ŽÁDNÉHO SEMINÁŘE, BUDE PO
DRUHÉM KOLE DO NĚKTERÉHO SEMINÁŘE ŘEDITELKOU ŠKOLY
ZAŘAZEN - DLE VOLNÝCH MÍST.

