
Nabídka seminářů pro školní rok 2016/2017: 
 

Informace pro studenty: 
 

Budoucí 4.ročník a oktávy 

 Studenti si volí jeden blok předmětů (přírodovědný, ekonomický, technický a 
humanitní blok). Dále volí nejméně 3 a nejvíce 4 volitelné předměty. 

 

Budoucí 3.ročník a septimy 

 Studenti si volí 2 volitelné předměty. 
 

Společné informace: 

 Není možné volit 2 předměty se stejným názvem (i když je učí různí vyučující). 

 V případě, že se do některého semináře přihlásí příliš mnoho zájemců a seminář 
nebude možno rozdělit, bude se počet studentů v semináři redukovat podle 
dodatečného kritéria (např. prospěch v profilovém předmětu). 

 Do seminářů FCE a CAE byli studenti rozděleni na základě výsledků bariérových 
testů. Dokončení rozřazení bude provedeno po dodatečných bariérových testech. 

 

Zrušené semináře: 
Po vyhodnocení předkola volby byly pro malý zájem zrušeny semináře: 
Contemporary 
Eng.Literature 

Prof. Langrová + 
native speaker 

 Ekonomika a účetnictví Prof. Mochan 

Fj volitelný Prof. Hruška  Šj volitelný Prof. ??? 

Archeologie Prof. Jánský  Psaní na PC Prof. ??? 

Dějiny středověku Prof. Jánský  Španělština pro pokročilé Prof. ??? 

Pragensie Prof. Hoffmannová  Matematická analýza Prof. Bílková 

Seminář Fj Prof. Jamborová  Cvičení z matematiky Prof. Machátová 

Geoinformatika Prof. Vorel  Dg - rozšiřující Prof. Horálková 

Moderní dějiny Prof. Hanzlík  Dějiny umění Prof. Braunová 

Při volbě humanitního bloku převážil zájem o blok se zeměpisem prof. Kliky. 

 
Organizace zápisu: 

 Zápis v 1.kole vychází z již zapsaných preferencí studentů, semináře byly zařazeny 
do skupin. V každé skupině si student může zvolit pouze 1 seminář (kolize ve 
skupinách jsou vyznačeny). Jinak lze měnit volbu seminářů libovolně, změny označte 
přímo do archů. Po vyhodnocení budou opět vyřazeny semináře s malým zájmem a 
výsledek bude připraven pro volbu 2.kola. 

 2.kolo zápisu bude probíhat pravděpodobně individuálně – pouze u studentů, u 
kterých nastala nějaká kolize nebo jiný problém.  

 

Informace o maturitě: 

 Podoba maturitní zkoušky v roce 2017 vychází ze zákona č.561/2004 v platném 
znění. Předpokládáme pokračování dosavadního modelu společné (český jazyk + 
cizí jazyk nebo matematika) a profilové (3 povinné předměty, z toho jeden cizí jazyk, 
který lze nahradit certifikátem) části maturitní zkoušky. Podmínky volitelnosti 
předmětů naleznete na www.alej.cz.  
 

 
 
 
 
 

 

Uzávěrka tohoto kola volby je 21.3.2016 


