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Závazná přihláška na volitelné a nepovinné předměty pro 
školní rok 2016/2017 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,  
z důvodu dokončení stavby rozvrhu pro školní rok 2015/2016 a uzavření seznamů žáků na jednotlivé VOLITELNÉ a NEPOVINNÉ 
PŘEDMĚTY, Vás žádáme o vyplnění této ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY.  Na základě přihlášek, budou jednotlivé předměty otevřeny a nasazeny do 
učebního plánu a tím i do rozvrhu hodin. Vyplněním této přihlášky je žák / žákyně závazně přihlášena od 1. září 2015 na nepovinný/volitelný 
předmět. Do tabulek na druhé polovině přihlášky označte slovem ANO ve sloupci příslušného ročníku ve školním roce 2015/2016 svůj zájem 
přihlásit se. Děkujeme.                                                      Vít Beran, ředitel školy 
 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY –  předměty mají obvykle jednohodinovou týdenní dotaci a jsou zařazeny na okrajích rozvrhu. 

Zdravotní Tv - ??? 
Martin Suchánek 

… je určena pro žáky, kterým cvičení pomůže, kteří se ze zdravotního důvodu nemohou plně 
zúčastňovat hodin Tv nebo mají zdravotní handicap vyžadující speciální cviky/cvičení.  

Pěvecký sbor – středa 

odpoledne 
Anežka Peregrinová 

a Jana Antošová 

…, dnes navštěvuje přes 80 žáků I. i II. stupně školy rozdělených do tří věkových kategorií. Zpívat 
ve sboru, na koncertech … nebo jenom pro radost je príma. 

Mediálka - čtvrtek 

odpoledne 
Anna Rambousková 

a Marek Pilař 

Zapojte se do tvorby školního časopisu, staňte se redaktory školního rádia či televize. Potřebujeme 
redaktory, fotografy, kreslíře i kameramany i střihače. Můžete se podílet na tvorbě papírového i 

elektronického časopisu a na rozhlasové a televizním vysílání.  
Předmět je součástí MEDIÁLNÍ VYCHOVY. 

Školní ekoparlament  
- ŠEPT  - čtvrtek odpoledne 
Anna Rambousková, Helena 

Staňková, Eva Hilčerová,  
Kateřina Matoušová, Vít Beran 

Máte zájem se podílet na dění ve škole? Prožít zajímavé akce s těmi, kterým není lhostejné to, co 
se ve škole děje? Máte zájem o osud přírody a chcete ovlivnit životní prostředí v naší škole? 

Přiložte ruku k dílu a tím se naučíte pro život to, co je součástí VÝCHOVY 
DEMOKRATICKÝCH OBČANŮ. 

Projekt GLOBE 
Jan Mazůrek – úterý odpo 

GLOUBÍK Markéta 

Vokurková – úterý odpo 

S využitím jednoduchých výzkumných metod sledujeme vývoj počasí, měříme kvalitu ovzduší a 
vody, zkoumáme druhy lesních porostů, pozorujeme změny v přírodě v průběhu roku a odhalujeme 
půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocujeme a odesíláme do celosvětové internetové databáze a 

zúčastníme se GLOBE GAME. 

Konverzace v Anglickém 
jazyce – 5. r. 

Monika Slancová – pátek 5 VH 

Seminář z Matematiky  
- 5. r. - ??? 

Anežka Peregrinová 
 

Konverzace v Aj a semináře z matematiky a českého 
jazyka jsou určeny pro žáky, kteří dobře zvládají hlavní 
předměty Aj, Čj a Ma a chtějí mít další ROZVOJOVOU, 

ROZŠIŘUJÍCÍ vyučovací hodinu. Předměty nebudou 
v rozvrhu proti sobě a tedy pokud budete chtít, můžete 

navštěvovat všechny tři. Předmět je vhodný i pro žáky, kteří 
se chystají na čtyřleté nebo víceleté gymnázium. Předměty 

mají studijní ráz a jejich účastníci se zdokonalí v UČENÍ a 
prohloubí přípravu pro další studium.  

Konverzace v Anglickém 
jazyce – 6. a 7. r. a 8. a 9. r. 
Věra Nedvědová –67–středa 0 VH 
Jana Pecháčková-98-pátek 0 VH 

Seminář z Matematiky  
- 6,8. r. - ??? 

Anežka Peregrinová 

Seminář z Českého jazyka 

– 5. r. – středa 0 VH 

Jana Pecháčková  

Seminář z Českého 
jazyka - II. stupeň - ??? 

Kateřina Matoušová 
 

Speciální pedagožka Olga Drbalová se věnuje na základě schválených INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ nápravě 
specifických poruch učení.  Žáci, kterých se nabídka týká, budou k zapojení do této formy školní práce osloveni. Denně je ve 
škole odpoledne otevřena studovna školy, která je i místem pro napsání úkolu, zpracování seminární práce … a je umístěna 
v knihovně školy. 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro žáky osmých a devátých tříd  

Sportovní hry 
Marek Pilař 

Seminář z Matematiky 
Martin Skýva 

V DEVÁTÉM ROČNÍKU si žáci „povinně“ volí jednu hodinu 
volitelného předmětu.  

Nově posilujeme výuku MATEMATIKY a z důvodu pilotáže 
zavádění matematiky pana profesora Hejného do škol jsme oddělili 

osmáky od deváťáků. Tradičně nabízíme Estetický seminář, 
Přírodovědné praktikum a Sportovní hry. 

Estetický seminář 
Kateřina Círová 

Přírodovědné praktikum 
Jan Mazůrek 

 
 

 

Levou část přihlášky si uschovejte a označte si na ni vybrané předměty. Pravou část odstřihněte a odevzdejte! 



Základní škola KUNRATICE     TV:  
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 
 

 

U žáků 1., 2., 3., 4., 5. , 6. a 7. ročníku přihlášku vyplňte a odevzdejte i v negativním případě.  

Žáci budoucího 8. a 9. ročníku musí mít vyplněny VOLITELNÉ PŘEDMĚTY a přihlášku povinně odevzdanou. 
 
 

 

Závazná přihláška na volitelné a nepovinné předměty pro školní rok 2016/2017 
 
 

ŽÁK / ŽÁKYNĚ: ……………………………………..………. TŘÍDA: …….;   
 

Vážení ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠUJEME syna/dceru na volitelný/nepovinný předmět pro školní rok 2015/2016.  
Na nepovinný předmět se žák přihlašuje k 1.9.2015 a z něho se může odhlásit nejdříve po ukončeném prvním pololetí. 
Žáci osmého a devátého ročníku si „povinně“ volí z nabídky dle níže uvedené instrukce. 
 

Pokyn – do prázdného políčka vybraného předmětu ve sloupci příslušného ročníku napište ANO. 
 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
Ročník ve školním roce 2015/2016  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Zdravotní Tv                   

Pěvecký sbor                   

Mediálka x x               

GLOUBÍK x x x             

Projekt GLOBE x x x x  x         

Konverzace v Anglickém jazyce x x x x           

Seminář z Matematiky x x x x           

Seminář z Českého jazyka x x x x           
 

Výsadní postavení ve škole má náš parlament – je součástí života školy. I vy můžete ovlivnit to, co děláme ve škole. 

Školní ekoparlament - ŠEPT x x x       
 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 
Ročník ve školním roce 2015/2016  

9. 

*) žák v 9. ročníku si volí jeden předmět, 
ale označí předměty dva a pořadovým 
číslem určí jejich prioritu (např. 1 označí 

ES a 2 dá PříP).  

Seminář z matematiky *)  

Estetický seminář *)   

Přírodovědné praktikum *)  

Sportovní hry *)   
 
 
 

… poslední tabulku vyplňuje škola … poslední tabulku vyplňuje škola … poslední tabulku vyplňuje škola … poslední tabulku vyplňuje škola … poslední tabulku vyplňuje škola … poslední tabulku vyplňuje škola … poslední tabulku vyplňuje škola … poslední tabulku vyplňuje škola  … 

Žáci, kterých se nabídka týká, budou 
k zapojení do této formy školní práce 

osloveni. Tuto část vyplní škola. 

Ročník ve školním roce 2014/2015  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Náprava specifických poruch učení                   

DUHA/ ETNA – Integrační podpůrná skupina          
 

Vyplněnou přihlášku obratem předejte třídnímu učiteli nebo na ředitelství školy do pondělí 5.9.2016. 
 
 
 

V Praze dne: ………………………………………………  Podpis rodičů: ………………………………………………… 


