
Konkretizace některých nabízených volitelných předmětů  
 
Výtvarné činnosti  
Ve výtvarných činnostech se žáci seznámí i s jinými technikami než je tomu v klasických 
hodinách výtvarné výchovy. Vyzkoušejí si například korálkování, batiku, linoryt, navštíví 
keramickou dílnu atd. Náplň předmětu jim ukáže, jak široký záběr mohou mít tvůrčí aktivity. 

 
Technické kreslení  
Žák v tomto předmětu získává dovednosti v rýsování geometrických útvarů i  popisování 
kolmým normalizovaným písmem. Umí zobrazovat a kótovat plošná tělesa. Seznámí se se 
základními pravidly pravoúhlého promítání a normalizací v technickém kreslení (druhy a 
formáty technických výkresů). 
 
Mediální výchova  
Předmět seznamuje žáka s médii, s nimiž přichází denně do kontaktu, s jejich historií, 
funkcemi a vlivem. Učí ho rozlišovat bulvární a seriózní informace a zaujímat k nim kritický 
postoj. Žák vyhledává informace z různých zdrojů, porovnává je a správně cituje. Uvědomuje 
si význam reklamy a vytvoří vlastní mediální sdělení. Pracuje v týmu.  

 
Domácnost 
Předmět je zaměřen na praktické činnosti v domácnosti. Žáci se učí základům přípravy 
pokrmů, praní, žehlení, drobným opravám textilu, péči o dítě.  

 
Zajímavá fyzika  
Cílem je ukázat, že v obyčejném životě se doslova na každém kroku setkáváme s velmi 
zajímavými věcmi a jevy, které nám může pomoci objasnit právě fyzika.  V hodinách budou 
žáci dělat hlavně fyzikální pokusy. Hlavní cílem předmětu je vzbuzení zájmu žáků o fyziku 
a tím i o studium technických oborů.  
 
Psaní na klávesnici  
Tento volitelný předmět slouží k nácviku psaní na klávesnici počítače všemi deseti prsty. 
K výuce slouží výukový program ATF (ALL TEN FINGERS), při kterém se postupnými kroky žáci 
snaží zvládnout klávesnici počítače. Program hodnotí a zaznamenává rychlost a přesnost 
psaní, chybné a pomalé znaky. Žáci se naučí psát podle tištěné předlohy, podle obrazovky 
i podle diktátu. Důležité je i uplatňování typografických pravidel. 
 
Zeměpisný seminář  
Zeměpisný seminář je otevřený předmět, který zahrnuje aktuální dění ve světě, práci 
s mapami, informacemi a s geografickými ukazateli.  Důležitou součástí je praktický zeměpis, 
zdokonalující dovednosti při pobytu v terénu nejen v místní krajině, ale i při cestách 
do zahraničí.  Geografické myšlení a poznání je rozvíjeno i formou vycházek a exkurzí. 

 
Sborový zpěv  
Sborový zpěv je založen na dechové a hlasové průpravě. Žáci postupně získávají potřebné 
dovednosti nejen pro techniku sólového zpěvu, ale především sborového zpěvu, ve kterém 
se klade důraz také na schopnost spolupráce a naslouchání. Žáci mají možnost pracovat 
s vícehlasými úpravami písní českého i světového repertoáru a to jak z oblasti lidové, 



klasické, tak i populární hudby. Získané dovednosti uplatní při pravidelných vystoupeních 
na akcích pořádaných školou.  

 
Počítačová grafika 
Cílem tohoto volitelného předmětu je seznámit žáky se základními pojmy v oblasti 
počítačové grafiky. Naučit žáky pracovat s grafickým softwarem pro tvorbu rastrové 
i vektorové grafiky, animačními a prezentačními programy, základy modelování ve 3D. 
V rámci předmětu využijí při práci i grafický tablet. Budou vytvářet samostatně různé grafické 
výstupy za využití jednotlivých programů, důraz bude kladen také na možnosti využití 
různých programů v rámci jednoho projektu. 
 
Programování 
Cílem předmětu je naučit žáky základům algoritmického myšlení, osvojit si základní pojmy 
a postupy programování. Sestavení vlastního programu s přepisem do programovacího 
jazyka.  
 
Tvorba WWW stránek 
V rámci tohoto volitelného předmětu se žáci seznámí se základní strukturou www stránek, 
naučí se používat základní tagy jazyka HTML. Vytváří jednoduché stránky na zadané téma. 
Dále se naučí používat základy CSS stylů a ovládat základní funkce editorů pro tvorbu www 
stránek. V rámci předmětu si vytvoří vlastní www stránky s využitím pokročilejších technik. 
 
Dramatická výchova  
Dramatická výchova je založena na aktivní práci v rolích. Cílem je, aby žák získal jistotu 
při připraveném vystupování a zároveň se nebál improvizace. Součástí výuky je i průprava 
v oblasti řeči – správná intonace, artikulace a navození určitého výrazu. Důraz je kladen i 
na pohybové dovednosti při hře v roli, kde se učí správným gestům a přiměřeným pohybům. 
Závěrečným výstupem je secvičení společného divadelního představení, v němž získané 
zkušenosti a dovednosti zúročí.  
 
Regionální historie  
Předmět regionální historie nabízí dětem rozvoj dovedností z vyučovacího předmětu dějepis, 
posiluje i mezipředmětové vztahy a vazby k dalším předmětům. Žáci se seznámí 
se základními problémy regionálních dějin, výuka bude probíhat v učebně a také formou 
exkurzí, besed a projektů. Budeme se zabývat minulostí Starého Města a Uherského 
Hradiště, zmíníme významné památky Zlínského kraje, osobnosti, folklór, tradice a zvyky 
regionu.  
 
Volba povolání  
Tento předmět přibližuje žákům trh práce. Formou videí nabízí vhled do profesí, kterými trh 
práce disponuje. Vede žáky k objektivnímu posouzení svých možností při volbě budoucí 
profese. Žáci se seznamují s informačními zdroji a využívají je. Učí se vyplňovat přihlášku 
na střední školu, psát životopis, zvládnout pohovor u zaměstnavatele.  

 
Finanční gramotnost  
Volitelný předmět navazuje na povinný předmět finanční gramotnost v 8. ročníku. Žáci se 
seznámí s pojmy jistina, úroková míra, valuty a devizy, složené úrokování, SIPO, leasing, 



aktivní a pasivní operace banky, datová schránka, Czech Point, rekvalifikační kurz, 
refinancování hypotéky, RPSN, reklamace spotřebního zboží a dalšími pojmy z oblasti financí. 
 
Žurnalistika  
Žák uplatňuje v praxi dosažené znalosti českého jazyka a dovednosti v oblasti informatiky. 
Rozšiřuje si své obzory, učí se odlišit podstatné informace od nepodstatných. Všímá si dění 
kolem sebe, hledá vhodné náměty pro články, učí se sestavovat otázky pro rozhovor 
s vrstevníky i cizími lidmi. Rozvíjí svou komunikaci v písemné i ústní podobě a zdokonaluje 
svou schopnost pracovat v týmu. Podílí se na vydání školního časopisu. 

 
Čtenářský klub 
Tento předmět zaujme žáky, které pojí společný zájem - a to četba knih. Umožní žákům 
seznámit se se zajímavými knižními tituly a spisovateli, sdělovat své zážitky a dojmy z četby 
a diskutovat nad vybranými tématy. Do předmětu budou začleněny čtenářské dílny. Žáci si 
osvojí komunikační dovednosti, schopnost argumentovat a pracovat s textem. Zapojují se 
do diskuse vhodným způsobem a respektují názory ostatních. 

 
Etická výchova 
Etika není jen „slušně poděkovat, poprosit, pozdravit, omluvit se..." Pomocí etiky si žáci 
budují cestu ke zdravé sebekritice, nadhledu, morální zralosti, rozhodování se a pochopení 
souvislostí dnešního uspěchaného světa. Snaží se porozumět sami sobě, svým cílům a životní 
cestě. Učí se empatii a budují si vlastní názor. Etika učí, jak uspět jako slušný člověk a být tak 
plně zodpovědný za své chování a jednání. Ukazuje žákům kreativitu myšlení, komunikace 
a umění „plavat proti proudu". 
 
Základy ekologie 
Převládá činnostní charakter učení, který umožňuje hlubší porozumění přírodním dějům 
a podchycení žáků o ochranu životního prostředí formou experimentální činnosti. Rozvíjí 
dovednosti žáků získané převážně v hodinách přírodopisu. Dětem nabízí volitelný předmět 
zapojení a realizaci v ekologických projektech a soutěžích pořádaných školou i národními 
ekologickými organizacemi. Z obsahu volitelného předmětu lze zmínit např. tato témata – 
globální ekologické problémy, energetické zdroje, třídění a recyklace odpadu, chráněné 
druhy rostlin a živočichů, charakteristika světových biomů a ekosystému ČR, ochrana krajiny. 
 
Hravá příroda 
Volitelný předmět by měl sdružovat žáky se širším zájmem o přírodu. V hodinách si žáci 
budou prohlubovat své získané znalosti z přírody. Všechno formou jednoduchých 
pozorování, pokusů, her, … Budou se zdokonalovat v laboratorních technikách, které velmi 
dobře využijí při biologických olympiádách a jiných přírodovědných soutěžích. Předmět se 
bude zaměřovat na pochopení základních biologických dějů, rostliny a živočichy naší přírody, 
jejich poznávání a ochranu. Využívat budeme i moderní měřící techniku, kterou máme na 
škole k dispozici. Cvičení v terénu jsou samozřejmostí.  
 
Chemicko–biologická praktika 
Předmět je zaměřen na rozšíření a propojení znalostí přírodovědných předmětů přírodopisu 
a chemie v rámci učiva ZŠ, práce s mikroskopem, chemickými laboratorními pomůckami. 
Ověřování teoretických znalostí na praktických pokusech a pozorováních.  



 
Chemické hry a pokusy 
Předmět je založen na osvojování si chemických dovedností v rámci laboratorních prací, 
propojení teoretických znalostí s praktickými ukázkami různých chemických pokusů, disciplín 
a metod. Žáci si vyzkouší práci s chemickými pomůckami, učí se základní laboratorní postupy 
a pomocí zajímavých pokusů si ověřují a prohlubují své znalosti z chemie a přírodopisu. 
Předmět je určen zejména žákům s přírodovědným zaměřením.  

 
 


