
 
Zaměření školy 
Škola nabízí studium ve třech vzdělávacích programech. Hlavními rysy všech tří programů 
jsou: 

- Účelné rozložení základního – společného – učiva do nižších ročníků studia; 

- velká možnost profilace studia podle zájmů a zaměření žáka; 

- rozumné zastoupení všech forem výuky. 

Škola umožní všem žákům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech 
všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených 
volitelných předmětech. 

Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání 
a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. 

 

Charakteristika ŠVP Čtyřleté všeobecné studium 
- ŠVP je zpracován podle RVP GV a vyhovuje všem jeho požadavkům. 

- V nižších ročnících je vzdělávací obsah ze všech vzdělávacích oblastí RVP GV 
rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů – je tak vypracován základ pro 
pozdější profilaci studia. 

- Postupně je žákům dána možnost výrazně profilovat své studium podle vlastních 
studijních zájmů formou volitelných předmětů. 

- V posledním ročníku studia převažuje výuka volitelných předmětů nad předměty 
povinnými. 

- Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. 

- Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků. 

- Prvním cizím jazykem je jazyk anglický. 

- Další cizí jazyk si žák volí z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla: jazyk 
německý, jazyk francouzský a jazyk ruský. Výuka jazyka je zahájena pouze při 
dostatečném počtu zájemců, změna v průběhu studia není možná. 

- Je zachována tradiční nabídka předmětů – bez integrace, je však kladen velký důraz na 
provázanost učebních osnov ve všech předmětech. 

- ŠVP poskytuje žákům nabídku aktivit pro volný čas. 

 
 
Komentář: 
 
Údaje k charakteristice ŠVP jsou napsány v požadovaném pořadí, výstižně, srozumitelně 
a přehledně. Zcela jasně z těchto údajů vyplývá důraz školy na rozvíjení studijních 
předpokladů žáků i možnosti dalšího rozvíjení jejich individuálních schopností a 
dovedností formou projektů, studijních pobytů a dalších školních i mimoškolních aktivit. 
 


