Nabídka seminářů pro školní rok 2022/2023:
Informace pro studenty:
Budoucí 4.ročník a oktávy
 Studenti si volí nejméně 3 a nejvýše 4 volitelné předměty a jeden blok předmětů
(přírodovědný, ekonomický, technický nebo humanitní).
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 kmenovém předmětu).
Zápis na všechny semináře CPE, CAE a FCE je předběžný. K definitivnímu rozdělení na FCE a
CAE dojde dodatečně podle výsledků bariérových testů.
Studenti, kteří zvolí dvouletý seminář, musí počítat s tím, že budou pokračovat i v dalším
ročníku – týká se předmětů 3.cizí jazyk, latina.

Organizace zápisu:
 Volba v předkole probíhá formou elektronického dotazníku – každý student vyplní svou
předběžnou volbu.
 V předkole si studenti zvolí předměty podle svého zájmu a podle počtu volitelných
předmětů, který přísluší dané třídě (viz výše). Po vyhodnocení budou vyškrtnuty semináře, o
které je malý zájem. Ze zbylých seminářů budou vytvořeny skupiny, se kterými se bude
pracovat při sestavování rozvrhu (→ hlavní kolo).
 Následovat bude hlavní kolo volby – předpokládáme, že proběhne pouze elektronicky.
Informace a přihlašovací údaje obdrží každý student e-mailem.
 V tomto kole proběhne zápis seminářů uspořádaných do skupin, v každé skupině si student
bude moci zvolit pouze 1 seminář. Po vyhodnocení budou opět vyřazeny semináře s malým
zájmem a výsledek bude připraven pro definitivní zápis.
 Následovat bude dořešení individuálních problémů – pouze u studentů, u kterých nastala
nějaká kolize nebo jiný problém.
Informace o maturitě prozatím platná:
 Podoba maturitní zkoušky v roce 2023 vychází ze zákona č.561/2004 v platném znění. Platný
zákon stanovuje 2 povinné předměty ve státní části MZ (český jazyk + cizí jazyk nebo
matematika). V profilové části bude povinná zkouška z českého jazyka, povinná zkouška
z cizího jazyka a dále 2-3 povinné předměty. V celé profilové části musí být nejméně jedna a
nejvýše dvě zkoušky z cizího jazyka. Jednu profilovou zkoušku (z cizího jazyka) je možné
nahradit jazykovým certifikátem úrovně B2 a vyšší.
 Podrobnosti o struktuře MZ, podmínky volitelnosti předmětů a podmínky uznávání jazykové
zkoušky naleznete na www.alej.cz. Případné změny v legislativě budou prezentovány
okamžitě po jejich schválení.
 Stručná prezentace aktuální podoby maturit proběhne pro studenty 3.ročníku a septim
ve středu 9.2.2022 ve 14.35 v učebně 105.

Uzávěrka předkola volby je 11.2.2022

