
 

                    N A B Í D K A 
 

                    nepovinných předmětů  
 
 
Milé žákyně, milí žáci, 

    předkládám Vám nabídku nepovinných předmětů, které budou při naší základní 

škole pracovat ve školním roce 2018/2019. Pozorně si tuto nabídku přečtěte a po dohodě se svými rodiči 

se můžete přihlásit do nepovinného předmětu, který si vyberete. Stačí vyplnit přiloženou přihlášku a 

odevzdat ji svému třídnímu učiteli. Každý nepovinný předmět, do kterého se přihlásíte, musí mít 

samostatnou přihlášku. Pro výuku nepovinného předmětu „náboženství“, jehož výuku zajišťuje farní úřad 

římskokatolické církve, platí odevzdat  přihlášku na farní úřad.  

Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději v pátek 14.9.2018 třídnímu učiteli. Později lze přihlášku předat 

příslušnému učiteli nepovinného předmětu. 

 

      S pozdravem 
 
V Hustopečích 4.9.2018  
 
                  Mgr. Jaroslav Vysloužil v.r. 
                 ředitel školy 
 

 
I. Nepovinné předměty (žák musí po přihlášení výuku povinně navštěvovat) 
 
Název:      Vyučující: Určeno pro: Místo:  Den a čas: 
 

 Náboženství  (římskokatolické)                              6.-8.třída pátek 14,00 - 14,45 ZŠ Nádražní 
                                                                                                   9.tř. pátek 18,45 - 19,30 klubovna kostela 
  
 

Cvičení z ČJ (příp.na přijímací řízení)    vyuč. ČJ v 9.třídách 9. třídy   dle rozvrhu  
 

Cvičení z M (příp.na přijímací řízení)    vyuč. M v 9.třídách 9. třídy   dle rozvrhu 
   
 
 

Nepovinný předmět CvČ a CvM je určen pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na střední škole. 
Náplň učiva je volena tak, aby byli žáci připraveni na nový typ přijímacích zkoušek na střední školu.  
Nejedná se o doučování. 
Příslušný vyučující může rozhodnout na základě výsledné známky z 8. ročníku, kdo bude cvičení 
navštěvovat – komu bude umožněno do nepovinného předmětu docházet. 
 



Přihláška do nepovinného předmětu  
(přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejpozději v pátek 14.9.2017) 

 
Jméno a příjmení žáka(kyně): _____________________________________ třída: _________ 
 
Přihlašuji se do: 
 
- nepovinného předmětu: ____________________________ určeného pro třídu: ________ 
 
 
 
Souhlasím: ____________________________                 _____________________________ 
                     podpis rodičů         podpis žáka(kyně) 
 
-------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------- 
 
 
 

Přihláška do nepovinného předmětu 
(přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejpozději v pátek 14.9.2017) 

 
Jméno a příjmení žáka(kyně): _____________________________________ třída: _________ 
 
Přihlašuji se do: 
 
- nepovinného předmětu: ____________________________ určeného pro třídu: ________ 
 
 
 
Souhlasím: ____________________________                 _____________________________ 
                     podpis rodičů         podpis žáka(kyně) 
 
-------------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------- 
 
 

 
Přihláška do nepovinného předmětu  

(přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejpozději v pátek 14.9.2017) 
 

Jméno a příjmení žáka(kyně): _____________________________________ třída: _________ 
 
Přihlašuji se do: 
 
- nepovinného předmětu: ____________________________ určeného pro třídu: ________ 
 
 
 
Souhlasím: ____________________________                 _____________________________ 
                     podpis rodičů         podpis žáka(kyně) 


