GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Nabídka předmětů profilové části MZ pro školní rok 2018/2019
pro

Gymnázium všeobecné (obory studia 79-41-K/41, 79-41-K/81)
Ředitel školy stanovil podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
dvě povinné zkoušky profilové části.
Nabídka předmětů (forma zkoušek bude ve všech případech ústní):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

matematika
fyzika
biologie
zeměpis
chemie
informatika a výpočetní technika
dějepis
základy společenských věd
dějiny výtvarné kultury
dějiny hudební kultury

Kombinace dvou forem zkoušky
–

cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk – vždy odlišný od jazyka, který si žák
zvolil ve společné části) – písemná a ústní zkouška

Studenti, kteří si u společné části MZ nevybrali cizí jazyk, si ho zvolí v profilové části.
V profilové části si student vybere jiný předmět, než si zvolil ve společné části MZ (netýká se
nepovinných předmětů).
Žáci mají právo si zvolit další 2 předměty jako nepovinné. Nabídka předmětů je Č, AJ, NJ, FJ, M, M+, F, Ch,
B, ZSV, D, Z a IVT.
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GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Nabídka předmětů profilové části MZ pro školní rok 2018/2019
pro obor

Předškolní a mimoškolní pedagogika (obor studia 75-31-M/01)
Ředitel školy stanovil podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dvě
povinné zkoušky profilové části.
Povinná profilová zkouška:
–

Pedagogika a psychologie – ústní zkouška

Povinně volitelná profilová zkouška:
(Kombinace praktické zkoušky a ústní zkoušky. Žák volí jeden z těchto předmětů podle absolvované
specializace:
–
–
–

Hudební výchova s metodikou
Výtvarná výchova s metodikou
Tělesná výchova s metodikou

Nepovinná profilová zkouška: jeden nebo dva zvolené vyučovací předměty (forma zkoušek bude ve všech
případech ústní):
–
–
–
–

Dějepis
Matematika nebo Matematika+
Biologie a hygiena
Občanská nauka
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