
Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 

okres Hodonín, příspěvková organizace 
 

Vážení rodiče, 

na školní rok 2020/2021 nabízíme budoucím žákům 8. ročníku níže uvedené volitelné 

předměty. Napište prosím u každého předmětu pořadí, v jakém je preferujete  

a vyplněnou tabulku včetně podpisu doručte do školy do 31. 5. 2020 (scan mailem, 

poštou, osobně). Nejvíce žádané předměty budou zařazeny do rozvrhu a známkovány na 

vysvědčení jako ostatní předměty. Celková dotace pro volitelné předměty jsou v 8. i 9. 

ročníku 2 hodiny týdně. Pro lepší orientaci přikládáme krátkou charakteristiku každého 

předmětu. 

 

Jméno žáka/žákyně, třída:       podpis rodičů: 
 

 

Vaše volba je na 2 roky (8. a 9. ročník)!!! 

(u každého předmětu označte POŘADÍ, ve kterém je preferujete, tedy 1 – 3) 
 

Pořadí Volitelné předměty 

 
Konverzace v anglickém jazyce  (dotace 1 hodina týdně) 

Slouží k upevnění komunikačních dovedností v prvním cizím jazyce.                

Žáci si prohloubí své dovednosti v základních konverzačních tématech.  

 
Etická výchova (dotace 1 hodina týdně) 

Etická výchova nabízí pomoc při řešení závažných problémů dnešní doby, které 

ohrožují člověka, vede k vytváření osobních postojů a hodnot formou vlastního 

žákova prožitku. 

 
Počítačové praktikum (8. roč.) + Finanční gramotnost (9. roč.)  

(dotace 1 hodina týdně) 

Počítačové praktikum slouží k rozšíření základních dovedností užívání výpočetní 

a komunikační techniky a práce s informacemi. Usnadní žákům vstup                  

do praktického života a vybaví je dovednostmi v dnešní době nezbytnými pro 

vykonávání téměř jakékoliv profese. 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů 

občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu                  

a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný 

občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat 

osobní a rodinný rozpočet s ohledem na měnící se životní situace. 

 

Informace k ŠVP 

Vaše dítě je vzděláváno dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je               

k nahlédnutí na www.zsdolboj.cz v sekci „Základní škola“, v podsekci „Dokumenty školy“. 
 

Při plnění našeho ŠVP se snažíme co nejvíce naplňovat vizi školy  

„tvořiví učitelé = aktivní žáci = spokojení rodiče“. 
 

 

S pozdravem a přáním dobré vzájemné spolupráce 

 

 
 

              Mgr. Martin Maňas 

          ředitel školy 

http://www.zsdolboj.cz/

