
V důsledku podstatných změn požadavků, které na vzdělávání klade naše společnost 
a trh práce, po uvážení mnoha pozitivních i negativních trendů doby, v níž se překot-
ně mění technické i technologické prostředky využívané při lidské činnosti, s úctou 
k tradici českého gymnaziálního vzdělávání a s využitím cenných zkušeností naby-
tých v průběhu stoletých dějin školy, s přihlédnutím k novým pravidlům maturitní 
zkoušky a po diskusích se žáky, zejména maturanty, s rodiči žáků a s absolventy školy, 
s odborníky z vysokých škol a se zaměstnavateli

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci významně upravilo svůj vzdělávací 
program pro osmileté studium.

Hlavní novinky

Výrazně více volitelných předmětů

Připravena je podstatně větší nabídka volitelných předmětů a výrazně vyšší hodinová 
dotace volitelných předmětů ve studijních programech. Počet hodin volitelných před-
mětů se oproti dřívějšímu stavu v septimě zvýšil ze 4 hodin na 7 hodin a v oktávě ze 
6–8 hodin na 14 hodin.

Nové osnovy matematiky

Není třeba se bát případné povinné maturitní zkoušky z matematiky a kvůli tomu 
se vyhýbat gymnáziu. Osnovy jsou upraveny tak, aby každý absolvent školy zkouš-
ku bez problémů zvládl. Navazující volitelné předměty pak učivo významně rozšiřují 
nad rámec požadavků pro tuto státní maturitní zkoušku; nabídnuta bude matematika 
v různých úrovních: pro ty, kteří se jí později budou věnovat na vědecké úrovni, i pro 
ty, kdo ji použijí jako nástroj řešení ekonomických či technických problémů.

Více informatiky

Hodinové dotace povinné výuky informatiky je zvýšena na dvojnásobek a informati-
ka se vyučuje podle nových osnov. Část hodin je diferencována podle přírodovědné-
ho, humanitního nebo jazykového zaměření žáků s důrazem na samostatnou činnost 
žáků při zpracování seminárních či maturitních prací, jejichž tvorba je důležitou sou-
částí vzdělávání na Gymnáziu F. X. Šaldy.

Volitelný třetí cizí jazyk ve vyšší hodinové dotaci

Vedle anglického jazyka (povinně od primy) a druhého cizího jazyka (nepovinně od 
primy, povinně od tercie) si žáci mohou vybrat ještě třetí cizí jazyk (volitelně od sexty).
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Týdenní počet hodin

Ročník NG Cel-
kem 
NG

Ročník VG Cel-
kem 
VGPředměty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13

Anglický jazyk 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12

Další cizí jazyk 3 3 6 3 3 3 3 12

Matematika 5 5 4 4 18 4 3 3 4 14

Fyzika 2½ 2½ 2⅓ 2¼ 9 7/12 2⅓ 2⅔ 2⅓ 7⅓

Chemie 2⅓ 2½ 4 5/6 2⅓ 2⅔ 2⅓ 7⅓

Biologie 2½ 2½ 2⅓ 2¼ 9 7/12 2⅓ 2⅔ 2⅓ 7⅓

Geografie 2 2 2 2 8 2 2 2 6

Výchova k občanství 1 1 1 1 4

Společenské vědy 3 2 2 7

Dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 6

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8

Hudební výchova /    Hudba 1 1 1 1 4

2 2 4Výtvarná výchova / Umění 
a výtvarná komunikace 2 2 2 1 7

Informatika 2 1 3 2 1   1 4

Volitelné zaměření
•	biologie, fyzika, chemie
•	matematika, fyzika, informatika
•	humanitní seminář 
•	 třetí cizí jazyk

  3 3   6

Volitelné předměty 1 1 2     4 14 18

Počet hodin celkem 28 30 32 32 122 34 34 34 30 132

Učební plán Gymnázia F. X. Šaldy

Prima, sekunda | 1.–2. ročník

V primě a sekundě máme jeden povinný cizí 
jazyk – angličtinu. Druhý cizí jazyk si může-
me zvolit jako nepovinný předmět.

Tercie | 3. ročník

V tercii si volíme povinný druhý cizí jazyk 
(můžeme pokračovat ve studiu druhého 
jazyka ze sekundy). Vybíráme si volitelný 
předmět, v nabídce jsou konverzace v ci-
zích jazycích nebo cvičení z přírodovědných 
předmětů (např. matematika a fyzika hrou). 



Škola a školní aktivity

Vybavení školy

 ▶ 4 počítačové učebny, wifi pro žáky po celé budově
 ▶ odborné učebny a laboratoře s nejnovější technikou; ateliér s keramickou pecí
 ▶ 2 tělocvičny, posilovna, hřiště s umělým povrchem
 ▶ rozsáhlá žákovská a německá žákovská knihovna
 ▶ školní kantýna a moderní jídelna (včetně nabídky bezmasých jídel a zeleninových salátů)

Školní aktivity 

 ▶ lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy, poznávací a výměnné zájezdy do zahraničí
 ▶ projektová výuka, přírodovědný kurz, hudebně-výtvarný a mediální kurz
 ▶ exkurze, návštěvy filmových a divadelních představení a koncertů
 ▶ výjezdový seminář (dle vlastní volby biologicko-chemický, matematicko-fyzikálně-infor-

matický, geografický, společenskovědní, historický či výtvarný) 

Kroužky

 ▶ pěvecký sbor Cum amore, debatní klub, studentský klub

Kvarta | 4. ročník

I v kvartě si vybíráme volitelný předmět – 
např. konverzaci v cizím jazyce či informa-
tický seminář.

Kvinta | 5. ročník

V kvintě si volíme mezi předmětem hudba a  
předmětem umění a výtvarná komunikace. 

Sexta | 6. ročník

V sextě si volíme základní zaměření pro 
další ročníky studia; možnosti jsou čtyři: 
zaměření přírodovědné (rozšířená výuka 
biologie, fyziky a chemie), matematicko-fy-
zikálně-informatické, humanitní (rozšířená 
výuka českého jazyka, dějepisu a společen-
ských věd) a jazykové (výuka třetího cizího 
jazyka – ruského nebo španělského). V pří-
padě, že někdo během studia přehodnotí své 
priority, bude mít ještě možnost (po proká-
zání potřebných vědomostí a dovedností) 
přestoupit do jiného zaměření. 

Septima | 7. ročník

V septimě si dále vybíráme dva volitelné 
semináře, které odpovídají našemu užšímu 
zaměření a dalším studijním plánům. V na-
bídce pro septimu je 15–20 volitelných před-
mětů.

Oktáva | 8. ročník

Maximální přizpůsobení našim studijním 
plánům: 14 hodin rozvrhu si „poskládáme“ 
z volitelných předmětů. Volit lze předměty 
tradiční (biologie, fyzika, chemie, geografie, 
dějepis), semináře ze všech těchto předmětů, 
úžeji zaměřené semináře (např. matematika 
pro ekonomy,  deskriptivní geometrie, fyzika 
pro medicínu a farmacii, filosofický semi-
nář), konverzace v cizích jazycích, předměty 
umělecké (dějiny hudby, dějiny výtvarného 
umění), seminář pro sportovce, různá cvičení 
k přípravě na maturitní a přijímací zkoušky. 
V nabídce je cca 45 volitelných předmětů.

Přechod na vyšší stupeň gymnázia bez dalších přijímacích zkoušek.


