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Podle školního řádu v průběhu školního roku nelze seminář měnit. 
Ve všech seminářích může být v průběhu 

školního roku stanoveno srovnávací zkoušení. 

Seminář z dramatické výchovy 

Jednotlivá témata budou rámcově zopakována a rozšířena 
s důrazem na samostatnou práci žáků, pozornost bude věnována 
teorii, ale i praktickému využití. Předpokládá se aktivní zapojení 
žáků a jejich podíl na prezentaci jednotlivých témat (odborná 
praktická práce realizovaná v pedagogické praxi, vytváření 
doplňkových výukových materiálů). 
 

Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body: 

• Teorie dramatické výchovy 

• Principy a metodika dramatické výchovy 

• Tvorba dramatické situace 

• Verbální a neverbální komunikace 

• Teorie divadla a dramatu 

• Dějinný vývoj dramatu ve světové a české literatuře 

• Poezie a próza pro děti a mládež 

• Interpretace textu, metody dramatické výchovy 

• Zpracování odborné maturitní práce 
 
 
 
Za předmětovou komisi Výtvarná a dramatická výchova s metodikou 
zpracovala dne 1. 3. 2023 Mgr. Lenka Burešová 

 
 

Seminář z hudební výchovy 

Obsahem semináře je prohloubení znalostí v oblasti hudební nauky, 
dějin hudby a metodiky. Jednotlivá témata budou rámcově 
zopakována s důrazem na aktivní práci studentů. Rozsah učiva 
odpovídá požadavkům na přípravu k maturitní zkoušce z hudební 
výchovy s metodikou, případně přijímacích zkoušek na vysokou 
školu.  
 
Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body: 

• Průřez dějinami hudby od nejstarších památek do 
současnosti.   

• Poslech skladeb z různých slohových období. 

• Pěvecké, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové 
činnosti s metodickým využitím v praxi (doplnění portfolia o 
další metodické listy, rozezpívání, nácvik písně, využití 
Orffova instrumentáře). 

• Vlastní hudební produkce (klavírní hra lidových a umělých 
písní, jejich transpozice a hra přednesové skladby). 

• Přehled hudební nauky (notový zápis, durový a mollový 
systém, intervaly, akordy a jejich obraty, kadence, základy 
harmonie). 

 
 
 
Za předmětovou komisi Hudební výchova s metodikou  
zpracovala dne 1. 3. 2023 Mgr. Olga Brázdová. 
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Seminář z výtvarné výchovy 

Jednotlivá témata dějin výtvarné kultury, metodiky a výtvarných 
technik budou rámcově opakovány s důrazem na aktivní práci 
studentů, včetně praktické části vykonávané v pedagogické praxi. 
Rozsah učiva odpovídá požadavkům na přípravu k maturitní 
zkoušce z výtvarné výchovy s metodikou.  
 
Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body: 

• Nauka estetiky v pedagogické praxi – prohloubení znalostí 
v oblasti estetiky, výtvarné technologie, interpretace 
uměleckého díla.  

• Přehled dějin umění – prohloubení a zopakování znalostí 
z dějin výtvarného umění od pravěku po současnost, dějiny 
výtvarné kultury (muzea, galerie a výstavy v ČR a v 
zahraničí). 

• Principy a metodika výtvarné výchovy – opakování a 
prohloubení poznatků v oblasti principů a metodiky VV 
(plánování a realizace jednotlivých úkolů pro různé věkové 
skupiny, zásady hodnocení výtvarných prací a činností, 
bezpečnost práce). 

• Metodické výstupy žáků – výtvarné činnosti s metodickým 
využitím v odborné pedagogické praxi (metodické listy, 
doplnění metodického portfolia) 

• zaměřené rozšíření základních poznatků o dětském 
výtvarném projevu, příklady z praxe, rozbor dětské kresby. 

• Realizace vlastního výtvarného maturitního projektu – 
vlastního uměleckého díla (prohloubení znalostí 
a dovedností v jednotlivých výtvarných technikách a 
činnostech v odborné pedagogické praxi).  

 
 
 
Za předmětovou komisi Výtvarná a dramatická výchova s metodikou 
zpracovala dne 1. 3. 2023 Mgr. Lenka Burešová 

Seminář z tělesné výchovy 

Seminář je zaměřen na přípravu k maturitě z Tělesné výchovy 
s metodikou, na prohloubení a zdokonalení učiva. 
 
Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body: 

• Teoretické poznatky z TV – význam pohybu pro zdraví, 
správné držení těla, základy anatomie a fyziologie, hygiena a 
bezpečnost při TV, první pomoc v TV, odborné názvosloví, 
pravidla her. 

• Historie tělesné kultury. 

• Základní pohybové dovednosti. 

• Posilovací a protahovací cvičení s důrazem na metodiku 
nácviku. 

• Gymnastika s důrazem na metodiku nácviku. 

• Pohybové hry s důrazem na metodiku nácviku. 

• Sportovní hry s důrazem na metodiku nácviku. 

• Základy atletiky s důrazem na metodiku nácviku. 

• Zdravotní tělesná výchova. 

• Rozšíření a praktické využití zásobníku pohybových her a 
pohybových aktivit. 

• Metodické výstupy žáků. Seminář je zaměřen na přípravu 
k maturitě z Tělesné výchovy s metodikou, na prohloubení a 
zdokonalení učiva. 

 
 
 
Za předmětovou komisi Tělesná výchova s metodikou 
dne 1. 3. 2023 Mgr. Kamila Samsonová 
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Konverzace v anglickém jazyce 

Výuka je zaměřena na rozšíření a upevnění slovní zásoby z oblasti 
běžného života a získání základních znalostí z reálií anglicky 
hovořících zemí. Obsah semináře reaguje na specifické požadavky 
žáků SPGŠ. Je kladen důraz na mluvený projev žáků a jejich 
schopnost komunikace v každodenních situacích. 
Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body: 

• The role of mass media in everyday life 

• My family, relatives, friends, personal qualities 

• Sports and games, Olympic Games 

• Shops, shopping and services 

• Health and diseases, first aid, medical care 

• Jobs and my future career 

• My house, different types of dwellings in the CR, UK and USA 

• My daily programme, leisure time, hobbies 

• Eating habits and national cuisines, healthy lifestyle 

• Travelling, holidays, different means of transport 

• Fashion, clothes, factors influencing fashion 

• The system of education in the CR and UK 

• London, the Capital of the UK 

• A typical day at the nursery school (activities, plans) 

• Nature and environment, weather and seasons 

• Prague – our capital: sights, events, institutions 

• Brno – my city: sights, events, institutions 

• Literature for children 

• Games – methods of education 

• National holidays and festivals 

• The Czech Republic: over the map, sights, political system, 
interesting facts 

• The UK: over the map, sights, political system, interesting facts 

• The USA: over the map, sights, political system, interesting facts 

• Culture and cultural life 

• William Shakespeare (his life and works) 
 

 
Za předmětovou komisi Anglický jazyk 
zpracoval 1. 3. 2023 Mgr. Tomáš Zimek 

Seminář z matematiky 

Seminář je zaměřen na shrnutí a rozšíření středoškolské 
matematiky. 

• Číselné obory 

• Výrazy, rovnice, nerovnice 

• Funkce 

• Planimetrie, řešení obecného trojúhelníku 

• Posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost 

• Finanční matematika 

• Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 

• Stereometrie 

• Analytická geometrie 

 
 
 
Za předmětovou komisi Matematika  
zpracovala dne 1. 3. 2023 Mgr. Pavel Sikora. 


