
Střední průmyslová škola elektrotechnická 

Praha 10, V Úžlabině 320 

NABÍDKA NEPOVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ  

pro studenty budoucích prvních ročníků studia oboru ELEKTROTECHNIKA  

 

Studenti si mohou volit jeden z následujících nepovinně volitelných předmětů: 

 

1. Odborná angličtina (OA) 
Předmět odborná angličtina je samostatným předmětem bez přímé vazby na běžné hodiny anglického jazyka. 

Hlavním smyslem jeho zařazení do učebních osnov je propojení výuky angličtiny s klíčovými odbornými 

předměty s cílem rozvíjet jazykové dovednosti a znalosti žáka v odborné a profesní oblasti. Výuka je zaměřena 

zejména na seznámení se s terminologií a práci s odborným textem v tištěné i zvukové podobě. Nejedná se o 

pouhé obousměrné překlady textů, ale i o jejich interpretaci a používání odborné angličtiny v ústní a písemné 

komunikaci. Výuka předmětu odborná angličtina odpovídá principu progresivního rozvoje dovedností: studenti 

opakovaně procházejí stejnými tématy, ale vždy na vyšší jazykové i odborné úrovni.  

 

2. Němčina (NJ) 
Výuka německého jazyka jako druhého jazyka začíná bez návaznosti na jeho předchozí studium. Znalost základů 

jazyka ze základní školy je výhodou, nikoliv podmínkou. Hlavním cílem výuky je získání komunikativních 

dovedností a schopnosti se domluvit během případného studia či pracovního pobytu v německy mluvící zemi. 

Od školního roku 2018/2019 spolupracujeme s partnerskou školou Berufliche Schule ITECH v Hamburku na 

společných projektech, kterých se mohou při splnění určitých podmínek žáci zúčastnit. Výuka je zaměřena na 

porozumění mluvenému slovu v běžných každodenních situacích, ústní a písemnou komunikaci s použitím 

základních gramatických struktur a běžné slovní zásoby a na čtení textů se správnou výslovností. Cílem výuky je 

rovněž seznámit žáka se základní terminologií jeho oboru, aby mohl číst jednoduchý odborný text a porozuměl 

mu.  

✓ Student si nepovinně volitelný předmět volí dobrovolně. 

✓ V případě malého zájmu o nepovinně volitelný předmět nebude předmět vyučován. 

✓ Jestliže se student na nepovinně volitelný předmět přihlásí, je jeho účast na hodinách povinná a 

bude z nepovinného předmětu v příslušném školním roce klasifikován. 

✓ Nepovinně volitelný předmět bude vyučován od 1. do 4. ročníku v rozsahu minimálně dvou 

vyučovacích hodin týdně.  

✓ Závaznou přihlášku odevzdejte společně se zápisovým lístkem na studijním oddělení školy.  

✓ Konečné rozhodnutí o skupinách nepovinně volitelných předmětů provede ředitelka školy. 

✓ Případné dotazy k organizaci výuky nepovinně volitelných předmětů zodpoví L. Hons, tel. 

274 016 230, hons@uzlabina.cz 

 

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – nepovinně volitelné předměty – ELE 

 

Příjmení a jméno studenta: ………………………………………………………………………..  

 

Závazně se přihlašuji od školního roku 2021/2022 na nepovinně volitelný předmět (uveďte zkratku 

předmětu): 

 

……………….. 

 

Dne ___________ 

 

____________________       ________________________ 

     podpis studenta            podpis zákonného zástupce 

mailto:hons@uzlabina.cz

