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Východiská výberu

1. Školský vzdelávací program 
umožňujúci dvojstupňové štúdium

• 1.-2. ročník: všeobecný základ +

projekt, sebariadenie, regionalistika

• 3. - 4. ročník: ponuka voliteľných 
predmetov v počte
18 hodín v 3. ročníku 

18 hodín v 4. ročníku



Východiská výberu

2. Kariérny plán:

• Kto som? Čo robím rád a dobre?

• Čo chcem študovať...

• Čo potrebujem vedieť na 
prijímacie pohovory na VŠ...

• Z čoho budem maturovať...

• Čo ma zaujíma...



Štruktúra učebného plánu (31 hod)
1. Predmety povinné - 13hodín týždenne

• slovenský jazyk – 4 (JAK, LIT)

• anglický jazyk - 5 

• 2. cudzí jazyk – 2 

• telesná výchova – 2

2. Predmety povinne voliteľné  18hodín 

4- hodinové (4XY- 4YZ-4XZ )

2-hodinové  (2xy - 2yz - 2xz)



Žiak  si vyberá z ponuky 

(zvolené predmety sa pre neho stávajú 
povinnými)

• 3 predmety v časovej dotácii 4 hodiny 
týždenne

• 3 predmety v časovej dotácii 2  hodiny 
týždenne

V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet žiakov, 

aby mohla byť skupina otvorená, vyberie si žiak  iný 
predmet z ponuky.



Ponuka  4 hod. voliteľných predmetov

4-hodinové  pokračujúce 

vo 4. ročníku

4-hodinové  jednoročné 

len pre 3.ročník

neviazané Aplikovaná ekonómia

Matematika

Pozn.: do ponuky pre 4. roč. 

v štvorhodinových  predmetoch 

pribudne  Rozšírený anglický 

jazyk, Informatika

Fyzika*

Chémia

Biológia

Občianska náuka

Dejepis

4-hodinové  pokračujúce

vo 4. ročníku viazané

4-hodinové  jednoročné

3. alebo 4. roč.

Rozšírený nemecký jazyk Geografia

Rozšírený španielsky jazyk Dejiny umenia

Rozšírený ruský jazyk

Španielsky jazyk (začiatočníci)

Nemecký jazyk (začiatočníci)

Ruský jazyk (začiatočníci)



Ponuka  VP na školský rok 2018/2019

2-hodinové 

pokračujúce vo 4. roč.

2-hodinové  jednoročné  

3. alebo 4. roč.

Seminár z matematiky CAD- systémy

Cvičenia z informatiky  1

Pozn.: do ponuky pre 4. roč.

v dvojhodinových  predmetoch

pribudnú  ďalšie semináre

a cvičenia - z FYZ,

CHE, DEJ, OBN

Cvičenia z matematiky

Seminár z biológie

Laboratórna technika*

Latinčina

Zdravý životný štýl

Netradičné športy

2-hodinové   jednoročné

len pre 3. ročník

Cvičenia zo slov. jazyka



V ponuke sú tri 6 - hodinové „predmetové balíky“ 
(4+2)

1. Matematika + Seminár z matematiky 
(výpočtový) - žiak si volí celý „balík“

2. Biológia, pričom maturanti z Biológie si Seminár 
z biológie volia buď v 3. alebo vo 4. ročníku

3.Laboratórnu techniku si volia žiaci, ktorí 
budú maturovať z fyziky a to buď v 3. alebo vo 4. 
ročníku

tabulka ponuky 3r..doc
tabulka ponuky 3r..doc


Ak žiak bude chcieť vo 4. ročníku 

študovať „pokračujúci“ predmet, ktorý 

v 3. roč. nemal, škola mu umožní urobiť 

rozdielovú skúšku z obsahu 3. ročníka 

(v prípade potreby  poskytneme 

konzultáciu), po jej úspešnom vykonaní  

(koniec augusta)  môže mať predmet 

v maturitnom ročníku.



Odporúčanie na maturitu
maturita 

z predmetu:

3. ročník 4. ročník
4-hod. 2-hod. 4- hod. 2-hod.

Matematika MAT SEM MAT SEM

Fyzika FYZ LAB TECH FYZ SEF, LAB TECH

Chémia CHE CHE SEC

Biológia BIO SEB BIO SEB

Informatika CVI 1 INF CVI 2

Dejepis DEJ DEJ SED

Občianska 

náuka OBN OBN SPS

Geografia GEG GEG

Nemecký j. RNJ RNJ

Španielsky j. 

(Ruský jazyk) RŠJ (RRJ) RŠJ (RRJ)



Čo si môžem zvoliť

maturita 

z predmetu:

3. ročník 4. ročník

4-hod. 2-hod. 4- hod. 2-hod.

Slovenský

jazyk a 

literatúra CSJL

Anglický 

jazyk RAJ KAJ

2. Cudzí jazyk RNJ (RŠJ, RRJ) RNJ (RŠJ, RRJ)

3. Cudzí jazyk

RJ, ŠJ, NJ 

začiatočníci

RJ, ŠJ, NJ 

začiatočníci



termíny

Rodičovské stretnutie

05.02. (utorok):

16.00 – 17.00

Prvé kolo výveru 06.2. – 10.3. 2019

Vypĺňanie prihlášok s triednym profesorom:

11.3.2019

pondelok

Zverejnenie zoznamu otvorených predmetov: 15.3.2019

Druhé kolo výberu v zvolených predmetoch: 15.3. - 20.3. 2019

Zverejnenie otvorených predmetov po 2. kole: 21.3.2019

Tretie kolo výberu v zvolených predmetoch : 21. 3. - 27. 3. 2019

Záverečné zverejnenie otvorených voliteľných

predmetov 28.3.2019



Ďakujem za pozornosť

www.gympb.sk

Aktuálne informácie

Učebné osnovy jednotlivých predmetov

http://www.gympb.sk/

