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Ponuka  voliteľných predmetov pre 3. ročník v šk. roku 
2021/2022

Štruktúra učebného plánu:

29 hodín týždenne, z toho

• 11 hodín povinne (pre každého žiaka) : SJL-3h, ANJ-4h, CJ-2h, TSV-2h
•

• 18 hodín voliteľných, žiak si vyberie z ponuky  :

3 predmety v časovej dotácii 4 hodiny týždenne

3 predmety v časovej dotácii 2 hodiny týždenne



Podmienky výberu predmetov

• Zvolený predmet sa stáva pre žiaka, ktorý si ho vybral povinným

• V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet žiakov, aby mohla byť skupina otvorená, vyberie si žiak  iný 
predmet z ponuky (termíny jednotlivých kôl výberu sú na snímke č.8)

Na otvorenie predmetu je potrebných:

10 žiakov pre predmety orientované na informatiku 

15 žiakov na cudzie jazyky  

17 žiakov na ostatné predmety 

• Výber voliteľných predmetov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom Edupage

• V prípade, že žiak neodovzdá vyplnenú prihlášku s voliteľnými predmetmi v stanovenom termíne, 
vyhradzuje si škola právo prideliť žiakovi voliteľné predmety.

• V ponuke sú 6-hodinové  „predmetové balíky“ (4+2, MAT+SEM,FYZ+SEF, CHE+SEC, BIO+SEB, DEJ+SED, 
OBN+SPS, INF+SEI) ). Žiak si volí celý „balík“, ak chce z daného predmetu maturovať ( v tabuľke označené 
červenou farbou)



Východiská výberu predmetov

Poznatky o svojich preferenciách z predmetu sebariadenie

•Kto som? 

•Čo ma zaujíma...

•Čo robím rád a dobre?

•Čo chcem študovať...

• Z čoho budem maturovať...

•Čo potrebujem vedieť na prijímacie pohovory na VŠ

•Aké predmety som absolvoval v 3. ročníku



Prehľad voliteľných predmetov

4-hodinové predmety 2- hodinové predmety
2- hodinové jednoročné

(raz za štúdium)
Matematika Seminár z matematiky CAD- systémy*

Fyzika Seminár z fyziky Laboratórna technika*

Chémia Seminár z chémie Cvičenia z matematiky*

Biológia Seminár z biológie*

Informatika Seminár z informatiky Rozšírené kapitoly z biológie

Dejepis Seminár z dejepisu Programovanie web stránok*

Občianska náuka Spoločenskovedný seminár Latinčina*

Rozšírený anglický jazyk Konverzácia v anglickom jazyku * Rozšírená telesná výchova*

Geografia* Fyzika pre medikov Netradičné športy*

Dejiny umenia* Konverzácia v španielskom jazyku

Konverzácia v nemeckom jazyku



Poznámky

• 4- hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. aj 4. ročníka, ale absolvujú ich len v 3. alebo 4. ročníku          
( raz za štúdium): Geografia, Dejiny umenia

• 2- hodinové predmety, ktoré si volia žiaci 3. aj 4. ročníka, ale absolvujú ich len v 3., alebo 4. ročníku        
( raz za štúdium), tieto predmety si žiak zvolí len v prípade, že ich neabsolvoval v 3. ročníku:

Cvičenia z matematiky, Seminár z biológie, CAD- systémy, Laboratórna technika, Programovanie web 
stránok, Rozšírená telesná výchova, Netradičné športy, Latinčina

• 2- hodinové predmety pokračujúce v 4. ročníku: žiaci si ich môžu zvoliť v3. aj v 4. ročníku

 Seminár z matematiky. je súčasťou 6- hodinového balíka (maturant z matematiky si ho musí zvoliť aj v 4. ročníku)

 Konverzácia v anglickom jazyku: vo 4. ročníku si ju žiak môže zvoliť, len ak si súčasne nezvolil Rozšírený anglický 
jazyk

 Konverzácia v nemeckom jazyku: môže si zvoliť  v 3. aj 4. ročníku, alebo len v jednom z týchto ročníkov

 Konverzácia v španielskom jazyku: môže si zvoliť  v 3. aj 4. ročníku, alebo len v jednom z týchto ročníkov

• Ak sa žiak rozhodne zvoliť si do 4. ročníka predmet, ktorý v 3. roč. neabsolvoval, škola mu umožní 
vykonať rozdielovú skúšku z obsahu predmetu pre 3. ročník (koniec augusta). Po jej úspešnom 
absolvovaní, môže žiak študovať tento predmet v maturitnom ročníku



Odporúčané kombinácie 
voliteľných predmetov 

pre maturitu

poznámka: KAJ* 4. ročník si volia iba žiaci, ktorí si zároveň 
nezvolili RAJ

GEG*, SEB* a LAB* si volia len žiaci, ktorí tieto predmety 
neabsolvovali v 3. ročníku

Maturita z
predmetu:

3. ročník 4. ročník

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

Slovenský jazyk a literatúra CSJL

Anglický jazyk KAJ RAJ KAJ*

Matematika MAT SEM MAT SEM

Fyzika FYZ CVF FYZ SEF 

Chémia CHE LAB CHE SEC

Biológia BIO SEB/LAB BIO SEB/LAB*

Informatika WSE INF SEN

Dejepis DEJ DEJ SED

Občianska náuka
OBN OBN SPS

Geografia GEG* GEG*

Nemecký jazyk KNJ KNJ

Španielsky jazyk KSJ KSJ

Ruský jazyk



Termíny
informatívne stretnutie so žiakmi 2. 

ročníka
16. 3. 2021- 3. vyuč. hodina (9:40)

cez MS Teams

informatívne rodičovské združenie Prezentácia na www.gympb.sk a Edupage
vypĺňanie prihlášok prostredníctvom 

Edupage 17. 3. 2021- 24. 3. 2021
zverejnenie zoznamu otvorených 

predmetov: 25. 3. 2021
druhé kolo výberu v zvolených 

predmetoch 26. 3. 2021- 2. 4. 2021
zverejnenie otvorených predmetov po 

2. kole 5. 4. 2021
tretie kolo výberu v zvolených 

predmetoch 5. 4. 2021- 9. 4. 2021

záverečné zverejnenie otvorených 
voliteľných  predmetov 

16. 3. 2021- 2 vyu. hodina (8:40) cez MS 
Teams

:

http://www.gympb.sk/


Ďakujem za pozornosť

Mgr. Pavel Mikuláš


