
                               

 

 

 

SYSTÉM   VÝBERU  VOLITEĽNÝCH   PREDMETOV 

 
 

 Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene obsahuje 
možnosť využitia voliteľných hodín vo všetkých ročníkoch. V prvom a druhom ročníku boli 
voliteľné hodiny (po 3 v každom ročníku) určené školou. Od tretieho ročníka majú študenti 
možnosť sami si zvoliť niektoré predmety podľa svojich záujmov a potrieb v súvislosti 
s plánmi ďalšieho vysokoškolského štúdia.  
 
 
 

 

Vo štvrtom ročníku je 16 voliteľných hodín.  

 
Všetci žiaci majú ako povinne voliteľné tie predmety, ktoré si vybrali v treťom ročníku – 

čiže 4/6 hodín,  posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry o 1 hodinu  
a 1 hodina podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy je určená školou. Ďalších 8  hodín 
si môžu vybrať z pripravenej ponuky podľa svojich záujmov a potrieb.  

 
 
 
 

Pri výbere voliteľných predmetov treba zvažovať:  
 

- svoj záujem a predpoklady pre ďalšie štúdium na vysokej škole 
- možnosť uplatnenia v praxi po skončení štúdia  
- perspektívy na trhu práce( www.profesia.sk) – trh potrebuje absolventov technických 

vysokých škôl a prírodných vied 
- ranking vysokých škôl v SR a vo svete ( www.arra.sk) 

 

 
 
 

Všetkým študentom želáme rozumnú voľbu predmetov 
tak, aby vytvorila predpoklady pre ich úspešné 
vysokoškolské štúdium a uplatnenie v praxi ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.profesia.sk/
http://www.arra.sk/


                               

VOLITEĽNÉ PREDMETY (VP) PRE  4.  ROČNÍK    

V ŠKOLSKOM  ROKU 2019/2020 

(volia si ich žiaci v 3. ročníku)  

 
Žiaci  pokračujú v predmetoch, ktoré si zvolili v 3. ročníku a k nim si vyberú do 4. 

ročníka ďalších 8 hodín z našej ponuky.  
 

Predmet Skratka 
Počet 
hodín 

Poznámka 

Seminár z programovania SPG 4  - iba pre informatikov (III.A) 

Seminár z informatiky SEN 4  - okrem informatikov 

Cvičenia z informatiky CVI 2 - okrem informatikov 

Seminár z matematiky SEM 4  - ak nebol zvolený v 3.roč  

Cvičenia z matematiky CVM 2  

Deskriptívna geometria DEG 4   

Deskriptívna geometria DEG 2  

Seminár z chémie SEC 4  - ak nebol zvolený v 3.roč 

Cvičenia z chémie CVC 2 - iba v spojení so SEC 

Seminár z fyziky SEF 2  - ak nebol zvolený v 3.roč  

Cvičenia z fyziky CVF 2  - iba v spojení so SEF 

Seminár z dejepisu SED 4  - ak nebol zvolený v 3.roč 

Cvičenia z biológie CVB 2 - iba v spojení so SEB 

Seminár z geografie SEG 2   

Ekonomika EKO 2  

Seminár z občianskej náuky  SEY 2   

Dejiny umenia DEU 4   

Seminár zo slovenského jazyka SSJ 2  

Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 2  - ak nebola zvolená v 3.roč  

Latinský jazyk LAT 2  

Konverzácia v ruskom jazyku KRJ 2 - ak nebola zvolená v 3.roč 

Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ 2 - ak nebola zvolená v 3.roč 

Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ 2  

 

Poznámka:  
 Ak si žiak vyberie 4-hodinový predmet, nemôže si ten istý predmet vybrať aj 2-hodinový a naopak.  

 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O VOLITEĽNÝCH PREDMETOCH SÚ ZVEREJNENÉ NA 

INFORMAČNEJ TABULI  VO VESTIBULE ŠKOLY FORMOU PONUKOVÝCH LISTOV. 



                               

 

 

Časový plán výberu voliteľných predmetov (VP) 

pre žiakov 3. ročníka podľa  ŠkVP 

 

 

  

December 2018 

- príprava ponuky VP 

- návrhy hodnotenia VP vyučujúcimi 

- príprava ponukových listov (PL) garantmi predmetov  

 

Január 2019 

- dohodnúť sa na zmenách VP na porade (ak to bude nutné) 

- informovať žiakov o ponuke a spôsobe výberu VP na škol. rok 2019/2020 

- zverejniť ponuky VP na informačnej tabuli vo vestibule školy a v zborovni 

 

Február 2019 

- I. a II. kolo výberu VP  

- spracovanie výsledkov I. a II. kola 

 

Marec - jún 2019 

-  tvorba rozvrhu VP  

   

 

 

 

Termíny kôl výberu VP   

 

I. kolo -     21.1.2019 - 8.2.2019 

II. kolo -    13.2.2019 - 27.2.2019 

 
 



                               

NÁVRATKA 

Záväzný výber voliteľných predmetov (VP) pre 4. ročník 

 Meno a priezvisko: ...............................................    

 Trieda: III. ...... 

 Školský rok: 201../202.. 

Skratky VP zvolených v 3. ročníku (pokračujú vo 4. ročníku):........................................... 

Názov predmetu:                                        Skratka:           Počet hodín:             

 

 1. .........……….................................             ………......   ......................                       

 2. ......................................................   ………......  ......................                        

 3. ......................................................      ………......  ......................                        

 4. ......................................................   ...................  ...................... 

 

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

           podpis rodiča                                                                                podpis žiaka 

                               

V ..................................   dňa................................ 

 

 

NÁVRATKA 

Záväzný výber voliteľných predmetov (VP) pre 4. ročník 

 Meno a priezvisko:...................................................  

 Trieda: III. ....... 

 Školský rok: 201../202.. 

Skratky VP zvolených v 3. ročníku (pokračujú vo 4. ročníku):..........................................  

 Názov predmetu:                                        Skratka:           Počet hodín:             

 

 1. .........……….................................             ………......   ......................                       

 2. ......................................................   ………......  ......................                        

 3. ......................................................      ………......  ......................                        

 4. ......................................................   ...................  ...................... 

 

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

           podpis rodiča                                                                                podpis žiaka 

                             

V ..................................  dňa................................  


