
                               

 

SYSTÉM   VOLITEĽNÝCH   PREDMETOV 
 

Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene využíva  disponibilné hodiny 
na posilnenie vyučovania povinných predmetov a možnosť výberu voliteľných predmetov. 

 

V treťom ročníku je 6 disponibilných hodín 

z nich sú 4 hodiny využité na  posilnenie predmetov: anglický jazyk, fyzika, chémia, biológia 
a 2 hodiny si môžu žiaci zvoliť z pripravenej ponuky voliteľných predmetov.  
 
 

Vo štvrtom ročníku je 17 disponibilných hodín,   

Z nich 2 hodiny sú použité na posilnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry 
a anglického jazyka, 1 hodinu použila škola na vyučovanie predmetu podnikateľská 
a spotrebiteľská výchova. Ďalších 14  hodín si môžu vybrať žiaci z pripravenej ponuky 

voliteľných predmetov podľa svojich záujmov a potrieb.  
 
 

Voľba voliteľných predmetov prebehne elektronicky na školskom portáli edupage v dvoch 
kolách: 

 

1. kolo     -      od 24. 1. do   31. 1. 2022 
2. kolo     -      od   7. 2. do 11. 2. 2022 

 
 
Pri výbere voliteľných predmetov zvážte:  
 

- 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) 

 

 
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O VOLITEĽNÝCH PREDMETOCH SÚ ZVEREJNENÉ 
NA INFORMAČNEJ TABULI  VO VESTIBULE ŠKOLY FORMOU PONUKOVÝCH LISTOV 
A NA WEBOVEJ STRÁNKE ŠKOLY. 

 

 
 

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 PRE  3.  ROČNÍK V ŠKOL. ROKU 2022/23 

(volia si ich žiaci 2. ročníka)  

 

Žiaci  si vyberú do 3. ročníka  1 predmet  z našej ponuky.  

 
 

Predmet Skratka 3. ročník Poznámky 

Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 2  

Informatika v prírodných vedách  
a v matematike 

IPV 2 
Projekt IT 
Akadémia 

Počítačové systémy a siete XSS 2 
Projekt IT 
Akadémia 

Seminár z chémie SEC 2 
Odporúčame 
pokračovať  

vo 4.  ročníku 

Seminár z matematiky SEM 2  



                               

VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE  4.  ROČNÍK V ŠKOL.  ROKU 2022/23 

(volia si ich žiaci 3. ročníka)  

 
Žiaci  si vyberú do 4. ročníka  14 hodín  z našej ponuky.  
 

Predmet Skratka 
Počet 
hodín 

Poznámka 

Seminár zo slovenského jazyka SSJ 2  

Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 3) 2 ak  nemali KAJ v 3. ročníku 

Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 2) 2 pokračujúci z 3. ročníka 

Anglická gramatika AJG 2  

Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ 2  

Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ 2  

Konverzácia v ruskom jazyku KRJ 2  

Seminár z matematiky SEM 4  

Cvičenia z matematiky CVM 2  

Matematika MAT 2  

Seminár z informatiky SEN 4  

Cvičenia z informatiky CVI 2  

Riešenie problémov a programovanie RPP 2 Projekt IT Akadémia 

Seminár z biológie SEB 4 Pre budúcich lekárov 

Seminár a cvičenie z biológie SBE 4  

Cvičenia z biológie CVB 2 iba v spojení so SEB 

Seminár z chémie SEC 2) 2 pokračujúci z 3. ročníka 

Cvičenia z chémie CVC 2 iba v spojení so SEC 

Seminár z fyziky SEF 2  

Cvičenia z fyziky CVF 2 iba v spojení so SEF 

Seminár z dejepisu SED 4  

Seminár z geografie SEG 2  

Ekonomika EKO 2  

Seminár z občianskej náuky  SEY 2  

Spoločenskovedný seminár SPS 1) 2  

Marketing MKT 2  

Dejiny umenia DEU 4  

 
 
Poznámka:  
  

1) SPS ponúkame so zameraním na sociológiu a psychológiu (SPS S) alebo so zameraním na 
právo a politológiu (SPS P). Ak si žiak vyberie SPS so zameraním na sociológiu a psychológiu 
(SPS S), nemôže si vybrať SPS so zameraním na právo a politológiu (SPS P) a naopak. 
 

2) KAJ P a SEC P sú pokračujúce predmety z 3. ročníka. Tí, ktorí sa prihlásite na tento predmet 
a nemali ste ho v 3. ročníku, musíte si prebraté učivo z 3. ročníka individuálne doplniť. 

 
3) Nemôžu si ho voliť tí, ktorí mali KAJ v 3. ročníku 


