
Pokyny k voľbe voliteľných predmetov pre školsky rok 2022/2023  

 

Prihlasovanie na voliteľné predmety bude prebiehať od 11.1.2022 do 4.3.2022 

v online prostredí EduPage cez modul Prihlasovanie.  

 Výber voliteľných predmetov odporúčame uskutočniť v súlade s profilujúcimi 

predmetmi na vysokých školách a tomu zodpovedajúcimi voliteľnými predmetmi maturitnej 

skúšky. Je preto dôležité si zistiť požiadavky vysokých škôl a predmety, z ktorých budú žiaci 

konať prijímacie skúšky. 

V školskom roku 2021/2022 sa otvoria tie voliteľné predmety, na ktoré sa prihlási 

minimálne 12 žiakov. V prípade nedostatočného záujmu o niektorý voliteľný predmet v prvom 

kole, si žiak volí nový predmet v druhom kole. V druhom kole si žiak vyberá z otvorených 

predmetov prvého kola. Na zvolený voliteľný  predmet nie je možné si vyberať vyučujúceho.  

Voľbu predmetov je nutné riadne zvážiť, nakoľko zmeny po druhom kole nemusia byť 

povolené. Počet žiakov v  už otvorených voliteľných predmetoch nesmie klesnúť pod 

požadovaný počet – 12 žiakov, resp. v septembri sa už zmena nemusí dať vykonať v závislosti 

od rozloženia voliteľných predmetov v rozvrhu. 

 

III.A, C, D,  

Vo štvrtom ročníku absolvujú žiaci predmety zo vzdelávacích oblastí: 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra (3 vyučovacie hodiny týždenne), 1.cudzí 

jazyk (4 VH), 2.cudzí jazyk (3 VH – pokračuje vo zvolenom jazyku) 

Zdravie a pohyb – telesná a športová výchova (2 VH) 

Zvyšných 18 povinných vyučovacích hodín žiak využije na voľbu voliteľných predmetov – 

podľa záujmu o ďalšie štúdium. Voliť si bude tri štvorhodinové a tri dvojhodinové voliteľné 

predmety. Po prihlásení sa predmet stáva pre žiaka povinným a klasifikuje sa známkou. 

III.B 

Vo štvrtom ročníku absolvujú žiaci predmety zo vzdelávacích oblastí: 

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra (4 vyučovacie hodiny týždenne), 1.cudzí 

jazyk (4 VH), 2.cudzí jazyk (3 VH – pokračuje vo zvolenom jazyku) 

Matematika a informácia – matematika (3 VH), matematické cvičenia (1 VH) 

Zdravie a pohyb – telesná a športová výchova (2 VH) 



Zvyšných 16 povinných vyučovacích hodín žiak využije na voľbu voliteľných predmetov – 

podľa záujmu o ďalšie štúdium. Voliť si bude tri štvorhodinové a dva dvojhodinové voliteľné 

predmety. Po prihlásení sa predmet stáva pre žiaka povinným a klasifikuje sa známkou.  

 

Zoznam voliteľných predmetov 

vzdelávacia oblasť názov voliteľného predmetu týždenná 

dotácia 

skratka 

Jazyk a komunikácia 

konverzácia v anglickom jazyku 4 KAJ 

Seminár z nemeckého jazyka 2 SNJ 

seminár z anglického jazyka 2 SAJ 

seminár zo slovenského jazyka a literatúry 2 ESI 

Človek a príroda 

fyzika 4 FYZ 

chémia 4 CHE 

biológia 4 BIO 

seminár z fyziky 2 SEF 

seminár z chémie 2 SEC 

seminár z biológie 2 SEB 

Človek a spoločnosť 

dejepis 4 DEJ 

seminár z občianskej náuky 4 SEY 

geografia 4 GEG 

seminár z dejepisu 2 SED 

spoločenskovedný seminár 2 SPS 

ekonomika 4 EKO 

praktické cvičenia z ekonomiky 2 PKB 

psychológia 2 PSY 

Matematika a práca 

s informáciami 

seminár z matematiky (okrem IV.B) 4 SEM 

seminár z matematiky pre IV.B 4 SEMb 

programovanie 4 PRO 

matematika (okrem IV.B) 2 MAT 

základy mat. analýzy (okrem IV.B) 2 ZMY 

informatika 2 INF 

cvičenia z informatiky (pre nematurantov) 2 CVI 

 


