
Výber voliteľných predmetov prebehne v školskom roku 
2017/2018 v nasledovných etapách:

Február
- Testy hierarchie záujmov – prebehnú v 2. a 3. ročníku
- Vypracovanie ponúk voliteľných predmetov pre študentov budúceho 2., 3., 4. ročníka , 

sexty, septimy, oktávy
(zodpovedné sú jednotlivé predmetové komisie)

- Zverejnenie ponuky voliteľných predmetov pre žiakov 1., 2. ročníka, kvintu a sextu na 
informačných plochách (základné informácie budú na hlavnej chodbe, podrobnosti na 
informačných plochách pri kabinetoch, prípadne sa pýtajte vyučujúcich)

- Prezentácie jednotlivých blokov predmetov pre budúci 2. a 3. ročník (vyučovacie hodiny)
- Informačné stretnutie pre rodičov žiakov 2. ročníka a sexty
- Prihlasovanie žiakov 1. ročníka na voliteľný predmet

Marec

- Testy hierarchie záujmov – prebehnú v 2. a 3. ročníku
- 1. a 2. kolo prihlasovania žiakov 2. ročníka a sexty na rozširujúce a voliteľné predmety 

(triednické hodiny)
- Ukončenie prihlasovania na voliteľné predmety v 2. ročníku a sexte 
- Zverejnenie ponuky voliteľných predmetov pre žiakov 3. ročníka a septimy na 

informačných plochách (základné informácie budú na hlavnej chodbe, podrobnosti na 
informačných plochách pri kabinetoch, prípadne sa pýtajte vyučujúcich)

- Informačné stretnutia pre rodičov žiakov 3. ročníka a septimy
- 1. kolo prihlasovania  žiakov 3. ročníka septimy na voliteľné predmety 

Apríl
- 2. kolo prihlasovania  žiakov 3. ročníka septimy na voliteľné predmety 
- Ukončenie prihlasovania na voliteľné predmety v 3. ročníku a septime

Žiadame  všetkých  študentov,  aby  si  voľbu  nenechávali  na  poslednú  chvíľu 
a rozhodovali sa priebežne podľa svojho záujmu a potrieb. Informácie o ponúkaných 
predmetoch  poskytnú  garanti  predmetu.  Okrem  nich  sa  môžete  obrátiť  aj  na 
svojich vyučujúcich a triednych profesorov.  Zároveň žiadam všetkých študentov, 
aby  si  pred voľbou dobre premysleli   svoje  budúce smerovanie  a podľa  toho  si 
navolili predmety. Po ukončení prihlasovania sa voľba predmetov bude považovať za 
záväznú . O zmeny budete môcť žiadať iba z vážnych dôvodov.

PhDr. Vlasta Serdelová
 zástupca RŠ



Voliteľné predmety pre šk. rok 2018/2019

2. ročník (terajší prváci a     žiaci kvinty)  

• volia si 1 x 2 hodiny voliteľného predmetu z ponuky

• ponuky hotové do 1.2.2017
• ukončenie prihlasovania 28.2.2018 (záväzne)

3. ročník (terajší druháci a     žiaci sexty)  

• hodinová dotácia rozširujúcich a voliteľných predmetov 3+2+2
• volia si rozširujúci predmet -1.maturitný predmet - 3 hodiny , v ňom 

pokračujú vo   4. ročníku opäť trojhodinovkou . Sú to rozširujúce 
predmety (matematika- RZM, chémia - RZH,  dejepis - RDA, 
občianska náuka – ROBNA, biológia -RZB) 
volia si 2x 2-hodiny voliteľného predmetu z ponuky

• ponuky hotové do 1.2.2017, zverejnenie  7.2.2017
• rodič. združenia tried 2. ročníka a sexty 27.2.2018
• 1. kolo prihlasovania do  19.3.2018 (odovzdať predbežnú prihlášku TU 

a PZR)
• 2. kolo prihlasovania do 30.3.2018 (záväzné prihlášky)

4. ročník (terajší tretiaci a     žiaci septimy)  

• hodinová dotácia rozširujúcich a voliteľných predmetov 3+5+2+3+3
 pokračujú  3 hodinami rozširujúceho predmetu z 3. ročníka,  
 volia si 2.maturitný predmet – 5-hodinovka,
 volia si 1 x 2 hodiny voliteľného predmetu z ponuky
             a 2 x 3 hodiny voliteľného predmetu z ponuky

• ponuky hotové do 16.2.2018
• rodič. združenia tried 3. ročníka a septimy 6.3.2018 
• 1. kolo prihlasovania do 30.3.2018 (odovzdať predbežnú prihlášku TU 

a PZR)
• 2. kolo prihlasovania do 13.4.2018 (záväzné prihlášky)
Vedúci PK, resp. garanti ponúkaných predmetov zodpovedajú za obsah
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