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Vzdelávanie na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi je zamerané na to, aby žiak nadobudol
všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné na zabezpečenie jeho
prípravy na ďalšie vzdelávanie, ale aj pre jeho uplatnenie v praxi a živote. Hlavným poslaním je vybaviť žiaka
systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného
kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjal. Škola musí umožniť všetkým
svojim žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch, umožniť rozvoj ich kľúčových spôsobilostí, dať im šancu, aby sa rozvíjali podľa vlastných schopností a umožniť im zažiť
úspech. Aj na tento účel slúžia disponibilné hodiny, ktorých počet pre jednotlivé ročníky určuje štátny vzdelávací
program pre gymnázia. Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne slúžia na
vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na škole, zohľadňujú záujmy žiakov a ich rodičov, ale aj personálne a
priestorové podmienky školy. Slúžia na

1.

posilnenie hodinovej dotácie už existujúcich povinných predmetov,

2.

vytvorenie nových vyučovacích predmetov,

3.

voliteľné predmety, ktoré si každý žiak volí samostatne.

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV, ČO SI VYBERAJÚ VOLITEĽNÉ PREDMETY
1.

Žiaci si vyberajú voliteľné predmety iba z ponuky, ktorá je oficiálne schválená riaditeľkou školy a
ktorá bola vypracovaná na základe návrhov jednotlivých predmetových komisií.

2.

Žiaci 2. ročníka štvorročného štúdia a sexty osemročného štúdia si vyberajú z ponuky voliteľných predmetov uvedených v TABUĽKE I celkom 3 voliteľné predmety s jednohodinovou týždennou dotáciou.

3.

Žiaci 3. ročníka štvorročného štúdia a septimy osemročného štúdia si vyberajú z ponuky voliteľných uvedených v TABUĽKE II celkom 6 voliteľných predmetov s dvojhodinovou týždennou dotáciou.

4.

Obsahová

náplň

jednotlivých

voliteľných

predmetov

je

na

webovej

stránke

školy

www.gympd.sk v priečinkoch jednotlivých predmetových komisií (za jej obsah sú zodpovední
vedúci jednotlivých predmetových komisií).
5.

Všetky voliteľné predmety sú klasifikované.

6.

Výber vyučujúcich jednotlivých voliteľných predmetov žiakmi sa neuskutočňuje.

7.

Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý školský rok, t. j. nemožno ho v priebehu
školského roka meniť.

8.

Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení 3. ročníka a septimy prerušiť, t. j. nie je podmienkou, že v ňom musí žiak povinne pokračoval v 4. ročníku a v oktáve (napr. ak žiak absolvoval
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v 3. ročníku fyziku pre maturantov, neznamená to, že si ju musí zvoliť aj do 4. ročníka; resp. skutočnosť, že v 3. ročníku nemal žiak medzi svojimi voliteľnými predmetmi fyziku pre maturantov,
neznamená, že si do maturitného ročníka tento predmet nemôže zvoliť).
9.

Aby sa mohol voliteľný predmet v danom školskom roku otvoriť, musí si ho v súlade s
platným štátnym vzdelávacím programom a jeho dodatkami vybrať minimálne 12 žiakov z
ročníka. V jednej skupine voliteľného predmetu môže byť maximálne 23 žiakov.

10.

Pri výbere voliteľných predmetov treba zohľadňovať aj to, z čoho chcú žiaci maturovať a na aký
typ vysokej školy sa plánujú prihlásiť. V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR č. 209/2011 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, maturuje žiak gymnázia povinne zo
štyroch predmetov, pričom ich skladba je nasledovná – slovenský jazyk a literatúra, povinný
predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, voliteľný maturitný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov, ďalší voliteľný maturitný predmet. Podľa § 6, ods. 8
tejto vyhlášky musí jeden z voliteľných maturitných predmetov spĺňať podmienku, že
súčet týždenných hodinových dotácií počas celého štúdia je najmenej šesť (do tejto
dotácie sa počíta aj hodinová dotácia zo semináru alebo cvičenia rovnakého zamerania). Informáciu o hodinových dotáciách jednotlivých predmetov v jednotlivých typoch tried
možno nájsť v školskom vzdelávacom programe, ktorý obsahuje učebné plány jednotlivých typov tried; je zverejnený na webovej stránke školy v priečinku O ŠKOLE.

11.

Každý žiak zaznamená svoju voľbu voliteľných predmetov vykoná buď prostredníctvom vlastnoručne podpísanej návratky, ktorú dostane od triedneho učiteľa (možno si ju stiahnuť aj z
webovej stránky školy), alebo elektronicky prostredníctvom stránky edupage na základe
pokynov administrátora, a to vo vopred určenom termíne a v súlade s jeho inštrukciami.

12.

K dodatočnej zmene voliteľných predmetov po ukončení procesu ich výberu môže
dôjsť len v ojedinelých a odôvodnených prípadoch, a to najneskôr do 30. júna bežného
školského roku (po tomto termíne už žiadna zmena voliteľného predmetu nie je prípustná). Dodatočný výber sa však realizuje už len z tých skupín voliteľných predmetov, ktoré sa vytvorili na základe prvej voľby žiakov príslušného ročníka, a to s podmienkou, že nemôže dôjsť
k ohrozeniu existencie už vytvorenej skupiny voliteľného predmetu (t. j. počet žiakov v dôsledku
dodatočnej zmeny nesmie klesnúť pod 12 žiakov) alebo k vytvoreniu ďalšej skupiny voliteľného
predmetu (t. j. počet žiakov by sa zvýšil z maximálneho počtu 23 žiakov na 24 a viac).
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TABUĽKA I

PONUKA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE 3. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA
A SEPTIMU OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

vzdelávacia oblasť

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

názov voliteľného predmetu

skratka

SEMINÁR ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

SSJ

LITERÁRNY SEMINÁR

LIS

LATINČINA 1

LAT

REÁLIE ANGLOFÓNNYCH KRAJÍN2

RAK

CERTIFIKOVANÝ TRÉNING NEMECKÉHO JAZYKA 3

CTN

PSYCHOLÓGIA

PSY

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK

PSV

FYZIKA PRE MATURANTOV

FYM

FYZIKA NETRADIČNE4

FYN

FYZIKA VO VÝPOČTOCH

FYV

PRÍPRAVA NA PROFESIJNÉHO BAKALÁRA

PPB

CHEMICKÉ VÝPOČTY

CHEV

SEMINÁR Z CHÉMIE

SECH

CVIČENIA Z BIOLÓGIE PRE MATURANTOV

CBM

ČLOVEK A HODNOTY

ČLOVEK A PRÍRODA

1

výber tohto predmetu sa netýka žiakov spoločenskovednej triedy, ktorí ho majú latinčinu ako povinný predmet
uvedený predmet nie je určený pre žiakov jazykových tried a druhého stupňa osemročného štúdia, nakoľko vo
svojich učebných plánoch majú zaradené predmety (anglofónna literatúra, reálie anglofónnych krajín), ktoré im zabezpečujú
prípravu na štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka
3
len pre žiakov, čo majú nemecký jazyk ako prvý alebo druhý cudzí jazyk (cieľom predmetu je príprava žiakov s
pokročilými vedomosťami nemeckého jazyka na jazykový certifikát DSD I)
4
len pre žiakov prírodovednej triedy štvorročného štúdia
2

P – 007 – 3

Strana: 5/8

VOLITEĽNÉ PREDMETY
a ich administrácia

Kód: P – 007
Vydanie: 3
Kópia /originál: originál

MIKROBIOLÓGIA

MIK

PARAZITOLÓGIA

PAR

SEMINÁR Z BIOLÓGIE

SEB

STAROVEKÉ CIVILIZÁCIE

STC

SVETOVÉ DEJINY

SVD

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR

SVS

ZÁKLADY MANAŽMENTU

ZMN

ZÁKLADY ÚČTOVNÍCTVA

ZAU

GEOGRAFIA ATRAKTÍVNE

GEA

HUMÁNNA GEOGRAFIA

HUG

REGIONÁLNA GEOGRAFIA

REG

CVIČENIA Z MATEMATIKY

CVM

SEMINÁR Z MATEMATIKY

SEM

VYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY

VKM

SEMINÁR Z INFORMATIKY

SEI

SEMINÁR Z PROGRAMOVANIA

SEP

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY

SUK

ZÁKLADY UMELECKEJ TVORIVOSTI

ZUT

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

UMENIE A KULTÚRA
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TABUĽKA II

ZOZNAM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE 4. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA
A OKTÁVU OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

vzdelávacia oblasť

názov voliteľného predmetu

skratka

JAZYKOVÝ A LITERÁRNY SEMINÁR

JLS

ANGLOFÓNNA LITERATÚRA 5

ANL

CERTIFIKOVANÝ TRÉNING NEMECKÉHO JAZYKA 6

CTN

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU

KAJ

KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU

KNJ

KONVERZÁCIA V RUSKOM JAZYKU

KRJ

KONVERZÁCIA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

KŠJ

OBCHODNÁ ANGLIČTINA

OBA

SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA

SAJ

SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA C17

SAJ1

SEMINÁR Z NEMECKÉHO JAZYKA

SNJ

SEMINÁR Z RUSKÉHO JAZYKA

SRJ

FRANCÚZSKY JAZYK 8

FRJ

NEMECKÝ JAZYK9

NEJ

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

5

uvedený predmet nie je určený pre žiakov jazykových tried, ktorí ho majú zaradený v učebnom pláne ako povinný
vyučovací predmet
6
len pre žiakov, čo majú nemecký jazyk ako prvý alebo druhý cudzí jazyk (cieľom predmetu je príprava žiakov s
pokročilými vedomosťami nemeckého jazyka na jazykový certifikát DSD II)
7
len pre žiakov jazykových tried, ktorých učebný plán je koncipovaný ako rozšírené vyučovanie anglického jazyka
8
tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú francúzštinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
9
tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú nemčinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
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RUSKÝ JAZYK10

RUJ

ŠPANIELSKY JAZYK 11

NEJ

FYZIKA PRE MATURANTOV

FYM

FYZIKA NETRADIČNE12

FYN

FYZIKA VO VÝPOČTOCH

FYV

VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIKY

VKF

PRÍPRAVA NA PROFESIJNÉHO BAKALÁRA

PPB

CHEMICKÉ VÝPOČTY

CHEV

SEMINÁR Z CHÉMIE

SECH

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHÉMIE

VKCH

BIOLÓGIA ČLOVEKA A EKOLÓGIA

BČE

BOTANIKA A ZOOLÓGIA

BOZ

VYBRANÉ KAPITOLY Z BIOLÓGIE

VKB

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ13

ČLS

MODERNÉ DEJINY

MOD

SEMINÁR Z DEJEPISU

SED

VYBRANÉ KAPITOLY Z DEJEPISU

VKD

FILOZOFIA

FIL

10

tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú ruštinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú španielčinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
12
tento voliteľný predmet je určený pre žiakov prírodovednej triedy štvorročného štúdia a pre tých, čo majú zvýšený záujem o
fyziku
13
Predmet nie je určený pre žiakov spoločenskovedných tried, ktorí ho majú zaradení v učebnom pláne ako povinný
vyučovací predmet
11
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SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR

SVS

ZÁKLADY MARKETINGU

ZMR

SEMINÁR Z GEOGRAFIE

SEG

PSYCHOLÓGIA

PSY

PSYCHOLÓGIA PRE MATURANTOV

PSM

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA

DEG

PRÍPRAVA K MATURITE Z MATEMATIKY

PMM

SEMINÁR Z MATEMATIKY

SEM

VYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY14

VKM

SEMINÁR Z INFORMATIKY

SEI

SEMINÁR Z PROGRAMOVANIA

SEP

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY

SUK

ZÁKLADY UMELECKEJ TVORIVOSTI

ZUT

SEMINÁR Z TELOCVIKU

SET

ČLOVEK A HODNOTY

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

UMENIE A KULTÚRA

ZDRAVIE A POHYB

14

Tento voliteľný predmet je určený len pre žiakov jazykových a spoločenskovedných tried
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