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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.

Na voľbu voliteľných predmetov sú v súlade s platným školským vzdelávacím programom rezervované
disponibilné hodiny nasledovným spôsobom:
1.

do 3. ročníka štvorročného štúdia a do septimy osemročného štúdia si žiaci všetkých tried z ponuky voliteľných predmetov vyberajú 3 voliteľné predmety s jednohodinovou týždennou dotáciou,

2.

do 4. ročníka štvorročného štúdia a do oktávy osemročného štúdia si žiaci všetkých
tried z ponuky voliteľných predmetov vyberajú 6 voliteľných predmetov s dvojhodinovou týždennou dotáciou.

POKYNY PRE ŽIAKOV A TRIEDNYCH UČITEĽOV
1.

Žiaci si môžu vybrať voliteľné predmety iba z ponuky, ktorá je oficiálne schválená riaditeľkou školy a ktorá bola vypracovaná na základe návrhov jednotlivých predmetových
komisií. Dokument s touto ponukou je žiakom i rodičom k dispozícii na webovej stránke
školy v priečinku VYUČOVANIE, a to konkrétne pod názvom Voliteľné predmety.

2.

Žiaci 2. ročníka štvorročného štúdia a sexty osemročného štúdia si vyberajú z ponuky
voliteľných predmetov pre 3. ročník štvorročného štúdia (viď TABUĽKA I).
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3.

Žiaci 3. ročníka štvorročného štúdia a septimy osemročného štúdia si vyberajú z ponuky voliteľných predmetov pre 4. ročník štvorročného (viď TABUĽKA II).

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

7.

Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení 3. ročníka a septimy prerušiť, t. j.
nie je podmienkou, aby v ňom musí žiak povinne pokračoval v 4. ročníku a v oktáve
(napr. ak žiak absolvoval 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 to automaticky, že si do maturitného ročníka tento predmet nemôže zvoliť).

8.

Aby sa mohol voliteľný predmet v danom školskom roku otvoriť, musí si ho vybrať minimálne 12 žiakov z ročníka.

9.

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.
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10.

Každý žiak zaznamená svoju voľbu voliteľných predmetov na návratku, ktorú dostane
od triedneho učiteľa (možno si ju stiahnuť aj z webovej stránky školy).

11.

Okrem názvov (nie skratiek) predmetov, ktoré si vybral, uvedie žiak aj názov jedného
náhradného voliteľného predmetu, o ktorý by mal záujem v prípade, ak by sa jeho prvá
voľba nedala zrealizovať pre nedostatočný záujem zo strany žiakov daného ročníka.

12.

Výber voliteľných predmetov žiak potvrdí vlastnoručným podpisom, čím sa stáva pre
neho záväzný. K zmene voliteľných predmetov v štádiu ich výberu môže dôjsť v ojedinelých a oprávnených prípadoch aj po termíne odovzdania návratiek, a to najneskôr do
30. júna bežného školského roku. Po tomto termíne už žiadna zmena voliteľného predmetu nie je prípustná.

13.

Výber vyučujúcich jednotlivých voliteľných predmetov žiakmi sa neuskutočňuje.

14.

Vyplnenú návratku odovzdá žiak triednemu učiteľovi do konca januára.

15.

Základné informácie o tom, ako postupovať pri výbere voliteľných predmetov, musia
žiaci dostať od triedneho učiteľa ešte pred nástupom na vianočné prázdniny (v triednej knihe treba o tomto vykonať zápis do zoznamu triednických hodín). Skutočnosť, že triedny učiteľ poskytol žiakom svojej triedy informácie obsiahnuté v tejto
vnútornej smernici, dá podpísať každému žiakovi na osobitnom formulári a ten odovzdá
spolu s návratkami zástupcovi riaditeľky školy.

16.

Všetky vyplnené návratky od žiakov sa musia odovzdať zástupcovi riaditeľky školy bezprostredne po ich kompletizácii (treba ich zoradiť podľa abecedy).

17.

Ak žiak resp. žiaci v triede v danom období študujú v zahraničí, je potrebné zistiť ich
záujem iným spôsobom (napr. cez rodičov, telefonicky, prostredníctvom e-mailu); návratku v tomto prípade podpíše priamo triedny učiteľ, pričom uvedie, akým spôsobom
získal požadované informácie (napr. pripne vytlačený e-mail žiaka).

18.

Spolu s návratkami treba odovzdať aj vyplnenú tabuľku so štatistickým vyhodnotením
prvej voľby voliteľných predmetov za triedu (viď TABUĽKA II).
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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

LATINČINA1

LAT

CERTIFIKOVANÝ TRÉNING NEMECKÉHO JAZYKA2

CTN

FRANCÚZSKY JAZYK3

FRJ

NEMECKÝ JAZYK4

NEJ

RUSKÝ JAZYK5

RUJ

ŠPANIELSKY JAZYK6

ŠPJ

FYZIKA PRE MATURANTOV

FYM

FYZIKA VO VÝPOČTOCH

FYV

FYZIKA NETRADIČNE7

FYN

SEMINÁR Z CHÉMIE

SECH

CHEMICKÉ VÝPOČTY

CHEV

SEMINÁR Z BIOLÓGIE

SEB

ČLOVEK A PRÍRODA

1
2

3
4
5
6
7

výber tohto predmetu sa netýka žiakov spoločenskovednej triedy, ktorí majú latinčinu ako povinný predmet
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)
tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú francúzštinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú nemčinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
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
len pre žiakov prírodovednej triedy štvorročného štúdia
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ČLOVEK A HODNOTY

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MIKROBIOLÓGIA

MIK

PSYCHOLÓGIA

PSY

SVETOVÉ DEJINY

SVD

STAROVEKÉ CIVILIZÁCIE

STC

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR

SVS

ZÁKLADY ÚČTOVNÍCTVA

ZAU

FYZICKÁ A HUMÁNNA GEOGRAFIA

FHG

REGIONÁLNA GEOGRAFIA

REG

GEOGRAFIA ATRAKTÍVNE

GEA

SEMINÁR Z MATEMATIKY

SEM

CVIČENIA Z MATEMATIKY

CVM

VYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY

VKM

SEMINÁR Z INFORMATIKY

SEI

SEMINÁR Z PROGRAMOVANIA

SEP

VÝCHOVA UMENÍM

VYU

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY

SUK

UMENIE A KULTÚRA
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TABUĽKA II

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

vzdelávacia oblasť

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

názov voliteľného predmetu

skratka

JAZYKOVÝ A LITERÁRNY SEMINÁR

JLS

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU

KAJ

SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA

SAJ

OBCHODNÁ ANGLIČTINA

OBA

KONVERZÁCIA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

KFJ

SEMINÁR Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

SFJ

CERTIFIKOVANÝ TRÉNING NEMECKÉHO JAZYKA8

CTN

KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU

KNJ

SEMINÁR Z NEMECKÉHO JAZYKA

SNJ

KONVERZÁCIA V RUSKOM JAZYKU

KRJ

SEMINÁR Z RUSKÉHO JAZYKA

SRJ

KONVERZÁCIA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

KŠJ

SEMINÁR ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

SŠJ

FRANCÚZSKY JAZYK9

FRJ

NEMECKÝ JAZYK10

NEJ

8

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)
9
tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú francúzštinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
10
tento voliteľný predmet nie je pre žiakov, ktorí majú nemčinu ako cudzí jazyk od 1. ročníka
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RUSKÝ JAZYK11

RUJ

ŠPANIELSKY JAZYK12

NEJ

FYZIKA PRE MATURANTOV

FYM

FYZIKA VO VÝPOČTOCH

FYV

FYZIKA NETRADIČNE13

FYN

VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIKY

VKF

SEMINÁR Z CHÉMIE

SECH

CHEMICKÉ VÝPOČTY

CHEV

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHÉMIE

VKCH

BOTANIKA A ZOOLÓGIA

BOZ

BIOLÓGIA ČLOVEKA A EKOLÓGIA

BČE

VYBRANÉ KAPITOLY Z BIOLÓGIE

VKB

SEMINÁR Z DEJEPISU

SED

MODERNÉ DEJINY

MOD

VYBRANÉ KAPITOLY Z DEJEPISU

VKD

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR

SVS

SEMINÁR Z GEOGRAFIE

SEG

PSYCHOLÓGIA

PSY

ČLOVEK A PRÍRODA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

ČLOVEK A HODNOTY

11

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
13
tento voliteľný predmet je určený pre žiakov prírodovednej triedy štvorročného štúdia a pre tých, čo majú zvýšený záujem o
fyziku
12
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PSYCHOLÓGIA PRE MATURANTOV

PSM

SEMINÁR Z MATEMATIKY

SEM

PRÍPRAVA K MATURITE Z MATEMATIKY

PMM

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA

DEG

SEMINÁR Z INFORMATIKY

SEI

SEMINÁR Z PROGRAMOVANIA

SEP

VYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY14

VKM

UMENIE A KULTÚRA

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY

SUK

ZDRAVIE A POHYB

SEMINÁR Z TELOCVIKU

SET

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

14

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

VYHODNOTENIE PONUKY VOLITEĽNÝCH PREDMETOV
TRIEDA: .................................... TRIEDNY UČITEĽ: ..........................................................................

Názov voliteľného predmetu

počet žiakov,
ktorí si zvolili voliteľný predmet
po 1. kole voľby

po 2. kole voľby

P – 007 – 1

Strana: 11/11

VOLITEĽNÉ PREDMETY

Kód: P – 007
Vydanie: 1
Kópia /originál: originál

NÁVRATKA
s voľbou voliteľných predmetov do 3. ročníka a septimy
Meno a priezvisko žiaka: ..........................................................................................................
Trieda: ............................................
Do budúceho školského roka si záväzne volím tieto voliteľné predmety:
1.

.......................................................................................................................

2.

.......................................................................................................................

3.

.......................................................................................................................

V prípade, že niektorý z vyššie uvedených voliteľných predmetov sa pre nedostatočný záujem zo
strany žiakov neotvorí, ako náhradný voliteľný predmet si volím:
..............................................................................................................................................
Dátum: ...................................... Vlastnoručný podpis žiaka ....................................................

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

NÁVRATKA
s voľbou voliteľných predmetov do 4. ročníka a oktávy
Meno a priezvisko žiaka: .........................................................................................................
Trieda: ............................................
Do budúceho školského roka si záväzne volím nasledovné voliteľné predmety:
1.

.......................................................................................................................

2.

.......................................................................................................................

3.

.......................................................................................................................

4.

.......................................................................................................................

5.

.......................................................................................................................

6.

.......................................................................................................................

V prípade, že niektorý z vyššie uvedených voliteľných predmetov sa pre nedostatočný záujem zo
strany žiakov neotvorí, ako náhradný voliteľný predmet si volím:
..............................................................................................................................................
Dátum: ...................................... Vlastnoručný podpis žiaka ....................................................
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