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Pokyny k voľbe voliteľných predmetov 2022/2023 - pre IV.A, IV.B a oktávu 

Podľa ŠkVP na GSF má maturant desať (10) povinne voliteľných vyučovacích hodín, ktoré 

využije na voľbu voliteľných predmetov. Voliť si môže štvorhodinové alebo dvojhodinové 

voliteľné predmety. Po prihlásení sa na zvolený predmet, sa stáva pre maturanta tento predmet 

povinným a klasifikuje sa známkou. Okrem týchto voliteľných hodín si môže maturant vybrať 

aj nepovinné predmety, ktoré sa prihlásením stávajú pre neho záväzné a klasifikujú sa 

hodnotením absolvoval.  
 

Pokyny k voľbe voliteľných predmetov 2022/2023 - pre III.A a septimu 

Podľa ŠkVP na GSF má žiak tretieho ročníka štvorročnej formy a siedmeho ročníka 

osemročnej formy (septimy) štyri (4) povinne voliteľné vyučovacie hodiny, ktoré využije na 

voľbu voliteľných predmetov. Voliť si bude dvojhodinové voliteľné predmety. Po prihlásení sa na 

zvolený predmet, sa stáva pre žiaka tento predmet povinným a klasifikuje sa známkou. Okrem 

týchto voliteľných hodín si môže žiak vybrať aj nepovinné predmety, ktoré sa prihlásením 

stávajú pre neho záväzné a klasifikujú sa hodnotením absolvoval /neabsolvoval.  
 

Spoločné pokyny:  

► zoznam voliteľných predmetov pre školský rok 2022/2023 je zverejnený v tomto usmernení,  

► voliteľný predmet sa otvorí, ak sa prihlási najmenej 12 žiakov s rovnakou časovou dotáciou, 

► skupiny môžu vytvárať žiaci z rôznych tried, z maturantov aj z nematurantov, 

 ► v prípade nedostatočného záujmu si žiak v druhom kole volí nový predmet, 

► na zvolený predmet nie je možné voliť si vyučujúceho, 

► výber predmetov je nutné riadne zvážiť, nakoľko zmeny nemusia byť povolené. Počet žiakov 

nesmie klesnúť pod požadovaný počet - 12 žiakov, tzn. v septembri sa už zmena nemusí uskutočniť  

(kvôli rozvrhu), 

► prihlášky, podpísané rodičmi, je potrebné odovzdať do 31.marca 2022 triednemu profesorovi. 

 

Odporúčame voľbu uskutočniť v súlade: 

► s voliteľnými predmetmi maturitnej skúšky, 

► s požiadavky VŠ a s profilujúcimi predmetmi na prijímacích pohovoroch. 
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Prihláška na voľbu voliteľných predmetov 2022/2023  

MATURANTI  
 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................... 

Trieda:  .......................................................................................................................... 

  

Pre školský rok 2022/2023 si vyberám voliteľné predmety/semináre*: 
 

    názov                 týždenná dotácia 

                                                                                                   (zakrúžkujte) 

 

1. ..............................................................   2 h 4 h  

2.  ..............................................................   2 h 4 h  

3. ..............................................................     2 h 4 h  

4. ..............................................................     2 h 4 h 

5. ..............................................................     2 h 4 h                                                                                                                                  

Spolu:                                                                                      10 hodín 

 
* 

Možnosti výberu: a/  jeden predmet so štvorhodinovou a tri predmety s dvojhodinovou dotáciou  

   b/  dva predmety so štvorhodinovou a jeden predmet s dvojhodinovou dotáciou 

   c/  päť predmetov s dvojhodinovou dotáciou 

   d/  iné 

 

Chcem / nechcem  (nehodiace sa preškrtnite)  absolvovať nepovinný predmet/seminár  

(v prípade záujmu uveďte názov) ..................................................................... 
 

 

 

 

 

V Žiline   ..........................................                                      ........................................ 
                                                                                                            podpis študenta    

         
 

 

Vyplnený a podpísaný formulár odovzdajte triednemu učiteľovi do 31.marca 2022. 

http://www.gsf.sk/
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Výber predmetov je potrebné správne zvážiť. Ich zmena nemusí byť možná. 
 

 

Zoznam voliteľných predmetov pre školský rok 2022/2023 
 

MATURANTI 
 

 

vzdelávacia oblasť voliteľný predmet 

hodnotenie: známkou 

týždenná 

dotácia 

skratka 

Jazyk a komunikácia konverzácia v anglickom jazyku 2 KAJ 

konverzácia v nemeckom jazyku 2 KNJ 

konverzácia vo francúzskom jazyku  2 KFJ 

seminár z anglického jazyka  2 SAJ 

seminár z latinčiny 2 SLJ 

literárny seminár 2 LIS 

Matematika a práca 

 s informáciami 

seminár z matematiky  2 - 4 SEM 

seminár z informatiky 2 - 4 SEI 

Človek a príroda seminár z fyziky 2 - 4 SEF 

seminár z chémie 2 - 4 SECH 

výpočtový seminár z chémie 2 VSCH 

seminár z biológie 2 - 4 SEB 

Človek a spoločnosť seminár z dejepisu 2 - 4 SED  

seminár z geografie 2 - 4 SEG 

seminár z občianskej náuky 2 - 4 SON 

psychológia 2 - 4 PSY 

Človek a hodnoty seminár z katolíckeho náboženstva  2 SKN 

Umenie a kultúra seminár z umenia a kultúry  2 SUK 

 

 

 

 

O otvorení ďalších predmetov podľa ŠkVP GSF alebo inej časovej dotácii rozhoduje 

riaditeľka školy.  
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III.A, SEPTIMA  
 

Prihláška na voľbu voliteľných predmetov 2022/2023  
 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................... 

Trieda:  .......................................................................................................................... 

 

Pre školský rok 2022/2023 si vyberám voliteľné predmety/semináre*: 
 

 

    názov              týždenná dotácia 

                                                                                                         (zakrúžkujte) 

 

 

1. ..............................................................      2 h  

2. ..............................................................                2 h  

Spolu:                                                                                                 4 hodiny 

 
 
Možnosť výberu:  dva predmety s dvojhodinovou dotáciou  

    

 

 

 

Chcem / nechcem  (nehodiace sa preškrtnite)  absolvovať nepovinný predmet/seminár  

(v prípade záujmu uveďte názov a časovú dotáciu) .................................................................. 

 

 

 

 

 

V Žiline   ..........................................                                      ........................................ 
                                                                                                            podpis študenta    

         
 

 

 

Vyplnený a podpísaný formulár odovzdajte triednemu učiteľovi do 31. marca 2022. 

Výber predmetov je potrebné správne zvážiť. Ich zmena nemusí byť možná. 

http://www.gsf.sk/
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Zoznam voliteľných predmetov pre školský rok 2022/2023 
 

III.A, SEPTIMA  
 

 

vzdelávacia oblasť voliteľný predmet 

hodnotenie: známkou 

týždenná 

dotácia 

skratka 

Jazyk a komunikácia konverzácia v anglickom jazyku 2 KAJ 

konverzácia v nemeckom jazyku 2 KNEJ 

konverzácia vo francúzskom jazyku 2 KFJ 

seminár z anglického jazyka  2 SAJ 

seminár z latinčiny 2 SLJ 

literárny seminár 2 LIS 

Matematika a práca 

 s informáciami 

seminár z matematiky  2 SEM 

seminár z informatiky 2  SEI 

finančná gramotnosť 2 FIG 

Človek a príroda seminár z fyziky 2 SEF 

seminár z chémie 2 SECH 

výpočtový seminár z chémie 2 VSCH 

seminár z biológie 2 SEB 

Človek a spoločnosť seminár z dejepisu 2 SED  

seminár z geografie 2  SEG 

seminár z občianskej náuky 2 SON 

psychológia 2  PSY 

Človek a hodnoty seminár z katolíckeho náboženstva  2 SKN 

Umenie a kultúra seminár z umenia a kultúry  2 SUK 

 

 

 

 

O otvorení ďalších predmetov podľa ŠkVP GSF alebo inej časovej dotácii rozhoduje 

riaditeľka školy.  
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