
VOLITEĽNÉ PREDMETY - 2016/2017 

pre budúci 3. ročník, 4.ročník, VII.OG, IV.E a V.D 

 

4-ročné štúdium: 

III.A, B, C, D – 3 dvojhodinové semináre (6 hodín) 

IV.A, B, C, D – 1 štvorhodinový a 3 dvojhodinové semináre  

  alebo 2 štvorhodinové a 1 dvojhodinový seminár (10 hodín) 

 
 

5-ročné slovensko-španielske bilingválne štúdium:  

IV.E – Konverzácia v španielskom jazyku (2 hodiny) a 1 dvojhodinový seminár 

            (2 hodiny) 

V.D –  máte 3 možnosti výberu (10 hodín): 

1. Konverzácia v španielskom jazyku (2 hodiny), 2 dvojhodinové semináre (4 hodiny)  

    a 1 štvorhodinový seminár (4 hodiny)  

2. Konverzácia v španielskom jazyku (2 hodiny) a 2 štvorhodinové semináre (8 hodín)  

3. Konverzácia v španielskom jazyku (2 hodiny), 4 dvojhodinové semináre (8 hodín) 

 

8-ročné štúdium: 

VII.OG – 3 dvojhodinové semináre (6 hodín) 

 

V dňoch od 5. do 11. februára 2016 bude zisťovaný predbežný záujem o ponúknuté 

voliteľné predmety prostredníctvom triednych učiteľov. Na základe jeho výsledkov budú 

po 22. februári 2016 na webovej stránke školy zverejnené voliteľné predmety aj s menami 

vyučujúcich a deň v týždni (A, B, C, D, E), kedy sa budú konať.  

Dni A, B, C, D, E sa premenia na konkrétne dni v týždni v septembri 2016. (Deň A nemusí 

byť pondelok, atď.) 

Prihlasovanie na voliteľné predmety bude prebiehať písomne vo forme prihlášky, ktorú 

treba potvrdiť svojim podpisom. Vyplnené prihlášky žiaci odovzdajú triednym učiteľom. 

Triedni učitelia odovzdajú vyplnené prihlášky do 4. marca 2016 zástupkyni riaditeľa 

PaedDr. Babošovej. Po tomto termíne a odovzdaní záväznej prihlášky nebude možná 

žiadna zmena, ani v septembri 2016, preto si treba výber voliteľných predmetov 

zodpovedne premyslieť! Voliteľné predmety sa volia na celý školský rok, nie je možné 

ich meniť po 1. polroku. 



Voliteľný predmet sa otvorí, ak sa naň prihlási aspoň 12 žiakov. V prípade nižšieho počtu 

sa seminár neotvorí a žiaci sa musia prehlásiť na iný seminár (vyplnia novú prihlášku). Ak 

sa na jeden seminár prihlási veľký počet žiakov, seminár sa rozdelí. Na jeden deň si žiak 

volí iba jeden seminár. 

Informácie sú zverejnené aj na webovej stránke školy. 

                        

                                                                                                                PaedDr. Ľubica Babošová 

                                                                                                                zástupkyňa riaditeľa školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


