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Zásady práce s vnútorným predpisom 

Pridelenie vnútorného predpisu 

Vnútorný predpis bol pridelený riaditeľke školy a zástupkyniam riaditeľky školy. 

Uloženie vnútorného predpisu 

Metodické usmernenie riaditeľky bude trvalo uložené v riaditeľni školy, v kancelárií 

tajomníčky školy a na zdieľanom sieťovom disku školského servera.  

Oboznámenie s vnútorným predpisom 

Zodpovedný vedúci zamestnanec je povinný bezodkladne, najneskôr na najbližšej porade 

útvaru po pridelení vnútorného predpisu, zabezpečiť oboznámenie všetkých pedagogických 

zamestnancov. 
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Vzdelávanie na Gymnáziu Veľká okružná 22, Žilina 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.  

Na voľbu voliteľných predmetov sú v súlade s platným školským vzdelávacím programom 

rezervované disponibilné hodiny nasledovným spôsobom: 

1. Žiaci IV.A, IV.C, IV.D, IV.E využijú na voľbu voliteľných predmetov – podľa záujmu 

o ďalšie štúdium 18 povinných vyučovacích hodín. Žiaci týchto tried si z ponuky 

voliteľných predmetov vyberajú tri voliteľné predmety so štvorhodinovou týždennou 

dotáciou a tri voliteľné predmety s dvojhodinovou týždennou dotáciou. 

2. Žiaci IV.B využijú na voľbu voliteľných predmetov – podľa záujmu o ďalšie štúdium 

16 povinných vyučovacích hodín. Žiaci tejto triedy si z ponuky voliteľných predmetov 

vyberajú tri voliteľné predmety so štvorhodinovou týždennou dotáciou a dva voliteľné 

predmety 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: 

a) na webovej stránke školy pod názvom Voliteľné predmety pre 4.ročník, 

b) na nástenke v škole, 

c) na druhej strane prihlášky je zverejnený zoznam voliteľných predmetov. 

2. Obsahová náplň jednotlivých voliteľných predmetov je na webovej stránke školy. Za jej 

obsah sú zodpovední vedúci jednotlivých predmetových komisií. 
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3. Po prihlásení sa predmet stáva pre žiakov povinným. 

4. Všetky voliteľné predmety sú klasifikované. 

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

školského roka meniť.  

6. Aby sa mohol voliteľný predmet v danom školskom roku otvoriť, musí si ho vybrať 

minimálne 12 žiakov z ročníka. 

7. 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 dotácia zo semináru alebo cvičenia rovnakého zamerania). 

8. Každý žiak zaznamená svoju voľbu voliteľných predmetov do prihlášky, ktorú dostane 

od triedneho učiteľa. 

9. Vyplnenú prihlášku odovzdá žiak triednemu učiteľovi začiatkom februára. 

10. Výber voliteľných predmetov rodič a žiak potvrdí vlastnoručným podpisom, čím sa stáva 

pre žiaka záväzný. 

11.  K zmene voliteľných predmetov. môže dôjsť v ojedinelých a oprávnených prípadoch aj 

po termíne odovzdania prihlášok, a to na začiatku septembra nasledujúceho školského 

roku, pričom počet žiakov v skupine nesmie klesnúť pod 12 žiakov. S touto zmenou 

musia súhlasiť vyučujúci jednotlivých voliteľných predmetov. Po tomto termíne už 

žiadna zmena voliteľného predmetu nie je prípustná.  

12. Voľbu predmetov je nutné riadne zvážiť, nakoľko zmeny nemusia byť povolené. Počet 

žiakov v už otvorených seminároch nesmie klesnúť pod požadovaný počet – 12 žiakov, 

resp. v septembri sa už zmena nemusí dať vykonať v závislosti od rozloženia seminárov 

v rozvrhu. 

13. Výber vyučujúcich jednotlivých voliteľných predmetov sa neuskutočňuje žiakmi. 
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14. 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). 

15. Všetky vyplnené prihlášky od žiakov triedny učiteľ odovzdá zástupkyni riaditeľky školy 

bezprostredne po ich kompletizácii (treba ich zoradiť podľa abecedy). 

16. Spolu s prihláškami treba odovzdať aj vyplnenú tabuľku so štatistickým vyhodnotením 

prvej voľby voliteľných predmetov za triedu . 

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. V prípade, že sa v prvom kole voľby voliteľných predmetov na niektorý prihlásilo menej 

ako 12 žiakov, prebieha druhé kolo v ktorom si žiaci, ktorých sa to týka, volia 

z otvorených voliteľných predmetov schválených riaditeľkou školy. 

19. Druhé kolo voliteľných predmetov prebieha podľa bodu: 8, 10, 14 a bude ukončené 

v apríli aktuálneho školského roku. 

20. V ojedinelých a oprávnených prípadoch môže riaditeľka školy otvoriť na výnimku 

voliteľný predmet aj s menším počtom žiakov ako 12, a to z predmetu informatika, 

programovanie alebo jeden z predmetov z podobným zameraním z pôvodnej ponuky (ak 

sa na obidva predmety v prvom kole prihlásilo menej žiakov ako 12). 
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Prílohy 

Zoznam voliteľných predmetov 

Vzdelávacia oblasť Názov voliteľného predmetu 
Týždenná 

dotácia 
Skratka 

Jazyk a komunikácia 

konverzácia v anglickom jazyku 4 KAJ 

konverzácia v nemeckom jazyku 4 NEJ 

konverzácia v ruskom jazyku 4 KRJ 

seminár zo slovenského jazyka a literatúry 2 ESI 

seminár z nemeckého jazyka 2 SNJ 

konverzácia v španielskom jazyku 2 KSZ 

Človek a príroda 

fyzika 4 FYZ 

chémia 4 CHE 

biológia 4 BIO 

seminár z fyziky 2 SEF 

seminár z chémie 2 SEC 

seminár z biológie 2 SEB 

Človek a spoločnosť 

dejepis 4 DEJ 

seminár z občianskej náuky 4 SEY 

geografia 4 GEG 

seminár z dejepisu 2 SED 

spoločenskovedný seminár 2 SPS 

ekonomika 4 EKO 

praktické cvičenia z ekonomiky 2 PKB 

psychológia 2 PSY 

Matematika a práca 

s informáciami 

seminár z matematiky (okrem IV.B) 4 SEM 

seminár z matematiky pre IV.B 4 SEMb 

programovanie 4 PRO 

matematika (okrem IV.B) 2 MAT 

základy mat. analýzy (okrem IV.B) 2 ZMY 

informatika 2 INF 

cvičenia z informatiky pre nematurantov 2 CVI 
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Záväzná prihláška na voliteľné predmety v šk. r. .................. 

(4. ročník v šk. r. ...............) 

Pokyny: žiaci si volia tri štvorhodinové a tri dvojhodinové bloky (18 hodín) z ponuky 

uvedenej na druhej strane 

Poznámky: 

∗ na uvedený predmet nie je možné voliť si vyučujúceho  

∗ v prípade nedostatočného záujmu (menej ako 12, resp. 8 žiakov v predmetoch 

informatika a programovanie) si žiak v 2. kole volí nový predmet  

∗ teraz zvolený predmet si už nemožno meniť, preto treba dôkladne zvážiť voľbu 

s prihliadnutím na ďalšiu profiláciu (maturity, štúdium na VŠ) 

∗ Maturitná skúška na gymnáziu sa skladá z štyroch predmetov. Predmety MS pre 

gymnáziá sú: 

a) slov. jazyk a literatúra 

b) cudzí jazyk (B2) 

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo 

ostatných predmetov. (Súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na 

gymnáziu musí byť najmenej 6. Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa 

môže zarátať aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého 

zamerania) 

d) ďalší voliteľný predmet.  

P R I H L Á Š K A  - odovzdať TP do ................ 

Priezvisko 

Meno 

Trieda 
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Záväzne sa prihlasujem na nasledovné voliteľné predmety: 

Voliteľný predmet:  kód (viď zoznam na 2. str.) 

4-hodinové bloky 

 

 

 

2-hodinové bloky 

 

 

 

podpis žiaka podpis rodiča 

Zoznam voliteľných predmetov - 4. ročník 

(4. ročník v školskom roku ...................... ) 

4-hodinové bloky: 

Kód Predmet 

KAJ konverzácia v anglickom jazyku 

KNJ konverzácia v nemeckom jazyku 

KRJ konverzácia v ruskom jazyku 

DEJ dejepis 

SEY seminár z občianskej náuky 

GEG geografia 

SEM seminár z matematiky (okrem okrem IV.B) 

SEMb seminár z matematiky pre IV.B 

FYZ fyzika 

CHE chémia 

BIO biológia 

EKO ekonomika 

PRO programovanie 
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2-hodinové bloky: 

kód predmet 

ESI seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

SNJ seminár z nemeckého jazyka 

KSZ Konverzácia v španielskom jazyku 

SED seminár z dejepisu 

SPS spoločenskovedný seminár 

PSY psychológia 

MAT matematika (okrem IV.B) 

ZMY základy matematickej analýzy (okrem IV.B) 

SEF seminár z fyziky 

SEC seminár z chémie 

SEB seminár z biológie 

PKB praktické cvičenia z ekonomiky 

INF informatika 

CVI cvičenia z informatiky pre nematurantov 
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Vyhodnotenie ponuky voliteľných predmetov 

Trieda: Triedny učiteľ: 

4-hodinové bloky:  

Skratka Voliteľný predmet Počet prihlásených žiakov 

KAJ konverzácia v anglickom jazyku  

KNJ konverzácia v nemeckom jazyku  

KRJ konverzácia v ruskom jazyku  

DEJ dejepis  

SEY seminár z občianskej náuky  

GEG geografia  

SEM seminár z matematiky (okrem IV.B)  

SEMb seminár z matematiky pre IV.B  

FYZ fyzika  

CHE chémia  

BIO biológia  

EKO ekonomika  

PRO programovanie  

 

2-hodinové bloky:  

Skratka Voliteľný predmet Počet prihlásených žiakov 

ESI seminár zo slovenského jazyka a literatúry  

SNJ seminár z nemeckého jazyka  

KSZ konverzácia v španielskom jazyku  

SED seminár z dejepisu  

SPS spoločenskovedný seminár  

PSY psychológia  

MAT matematika (okrem IV.B)  

ZMY základy matematickej analýzy (okrem IV.B)  

SEF seminár z fyziky  
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SEC seminár z chémie  

SEB seminár z biológie  

PKB praktické cvičenia z ekonomiky  

INF informatika  

CVI cvičenia z informatiky pre nematurantov  

 


