
Rozdelenie disponibilných hodín - štvorročné štúdium 
 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

Počet pridelených 

disponibilných 

hodín + extra 

hodín 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 

prvý cudzí jazyk 

druhý cudzí jazyk 

2+1 

2 

0 

Matematika a práca s informáciami 
matematika 

informatika 
1+1 

1 

Človek a príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

2 

2+1 

1+1 

Človek a spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

0 

0 

1+1 

Umenie a kultúra umenie a kultúra 0 

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská výchova 0 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 0 

Voliteľné predmety  18 

Celkom  30+5 

 

 

 

Prehľad využitia týždňov – štvorročné štúdium 
 

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa 

rozpisu 
33 t 33 t 33 t 28 t 

Príprava na 

maturitnú skúšku 
0 0 0  1 t 

Časová rezerva 

(opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-

vzdelávacie akcie) 

5 dní 6 dní 7 dní 5 dní 

Kurzy (adaptačný, 

lyžiarsky,  kurz 

OŽaZ, účel. cvič. 

OŽaZ) 

8 dní  2 dni 3 dni 0 

Spolu týždňov 40 40 40 32 

 

 

POZNÁMKY K UČEBNÝM PLÁNOM 
 

 Školský učebný plán vychádza z rámcového učebného plánu pre gymnáziá so štvorročným 

štúdiom. 

 Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút. 

 Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa podmienok školy. 



 V 1. ročníku si žiaci okrem povinného anglického jazyka volia ďalší cudzí jazyk zo štyroch 

cudzích jazykov, ktoré škola ponúka: francúzsky, nemecký, ruský a španielsky na základe 

záujmu žiakov, resp. ich zákonných zástupcov. Delenie na skupiny sa realizuje v rámci ročníka. 

 Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova 

možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 

žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej 

výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.  

 Pri vyučovaní informatiky sa trieda spravidla delí na 2 skupiny tak, aby pri každom počítači 

sedel jeden žiak. 

 Na hodinách telesnej a športovej výchovy sa trieda spravidla delí na skupiny chlapcov a dievčat. 

Súčasťou vyučovania je 5-dňový lyžiarsky kurz v prvom ročníku. 

 Ponuka voliteľných predmetov vychádza z pedagogického zámeru školy, z personálnych 

podmienok školy a zo záujmu žiakov. Počet skupín voliteľných predmetov v predposlednom 

ročníku štúdia bude na základe záujmu žiakov maximálne 6, počet skupín 4-hodinových 

voliteľných predmetov v poslednom ročníku bude na základe záujmu žiakov maximálne 6, 

počet skupín 2-hodinových voliteľných seminárov/konverzácií v poslednom ročníku bude na 

základe záujmu žiakov maximálne 8. 

 Povinnou súčasťou vyučovania sú: 

o dve 1-dňové účelové cvičenia na ochranu  života a zdravia v 1. a 2. ročníku (v areáli 

školy alebo mimo školy v blízkom okolí), 

o samostatný kurz na ochranu života a zdravia  v 3. ročníku,  

o 5-dňový pobytový lyžiarsky kurz je pre žiakov 1. ročníka, 

o adaptačný kurz pre 1. ročník 4G (1-dňový). 

o ostatné (výchovno-vzdelávacie, kultúrne, športové a i.) akcie, besedy, školské výlety a 

exkurzie, ktoré sú aktuálne zaradené do ročných plánov školy. Patrí sem aj účasť 

v štátnych a medzinárodných projektoch, účasť v športových a predmetových súťažiach 

a tiež iné voľnočasové aktivity organizované školou. 

 

Skratky pre vyučovacie predmety vo štvorročnom štúdiu 
 

Povinné predmety 

slovenský jazyk a literatúra   SJL  chémia     CHE 

anglický jazyk      ANJ  biológia    BIO 

francúzsky jazyk    FRJ  dejepis     DEJ 

nemecký jazyk    NEJ  geografia    GEG 

ruský jazyk     RUJ  občianska náuka   OBN 

španielsky jazyk    SJA   etická výchova   ETV 

matematika     MAT   náboženská výchova   NBV 

informatika     INF   umenie a kultúra   UKL 

fyzika      FYZ   telesná a športová výchova  TSV 

        

  

Voliteľné predmety 

konverzácia v anglickom jazyku  KAJ  seminár z fyziky   SEF 

konverzácia vo francúzskom jazyku  KFJ  seminár z chémie   SEC 

konverzácia v nemeckom jazyku  KNJ  seminár z biológie   SEB 

konverzácia v ruskom jazyku    KRJ  seminár z dejepisu   SED 

konverzácia v španielskom jazyku     KSZ  seminár z geografie   SEG 

seminár z matematiky    SEM  spoločenskovedný seminár  SPS 

cvičenia z informatiky   CVI  

informatika v prírodných vedách a matematike IPM  

 

 



Rozdelenie disponibilných hodín - osemročné štúdium 
 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

Počet pridelených 

disponibilných 

hodín + extra 

hodín 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 

prvý cudzí jazyk 

druhý cudzí jazyk 

3+1 

2 

1 

Matematika a práca s informáciami 
matematika  

informatika 
2+1 

2 

Človek a príroda 

fyzika 

chémia 

biológia 

2 

3+1 

3+1 

Človek a spoločnosť 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

2 

2 

1+1 

Umenie a kultúra 

hudobná výchova 

výtvarná výchova 

umenie a kultúra 

0 

0 

0 

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská výchova 0 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 0 

Voliteľné predmety  18 

Celkom  41+5 

 

 

Prehľad využitia týždňov – osemročné štúdium 
 

Činnosť 
I. 

PRÍMA 

II. 

SEKUNDA 

III. 

TERCIA 

IV. 

KVARTA 

V. 

KVINTA 

VI.  

SEXTA 

VII. 

SEPTIMA 

VIII. 

OKTÁVA 

Vyučovanie 

podľa rozpisu 
33 33 33 33 33 t 33 t 33 t 28 t 

Príprava na 

maturitnú skúšku 
0 0 0 0 0 0 0 1 t 

Časová rezerva 

(opakovanie 

učiva, exkurzie, 

výchovno-

vzdelávacie 

akcie) 

7 7 6 7 5 dní 6 dní 7 dní 5 dní 

Kurzy (adaptačný, 

lyžiarsky, 

plavecký, kurz 

OŽaZ, účel. cvič. 

OŽaZ) 

3 dni 2 dni 7 dní 2 dni 8 dní  2 dni 3 dni 0 

Spolu týždňov 40 40 40 40 40 40 40 32 

 

 
POZNÁMKY K UČEBNÝM PLÁNOM 
 

 Školský učebný plán vychádza z rámcového učebného plánu pre gymnáziá s osemročným 

štúdiom. 

 Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút. 

 Trieda sa môže deliť na skupiny v každom predmete podľa podmienok školy. 



 V I. PRÍME si žiaci okrem povinného anglického jazyka volia ďalší cudzí jazyk zo štyroch 

cudzích jazykov, ktoré škola ponúka: francúzsky, nemecký, ruský a španielsky na základe 

záujmu žiakov, resp. ich zákonných zástupcov. Delenie na skupiny sa realizuje v rámci ročníka. 

 Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova 

možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 

žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej 

výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.  

 Pri vyučovaní informatiky sa trieda spravidla delí na 2 skupiny tak, aby pri každom počítači 

sedel jeden žiak. 

 Na hodinách telesnej a športovej výchovy sa trieda spravidla delí na skupiny chlapcov a dievčat. 

Súčasťou vyučovania je 5-dňový lyžiarsky kurz v 3. a 5. ročníku a plavecký výcvik v 2. ročníku. 

 Ponuka voliteľných predmetov vychádza z pedagogického zámeru školy, z personálnych 

podmienok školy a zo záujmu žiakov. Počet skupín voliteľných predmetov v predposlednom 

ročníku štúdia bude na základe záujmu žiakov maximálne 6, počet skupín 4-hodinových 

voliteľných predmetov v poslednom ročníku bude na základe záujmu žiakov maximálne 6, 

počet skupín 2-hodinových voliteľných seminárov/konverzácií v poslednom ročníku bude na 

základe záujmu žiakov maximálne 8. 

 Povinnou súčasťou vyučovania sú: 

o dve 1-dňové účelové cvičenia na ochranu  života a zdravia v 1. až 6. ročníku (v areáli 

školy alebo mimo školy v blízkom okolí), 

o samostatný kurz na ochranu života a zdravia  v 7. ročníku,  

o plavecký výcvik žiaci absolvujú v 2. ročníku,  

o 5-dňový pobytový lyžiarsky kurz je v 3. a 5. ročníku, 

o adaptačný kurz pre 1. ročník (1-dňový v škole),  

o ostatné (výchovno-vzdelávacie, kultúrne, športové a i.) akcie, školské výlety a exkurzie, 

ktoré sú aktuálne zaradené do ročných plánov školy. Patrí sem aj účasť v štátnych a 

medzinárodných projektoch, účasť v športových a predmetových súťažiach a tiež iné 

voľnočasové aktivity organizované školou. 

 

Skratky pre vyučovacie predmety v osemročnom štúdiu 

 

Povinné predmety 

slovenský jazyk a literatúra  SJL  biológia    BIO 

anglický jazyk    ANJ  dejepis     DEJ 

francúzsky jazyk   FRJ  geografia    GEG 

nemecký jazyk   NEJ  občianska náuka   OBN 

ruský jazyk    RUJ  etická výchova   ETV 

španielsky jazyk   SJA  náboženská výchova   NBV 

matematika    MAT  umenie a kultúra   UKL 

informatika    INF   výtvarná výchova   VYV 

fyzika      FYZ  hudobná výchova   HUV 

chémia     CHE   telesná a športová výchova  TSV 

   

   

Voliteľné predmety 

konverzácia v anglickom jazyku  KAJ  seminár z fyziky   SEF 

konverzácia vo francúzskom jazyku  KFJ  seminár z chémie   SEC 

konverzácia v nemeckom jazyku  KNJ  seminár z biológie   SEB 

konverzácia v ruskom jazyku    KRJ  seminár z dejepisu   SED 

konverzácia v španielskom jazyku     KSZ  seminár z geografie   SEG 

seminár z matematiky    SEM  spoločenskovedný seminár  SPS 

cvičenia z informatiky   CVI  

informatika v prírodných vedách a matematike IPM     


