
Biológia 8 h, Chémia 7 h, Fyzika 7 h 

Semináre 3. a  4. roč. — SEB, SEC, SEF 

Cvičenia  4. roč. — CVB, CVC, FPP 

Maturitné predmety 4. roč. —  BIO, CHE, FYZ 

 

Biológia 8 h, Občianska náuka 3 h 

Semináre 3. a  4. roč. — SEB, SPS 

Cvičenia/semináre 4. roč. — DEU, PSY, CVB 

Maturitné predmety 4. roč. — BIO, OBN 

 

Dejepis 6 h, Občianska náuka 3 h 

Semináre 3. a  4. roč. — SED, SPS 

Cvičenia/semináre 4. roč. — EEK, POL, PRW 

Maturitné predmety 4. roč. — DEJ, OBN 

 

Matematika 15 h , Umenie a kultúra 3 h 

Semináre 3. a  4. roč. — SED, SPS 

Cvičenia/semináre 4. roč. — EEK, POL, PRW 

Maturitné predmety 4. roč. — DEJ, OBN 

 

Anglický jazyk 15 h, Druhý cudzí jazyk 12 h 

Semináre 3. a  4. roč. — KAJ, KDCJ 

Cvičenia 4. roč. — CAJ, DCJ 

     Určite si každý ešte z útleho detstva 
pamätá tú nesmierne nepríjemnú otázku 
dotieravých dospelákov. No hrozné! Mnohí 
na ňu nevedeli odpovedať ešte ani 
v poslednom ročníku základnej školy.  
     Po „rozkukávacom“ prvom roku 
stredoškolských štúdií by však už každý mal 
aspoň tušiť, kam ho to ťahá. V druhom 
polroku druhého ročníka si totiž v našej škole 
každý vyberá svoju vlastnú cestu. Starý 
gympel ponúka všetkým študentom 
možnosť už od tretieho ročníka špecializovať 
sa na to, čo im je najbližšie. 
     Druháci a sextáni majú možnosť zvoliť si 
už na budúci školský rok okrem povinných 
predmetov aj štyri dvojhodinovky výberových 
seminárov. Tie budú akýmsi razantnejším 
odtiahnutím opony v predmetoch, ktorým sa 
chce každý študent podrobnejšie venovať. 
No a vo štvrtom ročníku je to celkovo až 14 
hodín – takmer polovica týždenného rozvrhu, 
ktoré každý bude venovať tomu svojmu.   
     Ponuka u nás je nesmierne široká. Vidíš 
sa v manažérskych pozíciách? Vyber si niečo 
z ekonomických vied. Láka ťa biely 
lekársky plášť? Máme tu medicínsku vetvu. 
Alebo je to právnická kariéra? Určite si 
nájdeš niečo medzi humanitnými 
disciplínami. Počítače sú fenoménom tejto 
doby. Áno, sú tu aj informačné technológie. 
Si dobrý v jazykoch? Vyber si zo šiestich 
svetových niektorý, v ktorom sa budeš 
zdokonaľovať ešte výraznejšie. Budúcnosť 
majú určite najmä technické povolania. Vyber 
si niečo zo škály prírodovedných 
predmetov. Ak si z takéhoto pestrého 
„jedálneho lístka“ nedokážeš vybrať, ostaneš 
hladný. 

Matematika 15 h, Informatika 4 h 

Programovanie v jazyku Python; Micro:bit, 
Raspberry Pi; Počítačové systémy a siete  
Semináre 3. a 4. roč. — SEN , SEM 

Aplikovaná informatika — 4. roč. — API 
Maturitné predmety 4. roč. —  INF, MAT 
 

Matematika 15 h, Informatika 4 h, Fyzika 8 h 

Semináre 3. a 4. roč. — SEM, SEF, SEN 

Cvičenia 4. roč. — CME, FPP, API 
 

Matematika 15 h, Občianska náuka 3h 

Semináre 3. a 4. roč. — SEM, SPS 

Cvičenia 4. roč. — CME, EEK 

Maturitné predmety 4. roč. — MAT, OBN 

 

 

Aprobačné predmety — SJL, ANJ, CUJ, MAT, 
INF, BIO, CHE, FYZ, GEG, DEJ, OBN, TSV 

Semináre 3. a  4. roč.  — podľa predmetu 

Cvičenia  4. roč. — podľa predmetu + PSM 

Maturitné predmety 4. roč. —  vybrané 
aprobačné predmety 

 


