
Gymnázium sv. Edity Steinovej 

                          Charkovská 1,  040 22 Košice 
 

 

Dotazník na výber povinne voliteľných seminárov v 4. ročníku 

 

Každý žiak si povinne vyberá 2 povinne voliteľné semináre v časovej dotácii po 2-3 hodiny  

z nasledujúcich blokov: 

 

1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 

sBIO               (3 hod) sGEO             (3  hod) sNEJ             (2 hod) sINF             (3 hod) 

sMAT             (3 hod) sCHE             (3  hod) sSPJ              (2 hod) sOBN           (3 hod) 

sDEJ               (3 hod) rMAT             (2  hod) sRUJ             (2 hod)  

  sFYZ            (3 hod)  

 

 seminár z informatiky (čiastočne v ANJ) 

 seminár z biológie (čiastočne v ANJ) 

 seminár z geografie (čiastočne v ANJ) 

 seminár z dejepisu (čiastočne v ANJ) 

 rozšírujúca matematika (čiastočne v ANJ) – nové učivo nevyhnutné k maturite 

Ak niekto uvažuje o maturitnej skúške z matematiky, odporúčame zvoliť si aj sMAT aj 

rMAT. 

 

Predmety sa označujú zakrúžkovaním v tabuľke. Z každého bloku (stĺpca) je možné vybrať 

si len jeden predmet. Ak má študent záujem o 3. seminár (dobrovoľný), označí ho 

zakrúžkovaním a číslom 3, ktorý bude označovať jeho poradie.  

Všetky semináre budú známkované. 

Študenti si vyberajú semináre po dôslednom uvážení výberu vysokoškolského smeru, o ktorý 

majú záujem. Odporúčame výber semináru prehodnotiť  s rodičmi. Seminár, na ktorý sa 

prihlási menej ako 8 študentov, bude zrušený. Študenti si budú na jeho miesto vyberať 

seminár v 2. kole. 

Študenti, ktorí si vyberú iný seminár v 5. ročníku (t.j. iné maturitné predmety), si budú 

prebraté učivo seminárov zo 4. ročníka nadobúdať samoštúdiom.  

Zmena seminára bude možná do 14.9.2017. 

 

Dotazník je potrebné odovzdať do 15.5.2017 na sekretariáte školy. 

 

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

 

Podpis študenta: ............................................ 

Podpis zákonného zástupcu neplnoletého študenta: ............................................ 



Gymnázium sv. Edity Steinovej 

                          Charkovská 1,  040 22 Košice 
 

 

Dotazník na výber povinne voliteľných seminárov v 5. ročníku 

 

Každý žiak si povinne vyberá 2 povinne voliteľné semináre v časovej dotácii po minimálne 4 

hodiny z nasledujúcich blokov: 

 

1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 

sBIO              (5 hod) sGEO             (4 hod) sOBN            (4 hod) sINF              (5 hod) 

sMAT            (6 hod) sFYZ             (4 hod) sCHE             (4 hod)  

sDEJ              (5 hod) sNEJ              (4 hod) LDI MAT        (2 hod)  

 sSPJ               (4 hod)   

 sRUJ              (4 hod)   

 

 seminár z biológie (čiastočne v ANJ) 

 seminár z geografie (čiastočne v ANJ) 

 seminár z dejepisu (čiastočne v ANJ) 

 seminár z informatiky  (čiastočne v ANJ) 

 seminár z matematiky (čiastočne v ANJ) 

 LDI matematika (2 hod) (obsah učiva : limity, derivácie, integrály – všetko pre 

úspešný štart na VŠ). 

 

  

Predmety sa označujú zakrúžkovaním v tabuľke. Ak má študent záujem o 3. seminár, označí 

ho zakrúžkovaním a číslom 3, ktorý bude označovať jeho poradie. Všetky semináre budú 

známkované. 

Študenti si vyberajú semináre po dôslednom uvážení výberu vysokoškolského smeru, o ktorý 

majú záujem. Odporúčame výber semináru prehodnotiť  s rodičmi. Seminár, na ktorý sa 

prihlási menej ako 8 študentov, bude zrušený. Študenti si budú na jeho miesto vyberať 

seminár v 2. kole. Zmena seminára bude možná do 14.9.2017. 

 

 

 

Dotazník je potrebné odovzdať do 15.5.2017 na sekretariáte školy. 

 

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

 

Podpis študenta: ............................................ 

Podpis zákonného zástupcu neplnoletého študenta: ............................................ 

 


