
Poznámky k učebnému plánu pre iŠkVP – bilingválne štúdium  

1. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet je plánovaná výučba.  
2. Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút.  
3. Druhý vyučovací jazyk je jazyk anglický a žiaci sa v tomto predmete počas štúdia delia na skupiny. 
4. Od druhého ročníka sa vyučujú v anglickom jazyku nasledujúce predmety: Anglická literatúra, Dejepis, Geografia, Informatika, Umenie a 

kultúra. 
5.  Vo štvrtom ročníku pribudnú v anglickom jazyku predmety Globálne štúdiá a Odborná angličtina. 
6.  Prvý a druhý  ročník v školskom roku 2019/2020 má zmenu predmetu vyučovaného v anglickom jazyku: v anglickom jazyku nie je 

vyučovaný Dejepis, ale  Náuka o spoločnosti  (od tretieho ročníka štúdia). 
7. Cudzí jazyk si žiaci vyberajú z nasledujúcej ponuky: nemecký, ruský, taliansky a francúzsky jazyk. 
8. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. 
9. V prvom ročníku sa delia predmety matematika a biológia.  
10. V druhom ročníku sa delí predmet fyzika a chémia. 
11. Laboratórne cvičenia z predmetov fyzika a chémia sú v prvom ročníku a z predmetu biológia v druhom ročníku štúdia. 
12. Trieda sa delí na skupiny v predmetoch druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a 

športová výchova. 
13. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. 
14. Povinne voliteľné predmety etická a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčeniach žiaka sa 

uvedie „absolvoval/a“. 
15. Povinné učivo Ochrana života a zdravia je súčasťou predmetov telesná a športová výchova, geografia, fyzika, chémia a  biológia a 

realizuje sa aj samostatnou organizačnou formou – účelovým cvičením v rozsahu 12 hodín (6 hodín za polrok) v prvom a druhom ročníku 
štúdia. 

16. V treťom ročníku je súčasťou učebného plánu Kurz ochrany života a zdravia v rozsahu 3 dni, resp. 18 hodín. 
17. Žiaci si podľa vlastného výberu volia 6 vyučovacích hodín vo 4. a 8 vyučovacích hodín v 5. ročníku zo zoznamu voliteľných predmetov. 
 

  



Voliteľné predmety 

1. Ponuka voliteľných predmetov je každoročne zostavovaná na základe monitorovania predbežného záujmu žiakov a prihlášky žiakov na 
štúdium týchto predmetov. 

2. Všetky voliteľné predmety sa klasifikujú. 
 
 

Zoznam voliteľných predmetov:  

Seminár z biológie – SEB    
Cvičenia z biológie – CVB 
Seminár z chémie – SECH 
Cvičenia z chémie – CVCH 
Seminár z fyziky – SEF 
Seminár z matematiky – SEM 
Cvičenia z matematiky – CVM 

Programovanie - PRG 
Konverzácia v nemeckom jazyku – KNJ 
Konverzácia v talianskom jazyku – KTJ 
Seminár z geografie – SEG 
Seminár z dejepisu – SED 
Spoločenskovedný seminár – SVS 
Seminár z ekonómie - „Viac ako peniaze“ – SEE  
(SEE - je to jednoročný program s možnosťou získať certifikát) 

 


