
Milí študenti budúceho tretieho ročníka! 

 
Pred voľbou voliteľných predmetov si premyslite, v ktorom predmete sa potrebujete 

zdokonaliť. Podľa toho si voľte semináre. Pozrite si cieľové požiadavky na maturitu pre 
jednotlivé predmety na webovej stránke www.nucem.sk a tiež sa zaoberajte požiadavkami 
univerzít a vysokých škôl, na ktorých by ste chceli pokračovať v štúdiu. Tretí ročník je 
začínajúcou prípravou pre vašu profesijnú orientáciu na našej škole. 
 
 

Budete postupovať nasledovne! 
 
1. Preštudujete si pokyny, časový harmonogram a ponukové listy na 
webstránke školy 
( klik na: štúdium – voliteľné predmety pre 3. ročník – 2 a 1 hodinové predmety, kliknutím na 
každý predmet sa vyroluje ponukový list daného predmetu) 
Termín: od 10. februára 2021 do 24. februára 2021       Zodp.: žiaci 
 

2. Uskutoční sa 1. kolo výberu voliteľných predmetov cez Edupage po jeho 
spustení 
(v naplánovanom čase vám príde cez Edupage notifikácia /Prihlasovanie sa na voliteľné 
predmety/. Pozorne čítajte pokyny, koľko predmetov a z ktorých skupín si treba voliť. Výber 
predmetov ukončíte kliknutím na políčko potvrdiť. V prípade nesprávneho výberu predmetov 
sa vám v hornej časti zobrazí chybové hlásenie. Vtedy musíte svoj výber upraviť. Výber je 
zrealizovaný správne až vtedy, keď sa vám po potvrdení nezobrazí žiadne chybové hlásenie. 
Výber musí byť potvrdený vaším rodičom/zákonným zástupcom z jeho rodičovského konta. 
Termín: od 10. februára 2021 do 24. februára 2021  Zodp.: žiaci a rodičia 
 

3. Prebehne vyhodnotenie výberu voliteľných predmetov 
Termín: od 24. februára 2021 do 3. marca 2021   Zodp.: ZRŠ 
 

4. Uskutoční sa 2. kolo výberu voliteľných predmetov cez Edupage pre žiakov, 
ktorých záujem o zvolený predmet nebol pre nedostatok prihlásených 
naplnený. 
(Na otvorenie predmetu je potrebných min. 12 prihlásených. Tí žiaci, ktorí budú prihlásení na 
predmety, ktoré sa z dôvodu nenaplnenia netvoria, budú kontaktovaní cez Edupage a vstúpia 
do 2. kola voľby) 
Termín: od 3. marca 2021 do 10. marca 2021   Zodp.: ZRŠ 
 

Prehlásiť sa na iný predmet bude možné len písomnou žiadosťou, po 
konzultácii s vedením školy a v prípade, že prehlásenie žiaka nespôsobí 
zrušenie voliteľného predmetu. 
 

http://www.nucem.sk/

