
Ponuka voliteľného predmetu pre budúci 4. ročník 

 

 
  

Predmet: 

    Seminár z matematiky II 

Vyučujúci: 
           SkH, FiT, 

Skratka predmetu: 
SEM  II 

 
Charakteristika predmetu : Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium 
technických a prírodovedných disciplín, majú prijímacie pohovory z predmetu matematika, 
vo svojom štúdiu na vysokých školách budú matematiku potrebovať alebo chcú maturovať 
z matematiky. 
Prehĺbenie učiva z analýzy – Výrazy, komplexné čísla, funkcie, diferenciálny a integrálny 
počet  
 
Pozor, je to učivo, ktoré sa nepreberá na iných hodinách matematiky! 
 
    
Podmienky pre absolvovanie :         podľa klasifikačného poriadku 
 
V Spišskej Novej Vsi, 27.2.2017 
 

Podpis vyuč.: 

Poznámka: Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

Predmet: 

     Seminár z matematiky I. 

Vyučujúci:   
         SaS, FiT, SpA 

Skratka predmetu     
SEM I. 

 
Charakteristika predmetu : 
   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium technických a prírodovedných 
disciplín , alebo chcú maturovať z matematiky  
 
   Obsahom je zopakovať a prehĺbiť jednotlivé tematické okruhy určené MŠ SR na maturitnú 
skúšku z matematiky. 
 
Podmienky pre absolvovanie :                podľa klasifikačného poriadku 
 
V Spišskej Novej Vsi, 27.2.2017 Podpis vyuč.: 
Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 



 
Predmet: 

 Seminár z informatiky 

Skratka predmetu: 
SEN 

Skratky vyučujúcich: 
PaJ 

Charakteristika predmetu : 
 
Predmet je určený pre žiakov, ktorý majú záujem rozšíriť si vedomosti z počítačových sieti, 
práca s internetom, SW, HW, spracovania informácií a pre žiakov maturujúcich 
z informatiky. 
 
Hlavné témy:  Informácie okolo nás: typy údajov, digitalizácia, kódovanie, číselné sústavy, 

aplikačný SW, spracovanie a prezentácia údajov, šifrovanie. 
 Informačná spoločnosť: informatizácia spoločnosti, riziká informačných tech., 

sociálne riziká, technologické riziká, etika a právo. 
 Komunikácia prostredníctvom IKT: počítačová sieť, sieťový HW, sieťové 

zariadenia, druhy komunikácie, aplikačné protokoly, služby internetu, ochrana 
počítačových sieti. 

  Princíp fungovania IKT: počítačové systémy (HW), operačný systém 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 27. 02. 2017    Podpis vedúceho PK: 
Poznámky:  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 

Predmet: 

 Programovanie II. 

Skratka predmetu: 
PRO II. 

Skratky vyučujúcich: 
BrI 

Charakteristika predmetu : 
 
 
Predmet je pokračovaním predmetu PRO I. z tretieho ročníka, teda predpokladá sa jeho 
absolvovanie v treťom ročníku. Rozširuje znalosti jazyka C++ o objektové programovanie, 
používanie ukazovateľov a referencií a prácu so vstupno – výstupnými prúdmi. Súčasťou je i 
príprava na praktickú časť maturitnej skúšky. 

V Spišskej Novej Vsi    27. 2. 2017 Podpis vedúceho PK: 
Poznámky:  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 



Predmet: 

Mikropo čítačové systémy 
 

Skratka predmetu: 
MIS 

Skratky vyučujúcich: 
ex 

Charakteristika predmetu : 
Cieľom  tohto  predmetu  je  zoznámiť   študentov  so  základnými  teoretickými  poznatkami,  
ktoré sú  nevyhnutné  pre  navrhovanie automatizovaných, mechatronických a robotických   
sústav  obsahujúcich  vo  svojom  vnútri mikropočítač (mikrokontróler), ktorý je riadiacou 
jednotkou zabezpečujúcou jednotlivé funkcie a inteligentné správanie sa výrobkov. 
 
Mechatronické sústavy. Riadiace systémy mechatronických sústav. Algoritmizácia úloh 
riadenia mechatronických sústav. Generovanie binárnych signálov riadiacim systémom 
mechatronickej sústavy. Načítanie binárnych signálov riadiacim systémom mechatronickej 
sústavy. Dvojstavové snímače neelektrických veličín. Načítanie analógových signálov 
riadiacim systémom mechatronickej sústavy. Ovládanie veľkých výkonov riadiacim 
systémom mechatronickej sústavy.Návrh riadiaceho systému mechatronickej sústavy.  
Vytváranie sieti riadiacich systémov. 

V Spišskej Novej Vsi .... .... 2017....               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 

Predmet: 

Počítačové modelovanie 

 

Skratka predmetu: 
POM 

Skratky vyučujúcich: 
ex 

Charakteristika predmetu : 

Cieľom  tohto  predmetu  je rozvinúť kreatívne myslenie a technické zručnosti u študentov 
modelovaním v 3D programe Autodesk Inventor. Súčasťou výučby je čítanie výkresov, ako aj 
ich tvorba. Namodelované súčiastky sú nielen vizualizované na počítači, ale takisto vytlačené 
na 3D tlačiarni.  

Popis prostredia Autodesk inventor. Kreslenie v skicári. Kótovanie v sicári. Väzby v skicári. 
Modelovanie 3D súčiastok vytiahnutím skice. Modelovanie 3D súčiastok rotáciou skice. 
Modelovanie 3D súčiastok ťahaním skice po krivke. Tvorba výkresov.  Tlač výkresov na 
tlačiarni.Voľné modelovanie.Výroba súčiastok na 3D tlačiarni. 

V Spišskej Novej Vsi .... .... 2017....               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

  



 

Predmet: 

    Seminár z fyziky II 

Vyučujúci: 
                  RoM, BrI,  DuJ,  FiT, JeG    

Skratka predmetu: 
SEF  II 

Charakteristika predmetu : 
   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium technických, prírodovedných 
discipín, majú prijímacie pohovory z predmetu fyzika a idú maturovať z fyziky 
   V obsahu je  zahrnutá všeobecná fyzika 1., 2. a 3. ročníka -  príprava po teoretickej stránke 
a riešenie typových príkladov.   
Odporučujeme pre študenta, ktorý bude maturovať z fyziky ! 
Podmienky pre absolvovanie :         podľa klasifikačného poriadku 
 
V Spišskej Novej Vsi    : 5.2.2017 
 

Podpis vyuč.: 

Poznámka: Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 

Predmet: 

            Seminár z fyziky I. 

Vyučujúci:  RoM, BrI,  DuJ,  FiT , JeG        Skratka predmetu     
SEF I. 

Charakteristika predmetu : 
   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium technických a prírodovedných 
discipín, majú prijímacie pohovory z predmetu fyzika alebo chcú maturovať z fyziky.  
 
   Obsahom je časť  Elektrina a magnetizmus  – elektrické a magnetické vlastnosti látok, 
striedavý prúd, RCL obvod, kmitanie a vlnenie, elektromagnetické žiarenie, jadrová fyzika, 
žiarenie čierneho telesa, použitie diferenciálneho a integrálneho počtu vo fyzike... 
 
   Súčasťou vyučovania sú aj laboratórne práce z tejto oblasti. Ich obhajoba je súčasťou 
maturitnej skúšky a zručnosti pri práci získané sú potrebné pre budúcich technikov. 
Spracovanie aj meranie sa bude realizovať v počítačom podporovanom laboratóriu. 
 
   Cieľom predmetu je formovať aktívne intelektuálne a manuálne činnosti, pri ktorých si 
študent rozvíja schopnosť rozhodovať, navrhovať, realizovať, spracovať , analyzovať, 
objektivizovať, overovať. 
Odporučujeme pre študenta, ktorý mieni z fyziky maturovať! 
Podmienky pre absolvovanie :                podľa klasifikačného poriadku 
 
V Spišskej Novej Vsi       5.2.2017 
 

Podpis vyuč.: 

Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 

  



 

Predmet: 

    Cvičenia z fyziky  

Vyučujúci: 
                  RoM, BrI,  DuJ,  FiT , JeG    

Skratka predmetu: 
CvF 

Charakteristika predmetu : 
   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium medicíny alebo majú 
prijímacie pohovory z predmetu fyzika na netechnických VŠ 
   V obsahu je  zahrnutá všeobecná fyzika 1.,2. a 3. ročníka – opakovanie a  riešenie testov  
na prijímacie pohovory na české lekárske fakulty a riešenie základných typových príkladov 
z fyziky 1. až 3.ročníka   
 
Podmienky pre absolvovanie :         podľa klasifikačného poriadku 
 
V Spišskej Novej Vsi    : 5.2.2017 
 

Podpis vyuč.: 

Poznámka: Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 

 

 
 
Predmet: 

Cvičenia z chémie 

Skratka predmetu: 
CVC 

Skratky vyučujúcich: 
SpA, KeM, SvD 

Charakteristika predmetu : 
Predmet zameraný na rozšírenie a prehlbenie vedomostí z vybraných tém zameraných na na 
riešenie testových otázok zo zbierok na prijímacie pohovory na VŠ, kde sa vyžaduje chémia –
medicína, farmácia, veterina, prírodné vedy, chemicko-technologická fakulta.Náplňou 
predmetu sú aj maturitné pokusy.  

• Názvoslovie anorganických zlúčenín- podvojné, zmiešane soli, komplexné zlúčeniny 
• Výpočty všetkých typov 
• Všeobecná chémia- rádioaktivita, chemická väzba, tvar molekúl, hybridizácia 
• Termochémia 
• Chemická kinetika 
• Chemická rovnováha- protolytické reakcie, pH, 
• Zrážacie reakcie 
• Komplexotvorné reakcie 
• Maturitné pokusy 

 
V Spišskej Novej Vsi 1.3. 2017               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 



 
Predmet: 

Seminár z chémie 

Skratka predmetu: 
SEC 

Skratky vyučujúcich: 
KeM, SpA, SvD 

Charakteristika predmetu : 
Predmet je zameraný  na rozšírenie a prehlbenie vedomostí z vybraných tém anorganickej a 
organickej chemie.Venuje sa príprave na maturitnú skúšku z chémie a hlavne otázkam na 
prijímacie pohovory na VŠ s chemickým zameraním. Náplň predmetu:  

• Prvky s-, p-, d  bloku 
• Reakcie v organickej chemii 
• Alkány, alkény, alkíny, arény 
• Deriváty uhľovodíko-halogénderiváty,dusikaté deriváty,kyslikaté deriváty 
• Karboxylové kyseliny 
• Substitučné  deriváty karboxylových kyselín 
• Funkčné  deriváty karboxylových kyselín 
• Testové úlohy 

 

V Spišskej Novej Vsi 1.3. 2017               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
Predmet: 

CVIČENIA Z BIOLÓGIE  

Skratka predmetu: 
CVB 

Skratky vyučujúcich:  
MoT, SaS  

Charakteristika predmetu :  
 

− BIOLÓGIA BUNKY: štruktúra, fyziológia  
− NEBUNKOVÉ A PROKARYOTICKÉ ORGANIZMY  
− BIOLÓGIA RASTLÍN: anatómia, morfológia, fyziológia  
− BIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV: fylogenézy a fyziológia sústav, systém  

 
 
 
Zopakovanie, prehlbovanie a dopĺňanie učiva ako prípravu na maturitu a prijímacie pohovory 
na vysoké školy (medicína, prírodné vedy, farmácia, zdravotnícke odbory,.....) 

V Spišskej Novej Vsi   2. 3. 2017               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
  



 
Predmet: 

SEMINÁR Z BIOLÓGIE  

Skratka predmetu: 
SEB 

Skratky vyučujúcich: 
MoT, SaS  

Charakteristika predmetu :  
 

− BIOLÓGIA ČLOVEKA: všetky orgánové sústavy  
− GENETIKA: na úrovni bunky, organizmu, populácie,  viazanosť znakov na pohlavie, 

mutácie, premenlivosť, genetika človeka.  
 
 
 
 
Zopakovanie, prehlbovanie a dopĺňanie učiva ako prípravu na maturitu a prijímacie pohovory 
na vysoké školy (medicína, prírodné vedy, farmácia, zdravotnícke odbory,.....)  

V Spišskej Novej Vsi 2. 3. 2017               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
Predmet: 

Konverzácia v AJ 
 

Skratka predmetu: 
KAJ 

Skratky vyučujúcich: 
JaI, MaM, NeM, PiM, TuL, BaA, 
TiA 

Charakteristika predmetu : 
Obsah: 
Voliteľný predmet nadväzuje na vyučovací predmet ANJ, hlavne jeho komunikatívnu stránku. 
Umožní prehĺbenie a upevnenie slovnej zásoby v rámci tematických okruhov daných 
učebnými osnovami, ktoré budú doplnené o poznatky z literatúry a z najnovších reálií. 
Cieľ: 
Pripraviť žiakov na úspešné vykonanie ústnej maturitnej skúšky, prijímacích skúšok na 
vysoké školy v danom jazyku a ďalšie vzdelávanie v ANJ a jeho využitie pre odborný rast. 
Formy:  
Prevládajú ústne formy a  samostatný prejav. Zvládnutie modelových rečových situácií, 
tvorenie dialógov. 
Poznámka: 
Pre úspešné zvládnutie maturitných skúšok je potrebná sústavná a cieľavedomá individuálna 
príprava. My vám ukážeme spôsob a obsah, ale od vás závisí praktická realizácia.   

 
V Spišskej Novej Vsi 27.2.2017               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 



 
 
Predmet: 

Konverzácia  
v nemeckom jazyku 2  

Skratka predmetu: 
 

KNJ  2  

Skratky vyučujúcich: 
 

HrM, KoS  

Charakteristika predmetu : 

 
Úlohou hodín je trénovať počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, 
zopakovať, systematizovať a doplniť gramatiku  a jazykové štruktúry, vyskúšať 
si rôzne druhy testov, precvičovať situačné dialógy, opisovať obrázky a príbehy 
v obrázkoch a týmito aktivitami prehlbovať a rozširovať už získané jazykové 
vedomosti a zručnosti. 
 
 

V Spišskej Novej Vsi  1.3.2017               Podpis vedúceho PK:Mgr.Turcsányiová 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
Predmet: 

Konverzácia  
v nemeckom jazyku 1  

Skratka predmetu: 
 

KNJ  1 

Skratky vyučujúcich: 
 

HrM, KoS  

Charakteristika predmetu : 

 
Náplňou hodín konverzácie v nemeckom jazyku je rozširovanie a prehlbovanie 
nadobudnutých jazykových zručností, rozširovanie slovnej zásoby, konverzácia 
na témy, dané cieľovými požiadavkami na maturitu z nemeckého jazyka a 
precvičovanie samostatného monologického prejavu. 

V Spišskej Novej Vsi  1.3.2017              Podpis vedúceho PK:Mgr.Turcsányiová 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 



 
 
Predmet: 

SEMINÁR Z DEJEPISU 

Skratka predmetu: 
SEDI 

Skratky vyučujúcich: 
KoR 

Charakteristika predmetu  
 

Predmet je určený pre maturantov z dejepisu a pre žiakov so záujmom o štúdium na fakultách  
humanitného zamerania a práva. Obsahom je rozšírenie vedomostí zo svetových dejín a 
regionálnej histórie. 
Téma zamerania: 1. Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí. 
                              
Súčasťou seminára je príprava krátkych projektov a dejepisná exkurzia. 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi 2. 3. 2017            Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
Predmet: 

SEMINÁR Z GEOGRAFIE 

Skratka predmetu: 
SEG 

Skratky vyučujúcich: 
SiM 

Charakteristika predmetu  
 

Predmet je určený pre maturantov z geografie, pre študentov so záujmom o štúdium na VŠ. 
 
 
Obsahom predmetu je regionálna geografia a geografia Slovenska. 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi ...2.3. .... 2017....              Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 



 
 
Predmet: 

 Konverzácia v španielskom 
jazyku  pre  4.ročníky 

Skratka predmetu: 
KSZ 

 

Skratky vyučujúcich: 
HoA 

 

Charakteristika predmetu : 

Predmet je určený predovšetkým pre študentov ktorí majú záujem 
o štúdium jazykov, ekonómie, medzinárodných vzťahov.                
Seminár je zameraný na: 
-lepšie osvojenie súčasného moderného jazyka 
-zlepšenie konverzačných schopností 
-rozšírenie slovnej zásoby 
-prípravu na maturitnú ústnu skúšku úrovne B1 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi  1.3.2017               Podpis vedúceho PK: Mgr.Turcsányiová 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
 
Predmet: 

Seminár zo slovenských dejín 

Skratka predmetu: 
SEDII 

Skratky vyučujúcich: 
KpD 

Charakteristika predmetu : 
Seminár je zameraný na učivo zo  slovenských dejín – od najstarších čias po súčasnosť. Je 
určený študentom, ktorí maturujú z depisu, pripravujú sa na prijímacie skúšky z dejepisu 
 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi  . 2017....               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky : . 
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 



 
Predmet: 

 Spoločenskovedný seminár II 
pre 4. ročník 

Skratka predmetu: 
SPS II 

Skratky vyučujúcich: 
PjB 

Charakteristika predmetu : 
 

Predmet je určený predovšetkým pre študentov, ktorí majú záujem študovať právo,  
politológiu, medzinárodné vzťahy, verejnú správu, učiteľstvo, policajnú akadémiu. 
Poskytuje rozšírené štúdium: základov práva, 
                                                 základov politológie 
                                                 základov sociológie  

V Spišskej Novej Vsi  1.3.2016               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
Predmet: 

 Spoločenskovedný seminár I 
pre 4. ročník 

Skratka predmetu: 
SPSI 

Skratky vyučujúcich: 
PaT 

Charakteristika predmetu : 
 

Predmet je určený predovšetkým pre študentov ktorí majú záujem o štúdium filozofie, práva, 
ekonómie, politológie, medzinárodných vzťahov, verejnej správy, sociálnej práce, 
psychológie, učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov a pod. Poskytuje rozšírené štúdium 
základov filozofie a dejín filozofie, ktoré je súčasťou maturitnej skúšky z občianskej náuky 
a prijímacích skúšok na univerzitách. 
 
 

V Spišskej Novej Vsi  1.3.2016               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 



 
Predmet: 

Telesná výchova špecializácia 

Skratka predmetu: 
TVS 

Skratky vyučujúcich: 
ToR 

Charakteristika predmetu : 
 
Obsah učiva je zameraný na zdokonaľovanie pohybových zručností zo športov, ktoré sú 
potrebné k prijímaciemu konaniu na vysoké školy športového zamerania. 
 
 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi  . 2017....               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky : . 
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
Predmet: 

Ekonomika 

Skratka predmetu: 
EKO 

Skratky vyučujúcich: 
externista 

Charakteristika predmetu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi .... .... 2017....               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
  



 
Predmet: 

Dejiny umenia 

Skratka predmetu: 
DEU 

Skratky vyučujúcich: 
externista 

Charakteristika predmetu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi .... .... 2017...              Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 
Predmet: 

Latin čina 

Skratka predmetu: 
LCN 

Skratky vyučujúcich: 
externista 

Charakteristika predmetu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi .... .... 2017....              Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

 


