
Interná časť maturitnej skúšky v školskom roku 

2020/2021 

termíny, organizácia a pokyny 

 pre žiakov štvrtých ročníkov 
 

  

1.  Všeobecné pokyny   
  

      1.1     Školské vyučovanie sa pre štvrté ročníky končí 14. mája 2021.   

  

1.2   Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom      

ukončenia školského vyučovania, t.j. 14. mája 2021 okrem žiakov, ktorí budú maturovať 

riadnym spôsobom pred komisiou. 

  

1.3  Hodnotenie a klasifikácia žiakov štvrtého ročníka  za druhý polrok školského roka         

2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na   

zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 5. mája 2021.   Klasifikácia sa uzatvára 4. mája 2021 

do 12:00 hod. 

  

1.4      Preskúšanie žiaka sa uskutoční 6. a 7. mája 2021, a to tak, aby žiak, ktorí nemohol pracovať 

štandardne napr. z technických príčin (sťažený prístup k internetu), mal možnosť zmaturovať 

v riadnom skúšobnom období. 

 

1.5    Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je 

skúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom augustovom týždni/v dňoch 

určených riaditeľom školy. 

 

1.6      Ak je žiak hodnotený v povinnom vyučovacom predmete počas pedagogickej rady stupňom 

prospechu nedostatočný najviac z dvoch predmetov vykoná opravnú skúšku do 31.8.2021, a to 

spravidla posledný augustový týždeň. Žiak klasifikovaný z viacerých predmetov, ako z dvoch 

známkou nedostatočný môže požiadať o opakovanie ročníka. 

 

1.7     Maturitná skúška  pre žiakov podľa bodov 1.5 a 1.6 prebehne v septembrovom termíne 

prezenčne. 

 

 

2. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje 

nasledovne:       (nevzťahuje sa na žiakov, ktorí budú maturovať z predmetu anglický jazyk na úrovni B2) 

  

2.1      Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer  

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru 

známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z 

posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru 

nezapočítava.  

 



2.2   Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 

2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer 

s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje 

na celé číslo smerom nahor.  

  

2.3 Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v 

poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej 

jazykovej úrovni /B2/ ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná 

postupom podľa bodu 3, t.j ústne pred komisiou.  

  

2.4           Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých 

známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.  

  

2.5          Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda 

školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021. 

  

2.6          Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi do 19. mája 2021.  

  

2.7        Plnoletý žiak môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o 

vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky postupom podľa bodu 3.  

  

2.8         Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet 

dobrovoľnej maturitnej skúšky.  

  

2.9          Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. 

apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva 

postupom podľa bodu 3. Žiaci našej školy si nezvolili dobrovoľný maturitný predmet. 

  

2.10           Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho 

hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval“, vykoná ústnu formu internej časti 

maturitnej skúšky postupom podľa bodu 3.  

     

3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 

2021 do 30. júna 2021 nasledovne: (vzťahuje sa aj na žiakov, ktorí budú maturovať z predmetu 

anglický jazyk na úrovni B2) 

  

3.1         Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti  maturitnej skúšky skôr ako praktickú 

časť odbornej zložky maturitnej skúšky.     

  

3.2       Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, okrem praktickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky, zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní.   

  

3.3       Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej 

formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.   

  



3.4        Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je neverejná. Dodržiava sa forma internej 

časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 

predpisov.  

  

3.5     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na pracovisku praktického vyučovania 

sa môže konať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej  komisie najmenej pred dvomi 

skúšajúcimi  členmi predmetovej maturitnej komisie.    

  

4.  Ďalšie pokyny  
 

4.1   Predmety, v ktorých sa vykonáva len ústna forma internej časti maturitnej skúšky v dôsledku   

zrušenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, sa 

hodnotia len na základe výsledku ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo na základe 

výsledku administratívneho hodnotenia.   

  

4.2  Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom sa uskutočňuje prostredníctvom 

informačného systému strednej školy, elektronicky v naskenovanej podobe, poštou alebo do 

elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

 

4.3.  Stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným 

vysvedčením  do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky, najneskôr 30. augusta 2021.  

  

4.4  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ak sa koná prezenčne, prebieha v súlade s 

hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva.   

  

 

  

  

  

  

  

RNDr. Ľuboš Černý 

riaditeľ školy 


