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Vnútorné oznámenie č. 14/2021 
 

 Oznamujem, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

č. 2021/1190Z:1-A1810 z 22. marca 2021 o termínoch a organizácií internej časti maturitnej 

skúšky v školskom roku 2020/2021 sa maturitné skúšky v našej škole budú organizovať 

nasledovne:  

 

 rozhodnutím ministra školstva z 4. januára 2021 sa zrušila externá časť MS, 

 rozhodnutím ministra školstva z  22. marca 2021 sa zrušili ustanovenia 8-10 

z rozhodnutia ministra školstva z 4. januára 2021, v ktorých boli určené termíny 

písomnej formy internej časti MS, praktickej časti odbornej zložky MS a ústnej formy  

internej časti MS. 

 žiaci študijných odborov končiaceho IV. ročníka vykonajú internú časť MS 

administratívne. 

 

A. Dôležité termíny 

 

 14. mája 2021 – koniec školského vyučovania v poslednom ročníku v SŠ 

 14. mája 2021 – dátum vydávania vysvedčení 

 6. mája 2021 – 14,00 hod. - pedagogická rada - predmetom rokovania budú výchovno-

vzdelávacie výsledky žiakov IV. ročníka za II. polrok školského roka 2020/2021 vrátane 

komisionálnych skúšok pre ukončenie II. polroka 

 neabsolvovanie určeného počtu hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania počas núdzového stavu na teoretickom a praktickom vyučovanie nie je 

dôvodom na neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v II. polroku a nepripustenie 

k MS 

 do 3. mája 2021 určí riaditeľ školy na návrh PK skupiny predmetov, ktorých známky 

sa započítajú do hodnotenia maturitných predmetov 

 do 18. mája 2021 skontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie 

aritmetický priemer a výslednú známku z predmetu internej časti MS. Schvaľuje ho 

predseda školskej maturitnej komisie   



 do 19. mája 2021 sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka výsledné známky 

 do 21. mája 2021 môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

písomne požiadať o vykonanie ústnej formy internej časti MS z niektorého predmetu 

 administratívne vykonanie internej časti MS sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej MS 

 žiadosť o uskutočnenie internej časti MS z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak, 

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do    30. apríla 

2021, inak bude žiak konať IČ MS z dobrovoľného predmetu   

 od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 sa uskutoční ústna forma internej časti a praktická 

časť odbornej zložky MS nasledovne: 

 žiak môže vykonať ústnu formu internej časti MS skôr ako praktickú časť odbornej 

zložky MS 

 žiak vykoná ústnu formu internej časti MS zo všetkých predmetov počas 

nevyhnutného počtu dní 

 31. mája – 2. júna 2021 – praktická časť OZ 

 3. júna – 4. júna 2021 ústna časť  

 riaditeľ školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy 

internej časti MS a praktickej časti OZ MS najneskôr 7 dní pred jej konaním  

 do 30. apríla 2021 vymenuje riaditeľ školy členov predmetovej maturitnej komisie 

 komunikácia medzi SŠ a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom 

neplnoletého žiaka sa uskutoční prostredníctvom informačného systému školy 

 SŠ vydá vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie s výučným 

listom do 5 dní od konania poslednej časti MS,  najneskôr do 30. augusta 2021 

 ak sa ústna forma internej časti MS koná prezenčne, prebieha v súlade 

s opatreniami ÚVZ alebo príslušného RÚVZ. 

 

B. Spôsob administratívneho hodnotenia žiakov IV. ročníka 

 

 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. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického 

priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a 



polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do 

aritmetického priemeru nezapočítava.  

 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.  

 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 ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku 

vykoná postupom podľa bodu 6 (vid rozhodnutie ministra z 22.3.2021). 

 

 ústna forma internej časti MS je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa 

forma internej časti MS v zmysle vyhlášky 318/2008 Z. z.  

 interná časť MS sa koná dištančne ak sú skúšajúci členovia PMK a žiak v spojení 

formou videokonferencie alebo inými prostriedkami IKT. 

 do 23. apríla 2021 schváli riaditeľ školy na návrh predsedu PK v škole obsah ústnej 

formy internej časti MS vrátane praktickej časti OZ MS  

 predseda PMK maturitné zadania a témy ústnej formy internej časti MS z príslušného 

predmetu nepodpisuje. 

 k obsahu odbornej zložky MS sa stavovská alebo profesijná organizácia nevyjadruje. 

 

 ďalšie informácie nájdete na www.minedu.sk v časti rozhodnutia a uznesenia v čase 

COVID-19 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 25.03.2021 

                                                                                                          PaedDr. Milan Ponický, v.r. 

                              riaditeľ školy 

 

 

 

Spojená škola,   Kremnička 10,   974 05  Banská Bystrica 

 

 

 

http://www.minedu.sk/


Vnútorné oznámenie č. 15/2021 
 

 Oznamujem, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

č. 2021/1190Z:1-A1810 z 22. marca 2021 o termínoch a organizácií záverečných skúšok 

v školskom roku 2020/2021 z 22. marca 2021 bude organizácia záverečných skúšok v našej 

škole nasledovná:  

 

Záverečná skúška v školskom roku 2020/2021 sa vykoná administratívne.  

 

A. Dôležité termíny 

 

 28. mája 2021 – koniec školského vyučovania v III.  ročníku  učebných odborov murár, 

maliar (elokované pracovisko). 

 28. mája 2021 – dátum vydávania vysvedčení za III. ročník štúdia učebných odborov 

 20. mája 2021 – 14,00 hod. - pedagogická rada  pre III. ročník učebných odborov 

 do 17. mája 2021  určí riaditeľ školy na návrh PK skupiny predmetov, ktorých známky 

sa započítajú do hodnotenia jednotlivých časti ZS. 

 do 3. júna 2021 – kontrola aritmetických priemerov dvoma členmi skúšobnej komisie, 

následné schválenie predsedom skúšobnej komisie 

 do 4. júna 2021 výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo 

zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka 

 do 9. júna 2021 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne 

požiada o vykonanie záverečnej skúšky 

 14. – 15. júna 2021 písomná a praktická časť ZS 

 16. júna 2021 ústna časť ZS 

 5 dní pred konaním ZS riaditeľ školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme 

skúšky 

 do 23. apríla 2021 schváli riaditeľ školy na návrh predsedu PK obsah a podmienky 

vykonania ZS 

 do 28. mája 2021 vymenuje riaditeľ školy členov skúšobnej komisie pre ZS 

 do 30. júna 2021 vydá SŠ žiakom vysvedčenia za III. ročník štúdia a vysvedčenie o ZS 

s výučným listom 

 ak to dovoľujú technické podmienky ZS sa môže konať aj dištančne  

 ZS je neverejná 



 ak sa ZS bude organizovať prezenčnou formou podmienkou je dôsledné dodržiavanie 

platných hygienických opatrení určených RÚVZ, resp. ÚVZ. 

 predseda skúšobnej komisie témy jednotlivých časti ZS nepodpisuje 

 k obsahu ZS sa príslušná stavovská organizácia nevyjadruje 

 

B. Spôsob administratívneho hodnotenia žiakov IV. ročníka 

 

 Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok zo 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. 

V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok 

započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z 

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

nezapočítava. 

 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. 

 

 ďalšie informácie nájdete na www.minedu.sk v časti rozhodnutia a uznesenia v čase 

COVID-19 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 25.03.2021 

                                                                                                          PaedDr. Milan Ponický, v.r. 

                              riaditeľ školy 

 

 

 
 

http://www.minedu.sk/

