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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia a kľúčové slová
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Organizácia maturitnej skúšky.
Kontrola nad priebehom maturitnej skúšky.
Maturitná skúška v školskom roku 2020/2021.
Maturita 2021 – prehľad legislatívy.
Metodické pokyny MŠVVaŠ SR k maturite.
Organizačné pokyny NÚCEMu k maturitnej skúške.
Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku.
Čitateľská gramotnosť a maturitná skúška.

-

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Téma stretnutia: Maturitná skúška a maturitná skúška v školskom roku
2020/2021.
Hlavné body:
- Cieľ maturitnej skúšky.
- Časti maturitnej skúšky.
- Zákon NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
- Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov.
- Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov.
- NÚCEM a maturitná skúška.
- Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku.

-

Žiadosť o zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky.
Termíny konania maturitnej skúšky.
Mimoriadne skúšobné obdobie.
Maturitné zadania.

Priebeh stretnutia:
Obsahom stretnutia bolo dôkladné oboznámenie sa s organizáciou a priebehom
maturitnej skúšky, s legislatívou, ktorá sa zaoberá maturitnou skúškou a poukázanie
na zmeny, ktoré sú plánované pri priebehu maturitnej skúšky v školskom roku
2020/2021.
V úvode stretnutia si účastníci pripomenuli základné pojmy, ktoré súvisia s organizáciou
a priebehom maturitnej skúšky a tiež inštitúcie, ktoré organizujú maturitnú skúšku
a dohliadajú nad jej priebehom:
- MŠVVaŠ SR a jeho úlohy pri organizácii maturitnej skúšky,
- NÚCEM a jeho úlohy pri organizácii maturitnej skúšky,
- OŠ OÚ a jeho úlohy pri organizácii maturitnej skúšky,
- SŠ a jej úlohy organizácii maturitnej skúšky,
- ŠŠI a jej úlohy pri kontrole nad priebehom maturitnej skúšky,
- externá časť a interná časť maturitnej skúšky (EČ a IČ MS),
- PFIČ MS, ÚFIČ MS (písomná forma internej časti maturitnej skúšky, ústna forma
internej časti maturitnej skúšky),
- PŠMK (predseda školskej maturitnej komisie),
- PPMK (predseda predmetovej maturitnej komisie).
V ďalšej časti boli členovia klubu podrobne oboznámení s legislatívou, organizáciou,
realizáciou a priebehom maturitnej skúšky (MS) v Slovenskej republike a tiež so
zmenami priebehu MS v školskom roku 2020/2021, ktoré súvisia s pandémiou COVID
19:
- Zákon NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov má 27 noviel a MS sa zaoberá v § 72 - § 93,
- Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov má 4 novely,
- MŠVVaŠ SR vydalo metodické pokyny k MS a to: Metodické usmernenie
k hodnoteniu a klasifikácii MS a opravnej MS a Usmernenie ku konaniu MS
v prípade jej prerušenia. Uvedené metodické pokyny sú zverejnené na stránke:
https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach,
- NÚCEM každoročne zverejňuje na stránke www.nucem.sk organizačné pokyny
k MS: Základné informácie k MS, Pokyny pre školských koordinátorov, Pokyny pre
predsedov školských a predmetových maturitných komisií, Pokyny pre
administrátorov EČ a PFIČ MS, Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov,
vzory odpoveďových hárkov, Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou
externej časti MS, Kľúč správnych odpovedí, Pokyny a kritériá na hodnotenie
písomnej formy internej časti MS.
Ďalšie informácie ohľadom MS sa týkali:
- časti MS – podrobná charakteristika EČ MS, PFIČ MS, ÚFIČ MS,
- podmienok vykonania EČ a PFIČ MS – žiak môže vykonať EČ a PFIČ MS ak má
ukončení 1. polrok príslušného ročníka vzdelávacieho programu študijného odboru,
- podmienok vykonania ÚFIČ MS – žiak môže vykonať ÚFIČ MS ak úspešne ukončil
príslušný ročník vzdelávacieho programu študijného odboru a vykonal EČ a PFIČ
MS. Žiak môže konať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ MS,
- predmetov MS,
- žiadosti o zmenu spôsobu vykonania MS – žiadosť musí obsahovať osobné údaje
uchádzača, skupinu, do ktorej chce byť zaradený, odborný lekársky posudok (okrem
VPU), presnú diagnózu obsahujúci odborný posudok CŠPP, CPPPaP, odborníka na
pervazívne vývinové poruchy a aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga

a psychológa. Pri posudzovaní žiadosti riaditeľ školy berie do úvahy aj spôsob
vzdelávania žiaka počas štúdia,
- prihlásenia žiaka na MS – do 30. septembra príslušného akademického roka žiak
písomne podáva záväznú prihlášku na MS, v ktorej uvádza predmety MS a úrovne.
Žiak so zdravotným znevýhodnením súčasne so záväznou prihláškou na MS podáva
aj žiadosť o zmenu spôsobu vykonania MS. Do 15. októbra môže žiak urobiť zmenu
predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie písomne oznámi triednemu učiteľovi a do 31. januára zmeny v osobitných prípadoch
môže povoliť riaditeľ školy,
- dobrovoľnej MS - na všetkých stredných školách žiak môže dobrovoľne vykonať
maturitnú skúšku aj z ďalších najviac 2 predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného
vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných školách, ktorý žiak študuje.
Dobrovoľná MS – rôzne možnosti: len EČ MS, len IČ MS, jedna z foriem IČ MS
alebo ich kombinácie. Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto
skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza,
- termínov konania MS - riadne skúšobné obdobie: marec – jún príslušného školského
roka, mimoriadne skúšobné obdobie (náhradná alebo opravná MS) apríl – máj
príslušného školského roka, september nasledujúceho školského roka, február
nasledujúceho školského roka. Termín EČ a PFIČ MS určí ministerstvo, termín ÚFIČ
MS určí na návrh riaditeľa školy okresný úrad odbor školstva,
- hodnoteniu a klasifikácii MS - výsledné hodnotenie žiaka na MS sa neurčuje. Určuje
sa, či v danom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. Žiak úspešne vykonal
MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov MS, len takémuto žiakovi sa
vydá vysvedčenie o maturitnej skúške:
• žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS, ak jeho
hodnotenie z ÚFIČ MS: a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v PFIČ MS
získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %
a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,
• žiak úspešne vykoná MS z matematiky, ktorá má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho
hodnotenie z ÚFIČ MS a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v EČ MS
získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v EČ
MS získa úspešnosť vyššiu ako 33,
• žiak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá EČ ani PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z každej
formy IČ nebude horšie ako 4 – dostatočný. Žiak nezmaturoval z predmetu, ak bol
na ÚFIČ hodnotený známkou nedostatočný,
• žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov,
• žiak úspešne vykoná EČ z dobrovoľného predmetu, ak získa úspešnosť vyššiu
ako 33 %,
• žiak úspešne vykoná PFIČ z dobrovoľného predmetu, ak získa úspešnosť vyššiu
ako 25 %.
Všetky dôležité informácie o MS sú zverejnené na stránke NÚCEM: www.nucem.sk
v časti merania.
V závere stretnutia sa ešte členovia klubu oboznámili s plánovanými zmenami realizácie
MS 2021:
- na základe rozhodnutia ministra školstva zo 04.01.2021 sa v školskom roku
2020/2021 neuskutoční EČ MS,
- PFIČ MS sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania určí
MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021,
- ÚFIČ MS sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. Konkrétny termín konania
určia okresné úrady v sídle kraja.

12. Závery a odporúčania:
Pedagogický zamestnanec je povinný vykonávať dozor v triedach počas EČ a PFIČ MS,
činnosť predsedu alebo člena skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, školskej
maturitnej komisie, predmetovej maturitnej komisie, skúšobnej komisie pre
absolventskú skúšku, komisie pre štátne jazykové skúšky alebo skúšobnej komisie pre
štátne jazykové skúšky na základe vymenovania - (§ 4 ods. 1 písm. n) – q) zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch). Z uvedeného dôvodu na
zasadnutí klubu boli učitelia podrobne oboznámení s problematikou MS.
Odporúčanie: preštudovanie materiálov zverejnených na stránke www.nucem.sk,
určených pre online školenie predsedov maturitných komisií (PŠMK, PPMK)
a metodickej príručky „Maturita z biológie. Všetko čo potrebujete k maturite
z biológie“ zverejnenej na www.statpedu.sk, v ktorej sú zverejnené vzorové úlohy
maturitných zadaní, ktoré sa týkajú čitateľskej gramotnosti – „Práca s neznámym
odborným textom – riešenie úloh vyplývajúcich z textu“.
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu.

