
NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY K ADMINISTRATÍVNEJ NÁHRADE INTERNEJ ČASTI 
MATURITNEJ SKÚŠKY ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky a na 

základe toho vydávam nasledovné nariadenie: 

 

1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021. Aby 

mohol žiak vykonať internú časť maturitnej skúšky, podmienkou je úspešné ukončenie 

posledného ročníka štúdia.  

 

2. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi do 19.5.2021 

 

3. Do 21.5.2021 plnoletý žiak môže písomne požiadať o vykonanie ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky pred komisiou, pokiaľ nesúhlasí so známkou na maturitnom vysvedčení. 

Termín ústnej skúšky mu bude oznámený najneskôr 7 dní pred jej konaním. Ústna forma 

internej časti maturitnej skúšky sa bude konať v termíne od 31.5. do 30.6.2021 podľa 

usmernenia a je neverejná.  

4. Do 23.4.2021 riaditeľ strednej školy schválil na návrh predsedu predmetovej komisie 

obsah ústnej formy maturitnej skúšky. 

5. Do 30.4.2021 riaditeľ strednej školy vymenoval členov predmetovej maturitnej komisie. 

 

6. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

 

   6.1 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.  

 

   6.2 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. 

 

Predmety na určenie známok maturitného vysvedčenia: 

- Slovenský jazyk a literatúra 

Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení za 

1. a 2. ročník na konci školského roka a za 3. a 4. ročník na polroka a na konci roka. 



- Anglický jazyk, Seminár z anglického jazyka 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11902:1-A1810 z 22. marca 

2021 sa s účinnosťou od 7. mája 2021 mení takto: 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 ústne, alebo sa s písomným súhlasom 

plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka zaslaným riaditeľovi školy do 

12. mája 2021 uskutoční interná časť maturitnej skúšky administratívne a na maturitnom 

vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom 

ročníku.“. 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v našej škole sa bude konať 1.6.2021. 

Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení za 

1. a 2. ročník na konci školského roka a za 3. a 4. ročník na polroka a na konci roka.  

- Nemecký jazyk, Seminár z nemeckého jazyka  

Známka na maturitnom vysvedčení sa určí ako aritmetický priemer známok z vysvedčení 

za 1. a 2. ročník na konci školského roka a za 3. a 4. ročník na polroka a na konci roka. 

 

Teoretická časť odbornej zložky  

 Žiaci budú mať známku určenú priemerom známok z predmetov, ročníkov a polrokov 

určených podľa jednotlivých študijných odborov a zameraní nasledovne: 

 

4210 M 08 Poľnohospodársky manažment 

Pestovanie rastlín, Mechanizácia, Ekonomika výrobných odvetví, Podnikanie a služby, 

Chov hospodárskych zvierat, Ekonomika, Účtovníctvo, Manažment 

 

4210 M 18 Kynológia 

Chov hospodárskych zvierat, Plemená psov, Ekonomika, Účtovníctvo, Chov psov, Výcvik 

psov, Podnikanie a služby 

 

4336 M 01 Chov hospodárskych zvierat 

Anatómia a fyziológia, Základy patológie, Hygiena a technológia chovu zvierat, 

Veterinárna starostlivosť, Reprodukcia hospodárskych zvierat, Asanácia, Ekonomika 

a podnikanie 

 



Praktická časť odbornej zložky: 

Žiaci budú mať známku určenú priemerom známok z predmetov, ročníkov a polrokov 

určených podľa jednotlivých študijných odborov a zameraní nasledovne: 

 
      4336 M 01  Chov hospodárskych zvierat 
 
       Mikrobiológia a parazitológia, Laboratórna technika, Praktické cvičenia z veterinárstva,  
       Odborná prax  
 
  
      4210 M 08 Poľnohospodársky manažment  
 
      Odborná prax  
 
 
  
      4210 M 18 Kynológia  
 
      Odborná prax  
 
Vydávanie koncoročných vysvedčení štvrtých ročníkov a taktiež maturitných vysvedčení sa 
uskutoční 3.6.2021. 
 
 
Prípadné zmeny, ktoré by vyplývali z aktuálnych legislatívnych zmien budú oznámené. 
 
 
             V Trnave 10.5.2021                                                      Ing. Ivan Tománek 
                                                                                                          riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 


