
 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ  
ROSINSKÁ CESTA 2, 010 08  ŽILINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznam č. 2 / 2021 
 

MATURITA 2021 
 

Pokyny k ústnej forme internej časti MS 
a praktickej časti odbornej zložky MS 

 
Riadne skúšobné obdobie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Juliana Duháčková 

ZRŠ pre teoretické vzdelávanie humanitno-prírodovedných a ekonomických 
predmetov 

           školský koordinátor MS 
 
 
 
 
 
Žilina, apríl 2021 

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA 
riaditeľka školy 

 



 

 

MATURITA 2021 
 
 

 

Maturitné skúšky  v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov a rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky (IČ MS) 

v školskom roku 2020/2021. 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)  a praktická časť odbornej zložky 

MS (PČOZ MS) sa riadi citovaným zákonom č. 245/2008 Z. z., vyhláškami a rozhodnutím, 

podľa ktorých sa maturitné skúšky z jednotlivých predmetov konajú administratívne alebo 

pred predmetovými maturitnými komisiami, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní 

alebo tém. 

Žiak môže konať IČ MS ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia. 

 

 

Trieda Študijný odbor Počet žiakov 

IV. AP 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 24 

IV. BP 3767 M dopravná akadémia 20 

IV. AM 2697 K mechanik elektrotechnik 24 

IV. BM 2495 K autotronik 30 

II. AN 
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby (PDS) 6 

3757 L dopravná prevádzka (DOP) 10 

Spolu 114 

 

 

 

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR o termínoch 

a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 zo dňa 22. marca 

2021 ( ďalej len „Rozhodnutie ministra školstva“) sa určujú termíny a organizácia maturitnej 

skúšky nasledovne: 

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

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

ukončenia školského vyučovania, t. j. 14. máj 2021. 

2. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl za druhý polrok 

školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka 

sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021. 

3. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje 

nasledovne:  

Organizácia maturitnej skúšky (MS) – úvodné ustanovenia 

 

MS v riadnom skúšobnom období sa bude konať na Strednej odbornej škole 
dopravnej v Žiline pre študijné odbory: 

Organizácia maturitnej skúšky (MS) – špecifické ustanovenia 
 



 

 

Hodnotenie v predmete IČ MS sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu 

alebo skupiny príbuzných predmetov (príloha Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu 

maturitných predmetov). Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné 

známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

 

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. 

 

Riaditeľka strednej školy určí do 03. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých 

známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 

 

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete IČ MS kontrolujú dvaja skúšajúci 

členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej 

komisie do 18. mája 2021. 

 

Výsledné známky sprístupní SOŠD v Žiline plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka  do 19. mája 2021. 

 

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

požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

prezenčnou formou. V tom prípade sa maturitná skúška bude konať podľa dodatočne 

vypracovaného harmonogramu dňa 01. júna 2021. 

 

4. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov 

do predmetovej maturitnej komisie. Výkonný výbor Sekcie ODCV SOPK rozhodol, že 

v školskom roku2020/2021 sa Osvedčenia SOPK absolventom nebudú udeľovať. 

5. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu MS sa vzťahujú ustanovenia   

príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie nestanovuje inak. 

 

ÚFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov (ANJ, NEJ) sa bude konať 

administratívne: 

Predmet 
Predmetová maturitná komisia: 
➢ Predseda ŠMK 

➢ skúšajúci učitelia 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

Mgr. Marta Ujháziová 
Mgr. Ľudmila Jurašíková 

Anglický jazyk 
Mgr. Ivan Palúch 
Mgr. Ivana Kubalová 

Nemecký jazyk 
PhDr. Anna Drizgová 
Mgr. Anna Medviďová 

 



 

 

ÚFIČ MS z teoretickej časti odbornej zložky (TČOZ MS) a praktická časť odbornej 

zložky MS (PČOZ MS) sa bude konať administratívne: 

Predmet Trieda 

P
o

č
e

t 

ž
ia

k
o

v
 Predmetová maturitná komisia: 

➢ predseda ŠMK 
➢ skúšajúci učitelia 

 

TČOZ MS a 
PČOZ MS 

IV.AP 24 
Ing. Emerencia Remetová 
Ing. Monika Beňovská 

TČOZ MS a 
PČOZ MS 

IV.BP 20 
Ing. Monika Beňovská 
Ing. Jana Kostolná 

TČOZ MS a 
PČOZ MS 

IV.AM 24 
Ing. Monika Švekušová 
Ing. Roman Pšanecký 

TČOZ MS a 
PČOZ MS 

IV.BM 
 

30 
Ing. Roman Pšanecký 
Ing. Monika Švekušová 

TČOZ MS a 
PČOZ MS 

II.AN 
PDS 

6 
Ing. Jozef Nociar 
Ing. Miroslava Chajdáková 

TČOZ MS a 
PČOZ MS 

II.AN 
DOP 

10 
Ing. Monika Beňovská 
Ing. Jozef Nociar 

 

Predseda školskej maturitnej komisie: Ing. Renáta Havlíková 

 

 

➢ Uzatvoriť klasifikáciu žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. 

T: do 04.05.2021do 15.00 hod.   Z: vyučujúci, TU 

 

➢ Vypracovať a elektronicky poslať správy o VVV za II. polrok 2020/2021 ZRŠ. 

T: do 06.05.2021     Z: TU 

 

➢ Poučiť členov predmetových maturitných komisií o spôsobe konania ÚFIČ MS a PČOZ    

MS a o hodnotení v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

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

a v zmysle rozhodnutia o termínoch a organizácii maturitnej skúšky v školskom roku 

2020/2021. 

  T: 07.05.2021      Z: vedenie školy 

 

➢ Komisionálne skúšky opravné pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov 

      T: 10. 05.2021      Z: Ing. Duháčková, vyučujúci 

 

➢ Pripraviť osobné doklady (vysvedčenie posledného ročníka, rodný list, u NŠ aj výučný 

list). 

T: do 13.05.2021     Z: TU 

 

➢ Vyhodnotiť VVV za druhý polrok 2020/2021 na klasifikačnej porade končiacich ročníkov. 

T: do 07.05.2021     Z: TU 

Pokyny pre ÚFIČ MS a PČOZ MS 
 



 

 

➢ Oboznámiť žiakov s harmonogramom konania MS administratívne. 

T: do 14.05.2021     Z: TU 

 

➢ Ukončenie školského roka 2020/2021, prevzatie koncoročných vysvedčení s dátumom 

14.05.2021.  

T: 14.05.2021       Z: TU 

 

➢ Pripraviť k MS potrebné tlačivá a doklady: 

• témy a zadania na MS pre každého člena PMK + 1x pre žiakov 

• osobné doklady žiakov v obaloch s menami 

• výsledné hodnotenie MS administratívne (tabuľky s aritmetickými priemermi pre 

jednotlivé časti MS) 

• potvrdenia o ukončení štúdia 

T: do 17.05.2021  Z: TU, školský koordinátor MS, skúšajúci PMK 

 

➢ Zabezpečiť prípravu učební s výzdobou, didaktickou technikou a NUP 

T: 31.05.2021 od 13.25 h   Z: skúšajúci PMK podľa harmonogramu 

➢ Po MS odovzdať všetky doklady žiakom a vydať potvrdenie o ukončení štúdia. 

T: v texte      Z: TU 

 

➢ Po MS dokumentáciu maturitných tried odovzdať školskému koordinátorovi MS. 

T: podľa harmonogramu MS    Z: skúšajúci, TU 

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal MS zo všetkých 

predmetov maturitnej skúšky. Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá 

vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti 

maturitnej skúšky; ak je poslednou časťou maturitnej skúšky externá časť maturitnej skúšky 

alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky  a koná sa v mimoriadnom skúšobnom 

období v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá 

najneskôr do desiatich dní od jej konania. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej 

časti maturitnej skúšky.  

Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom 

školy.  

Ak žiak strednej školy nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku a bola mu povolená 

opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti 

žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť.  

Vyhodnotenie maturitných skúšok a vydávanie vysvedčení o maturitnej skúške sa 

predpokladá dňa 26. 05. 2021 a uskutoční sa v učebniach nasledovne:   

 

IV.AP – A 206 
IV.BP – A 101/1 
IV.AM – A 205 
IV.BM – A 101/2 
II.AN – A 012  



 

 

 Prílohy:   

➢ Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 

2020/2021 

➢ Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu maturitných predmetov 

➢ Časový harmonogram pre ÚFIČ MS z ANJ 

 

 


