
TERMÍNY A ORGANIZÁCIA MS 2021 v SOŠD MARTIN-PRIEKOPA 

 

7.5.2021 

 Uzavrieť známky zo všetkých predmetov, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie 2. polroka 

 Žiaci, ktorí neprospejú na konci 2. polroka 2020/21 sa nemôžu zúčastniť MS v riadnom termíne. 

10.5.2021 

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov IV.AO, IV.BC, II.NDE za druhý polrok školského roka 2020/2021, sa 

uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 10. mája 2021.    

14.5.2021 

 Školské vyučovanie sa pre štvrtý ročník a druhý ročník NŠ končí 14. mája 2021.   

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

školského vyučovania. 

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky 

 Riaditeľka školy určí do 3. mája 2021 na návrh predmetových komisií odborných predmetov skupiny 

príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.  

 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. 

 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. 

19. 5. 2021 

 Sprístupnenie výsledných známok plnoletému žiakovi elektronicky na edupage školy 

19.5.2021    -  21.5.2021 

 Plnoletý žiak písomne vyjadrí nesúhlas s hodnotením maturitného predmetu a požiada o konanie 

ústnej formy internej časti maturitnej skúšky ak nesúhlasí s vypočítanou známkou 

  Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom sa uskutočňuje cez informačný systém 

strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole 

 Ak žiak nevyjadrí nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu IČ MS, SŠ vystaví žiakovi 

maturitné vysvedčenie 

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

B1. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol 

vzdelávaný v poslednom ročníku –B2, maturitnú skúšku vykoná ústnou formou. 

 

 
 
 
 



 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
 
ÚF IČ MS v SOŠD Martin - Priekopa sa koná v termíne  14. – 18. júna  2021 

 ÚF IČ a TČOZ MS koná žiak: 

1. ak nesúhlasí s vypočítanou známkou 

2. ak koná MS na úrovni B2 z cudzieho jazyka 

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

internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.   

 ÚF IČ MS je neverejná a môže sa konať aj dištančne. 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. 

 IČ MS sa koná dištančne, ak sú skúšajúci PMK a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie alebo 

inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.  

 PČOZ na pracovisku praktického vyučovania sa môže konať so súhlasom predsedu predmetovej 

maturitnej  komisie najmenej pred dvomi skúšajúcimi  členmi predmetovej maturitnej komisie.    

 Maturitná skúška, ak sa koná prezenčne, prebieha v súlade s hygienicko-epidemiologickými 

nariadenými opatreniami ÚVZ SR a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.   

 Organizačné zabezpečenie maturitnej skúšky v prípade prezenčného konania vypracuje ZRŠ. 

 

 Stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením a 

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

 

 


