
Termíny a organizácia MATURITNEJ SKÚŠKY v školskom roku 2020/2021 

 

Rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/9113:1-A1810  bola v školskom roku 2020/2021 zrušená externá časť a 

písomná forma internej časti maturitnej skúšky. 

Rozhodnutie č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti 

maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 určuje organizáciu internej časti maturitnej skúšky 

nasledovne: 

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

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl, vrátane komisionálnych skúšok pre 

ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája. 2021. 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva administratívne, t. j. hodnotenie sa získa ako aritmetický 

priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru 

sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

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 - B2 ako bol 

vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku z CUJ vykoná pred maturitnou komisiou ústne.  

Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú 

do hodnotenia maturitného predmetu.  

Výsledné známky sprístupní škola žiakovi do 19. mája 2021.  

Ak plnoletý žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky môže do 21. 

mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy maturitnej skúšky pred 

maturitnou komisiou.  

Ak plnoletý žiak do 21. mája 2021 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu 

internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.  

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája do 30. júna 2021 pre žiakov, 

ktorí nesúhlasia s výslednou známkou alebo neboli administratívne hodnotení – CUJ B2. Presný termín 

konania určí Okresný úrad v sídle kraja do 20. apríla 2021.  

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

časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.  

Stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením do 5 dní od konania 

poslednej časti maturitnej skúšky. 

Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka 

sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému strednej školy, elektronicky v naskenovanej 

podobe, poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

Rozhodnutie č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti 

maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021: https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf 
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