
MATURITA 2021  - INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV 

Termíny a pokyny  pre administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky  podľa 

Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. 03. 2021 (náhrada PFIČ a ÚFIČ MS) 
 

1. Ukončenie štvorročného štúdia: 

1.1. Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2020/ 2021 pre žiakov IV. G sa uskutoční 

07.  05. 2021.  

1.2. Školské vyučovanie pre žiakov IV. G končí  v piatok 14. 05. 2021 (dátum vydania vysvedčenia 

za ukončenie 4-ročného štúdia) 

 
2. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky z povinných maturitných 

predmetov (4 predmety MS) 
2.1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z predmetu a skupiny príbuzných predmetov (do 3. mája definuje skupinu 
príbuzných predmetov riaditeľka školy, spravidla sú to  príslušné semináre) 
 

2.2. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov 
a polročné známky z posledných dvoch ročníkov  maturitných predmetov a príbuzných 
maturitných predmetov. Aritmetický priemer 1,50; 2,50; 3,50; 4,50 sa zaokrúhľuje nadol. 
 

2.3. Škola zabezpečí kontrolu výpočtu výsledných známok do 18. 05.  2021 (členovia maturitných 
komisií t.j.dvaja pedagógovia našej školy za daný predmet a predseda  školskej maturitnej 
komisie potvrdí výsledky podpisom). Výsledné známky  budú zverejnené elektronicky 
najneskôr 19. 05. 2021. 
 

2.4. Plnoletý žiak elektronicky potvrdí  súhlas/nesúhlas s výslednými známkami za jednotlivé 
maturitné predmety do  21. 05. 2021. V prípade nesúhlasu písomne požiada o vykonanie 
ústnej maturitnej skúšky z konkrétneho predmetu do 21. 05. 2021. 

 
2.4.1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. 05. 2021 do 

30. 06. 2021.  O forme, podmienkach  a termíne bude škola žiaka informovať 
najneskôr 7 dní pred konaním skúšky. 

 
3. Dobrovoľný predmet maturitnej skúšky – nehodnotí sa administratívne 

3.1. Plnoletý žiak môže do 30. 04. 2021 písomne oznámiť  zrušenie internej časti z dobrovoľného 

predmetu (poskytneme formulár). 

3.2. Ak žiak nedoručí v termíne  informáciu o zrušení internej časti skúšky z dobrovoľného 

predmetu, vykoná skúšku podľa  bodu 2.4.1. 

 

4. Maturitné vysvedčenie (spolu s výročným vysvedčením za 4. ročník štúdia) škola žiakovi vydá 

najneskôr do 5 dní od vykonania poslednej skúšky. V prípade administratívneho hodnotenia zo 

všetkých maturitných predmetov škola vydá maturitné vysvedčenie žiakovi najneskôr 28. 05. 2021. 

 

 

 

V Bratislave, 29. 03. 2021 J. Ertlová, ZRŠ 


