Najčastejšie kladené otázky a odpovede pri ukončovaní výchovy
a vzdelávania v stredných školách v školskom roku 2020/2021

1. otázka (z 29.3.2021):
Ako bude prebiehať maturitná skúška v strednej zdravotníckej škole?
Odpoveď:
Maturitnú skúšku, ktorú žiak vykonáva za účelom získania úplného stredného odborného
vzdelania s maturitou v študijnom odbore strednej zdravotníckej škole, koná žiak
administratívnym spôsobom zo všetkých predmetov maturitnej skúšky pre stredné odborné
školy, ktorými sú:
-

slovenský jazyk a literatúra,
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
teoretická časť odbornej zložky,
praktická časť odbornej zložky.

Aj v strednej zdravotníckej škole je v súlade s časťou B. bodom 5.7. rozhodnutia ministra č.
2021/11902:1-A1810 možnosť do 21. mája 2021 písomne požiadať o vykonanie ústnej formy
internej časti maturitnej skúšky „obvyklým“ spôsobom, a to prezenčne alebo, za podmienok
uvedených v časti B. bode 6.4. rozhodnutia ministra č. 2021/11902:1-A1810, dištančne.

Ak žiak koná absolventskú skúšku za účelom získania vyššieho odborného vzdelania absolventského diplomu a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaná všeobecná sestra,
diplomovaný rádiologický asistent alebo diplomovaný optometrista v strednej
zdravotníckej škole, potom komplexnú teoreticko-praktickú skúšku vykonáva „obvyklým“
spôsobom, a to prezenčne, alebo, za podmienok uvedených v bode 7.3. rozhodnutia ministra
č. 2021/11901:1-A1810, dištančne.
Zároveň pri ostatných častiach absolventskej skúšky platí, že sa vykonajú administratívnym
spôsobom s možnosťou do 9. júna 2021 požiadať v súlade s bodom 6.7. rozhodnutia ministra
č. 2021-11901:1-A1810 o vykonanie „obvyklým“ spôsobom.

2. otázka (z 29.3.2021):
Na ktoré študijné odbory sa vzťahuje výnimka z administratívneho vykonania časti
absolventskej skúšky v bode 5.2 v rozhodnutí ministra školstva č. 2021/11901:1-A1810
zo dňa 22. marca 2021?
Odpoveď:
Výnimka sa vzťahuje na hodnotenie absolventskej písomnej práce v študijných odboroch
špecializačného štúdia (ako druhu pomaturitného štúdia) alebo v študijných odboroch vyššieho
odborného štúdia na konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu, stredných

zdravotníckych školách a ostatných stredných odborných školách, ktoré sa ukončujú
absolventskou skúškou.
Absolventskú písomnú prácu žiak nebude obhajovať, výsledné hodnotenie absolventskej
písomnej práce určí skúšobná komisia.

3. otázka (z 29.3.2021):
Môže si žiak zmeniť jazykovú úroveň maturitného predmetu v cudzom jazyku, alebo skladbu
maturitných predmetov?
Odpoveď:
Skladba maturitných predmetov, na ktoré sa žiak prihlásil do 30. septembra 2020 riaditeľovi
školy, sa rozhodnutím ministra školstva z 22. marca 2021 nemení, okrem dobrovoľného
predmetu.
Zmena predmetov bola podľa § 75 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „školský zákon“) možná do 15. októbra 2020. Tento termín nebol zmenený.
Rozhodnutím ministra č. 2021/11902:1-A1810 sa podľa časti B. bodu 5.9. umožňuje písomným
oznámením zrušiť žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného
predmetu, a to do 30. apríla 2021.

4. otázka (z 29.3.2021):
Sme SOŠ. ANJ sa u nás učí na úrovni B1. Mám dvoch žiakov prihlásených na B2. Musia
maturovať z B2 ústne alebo sa môžu odhlásiť z B2 a administratívne maturovať z B1? Tak
to bolo minulý rok, ale teraz je v rozhodnutí toto: Predmet cudzí jazyk je hodnotený na
jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku
Odpoveď:
Skladba maturitných predmetov sa rozhodnutím ministra školstva nemení, spomínaní dvaja
žiaci budú maturovať na jazykovej úrovni B2 obvyklým spôsobom, t.j, postupom podľa časti
B bodu 6 rozhodnutia ministra č. 2021/11902:1-A1810. Znamená to, že budú maturovať na
jazykovej úrovni B2 prezenčne alebo, za podmienok uvedených v časti B. bode 6.4.
rozhodnutia ministra, dištančne.

5. otázka (z 29.3.2021):
Máme u nás na konzervatóriu pár študentov prihlásených na úroveň B2 z cudzieho jazyka.
Administratívnu známku z úrovne B2 nie je možné na našom type škôl akceptovať?
Odpoveď:
Škola vzdeláva žiakov v predmete cudzí jazyk na jazykovej úrovni, ktorá je určená v školskom
vzdelávacom programe.

Na stredných odborných školách, konzervatóriách a školách umeleckého priemyslu konajú
žiaci maturitnú skúšku z povinného predmetu cudzí jazyk na jazykovej úrovni B1 alebo B2
z cudzieho jazyka.
Preto na školách v tom istom ročníku môže byť skupina žiakov pripravovaná na maturitnú
skúšku z cudzieho jazyka na jazykovej úrovni B1 (ďalej skupina „X“) a iná skupina žiakov
pripravovaná na maturitnú skúšku na úrovni B2 (ďalej skupina „Y“).
Ak sa žiak zo skupiny X prihlásil do 30. septembra 2020 riaditeľovi školy na maturitnú skúšku
z cudzieho jazyka úrovne B1, vypočíta sa mu známka administratívne. Ak sa žiak skupiny X
prihlásil do 30. septembra 2020 riaditeľovi školy na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na
jazykovej úrovni B2, koná ju ústnou formou (podľa časti B. bodu 6 rozhodnutia ministra
č. 2021/11902:1-A1810).
Ak sa žiak zo skupiny Y prihlásil do 30. septembra 2020 riaditeľovi školy na maturitnú skúšku
úrovne B2, vypočíta sa mu známka administratívne.

6. otázka (z 29.3.2021):
Ako bude prebiehať opravná maturitná skúška pre žiaka z minulých školských rokov?
Odpoveď:
Ak sa žiak prihlásil na opravnú skúšku písomnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo
opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky do 30. septembra 2020, opravnú skúšku
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnú skúšku externej časti maturitnej
skúšky vykoná v termíne od 20. apríla 2021 do 22. apríla 2021 podľa rozhodnutia ministra
č. 2021/11930:1-A1810.
Ak sa žiak do 30. septembra 2020 prihlásil na opravnú skúšku ústnej formy internej časti
maturitnej skúšky, vykonal ju vo februári 2021. Školy, ktoré mali žiakov prihlásených na
opravné skúšky ústnej formy, kontaktovali MŠVVaŠ SR ohľadom pandemických opatrení
a pomáhali sme im nastaviť opatrenia na škole tak, aby sa skúšky mohli konať.
7. otázka (z 29.3.2021):
Ak žiak posledného ročníka stredných škôl alebo štvrtého ročníka päťročných bilingválnych
vzdelávacích programov v maturitných predmetoch bude ohodnotený z nejakého predmetu
známkou nedostatočný, môže robiť opravné skúšky v auguste? Čo v prípade, ak by sa chcel
takýto žiak zúčastniť ústnej maturitnej skúšky v riadnom termíne?
Odpoveď:
Vo vzťahu k termínom komisionálnych skúšok vo všeobecnosti (t.j. nielen k opravnej skúške)
je potrebné rozlišovať situácie, ktoré nastanú pred zasadnutím pedagogickej rady a tie, ktoré
nastanú až na zasadnutí pedagogickej rady.
Z hľadiska komisionálnych skúšok, ktoré môžu byť vykonané pred zasadnutím pedagogickej
rady, mohli nastať v praxi v školskom roku 2020/2021 tieto dve situácie:

- žiak sa rozhodol netestovať, z tohto dôvodu sa nezúčastňoval prezenčného vyučovania,
neodovzdával počas tohto obdobia škole žiadne úlohy, projekty, ktoré mu zo školy boli
zadané; žiaka nebolo možné hodnotiť za obdobie druhého polroka (bližšie objasnenie
situácie v dokumente Návrat do škôl, kapitola 8) a preto má byť hodnotený podľa výsledkov
komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d) školského zákona alebo
- žiak rozhodnutím riaditeľa školy plnil školskú dochádzku osobitným spôsobom
(individuálny učebný plán, a pod.) a má konať komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm.
f) alebo i) školského zákona.
Podľa časti B. bodu 3 rozhodnutia ministra č. 2021/11902:1-A1810 sa hodnotenie a klasifikácia
„vrátane komisionálnych skúšok“ uskutočnia na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10.
mája 2021.
Podľa § 56 ods. 2 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom
termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom
týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.“. Z uvedeného bodu rozhodnutia ministra
však vyplýva, že tento termín je potrebné určiť tak, aby bol žiak hodnotený do 10. mája 2021.

Okrem situácií, ktoré mohli nastať pred konaním pedagogickej rady, môže nastať aj jedna
situácia počas zasadnutia pedagogickej rady:
Žiak, ktorý bude v povinnom vyučovacom predmete hodnotený počas zasadnutia pedagogickej
rady stupňom prospechu nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov,
môže podľa § 56 ods. 3 školského zákona konať opravnú skúšku, t.j. komisionálnu skúšku
podľa § 57 ods. 1 písm. e) školského zákona. Ak potreba vykonať opravnú skúšku nastane až
na zasadnutí pedagogickej rady, objektívne sa môže konať až po zasadnutí pedagogickej rady.
Termín opravnej skúšky má určiť podľa § 56 ods. 5 písm. a) školského zákona riaditeľ školy
tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 31. augusta 2021.
Odporúčame riaditeľom škôl určiť tento termín tak, aby do 17. mája 2021 žiaci ukončili
ročník a mohli vykonať náhradnú maturitnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období podľa
§ 77 ods. 1 školského zákona; v tomto prípade sa maturitná skúška vykoná administratívne, a to
podľa časti B. bodu 5.5. rozhodnutia ministra č. 2021/11902:1-A1810 do 18. mája 2021, keďže
administratívne vykonanie maturitnej skúšky zahŕňa v súčasnosti všetky „zložky“ maturitnej
skúšky, a teda mimoriadnym skúšobným obdobím je v školskom roku 2020/2021 apríl až máj.
Ak riaditeľ školy určí termín opravnej skúšky z predmetu, z ktorého žiak bol hodnotený počas
zasadnutia pedagogickej rady stupňom prospechu nedostatočný, na koniec augusta, žiak koná
náhradnú maturitnú skúšku v septembri 2021.
Externá časť maturitnej skúšky aj písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú v školskom
roku 2020/2021 rozhodnutím ministra školstva zrušené, spôsob vykonania ústnej formy internej
časti maturitnej skúšky bude závisieť od epidemiologickej situácie a bude predmetom ďalšieho
rozhodnutia ministra školstva.
Vzhľadom na pozitívny trend je predpoklad, že žiaci budú vykonávať náhradnú maturitnú
skúšku v septembri 2021 prezenčne.

8. otázka (z 29.3.2021):
Ak žiak posledného ročníka stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl bude
ohodnotený z nejakého predmetu známkou nedostatočný, môže robiť opravné skúšky v
auguste? Čo v prípade, ak by sa chcel takýto žiak zúčastniť záverečnej skúšky, absolventskej
skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky v riadnom termíne?
Vo vzťahu k termínom komisionálnych skúšok vo všeobecnosti (t.j. nielen k opravnej skúške)
je potrebné rozlišovať situácie, ktoré nastanú pred zasadnutím pedagogickej rady a tie, ktoré
nastanú až na zasadnutí pedagogickej rady.
Z hľadiska komisionálnych skúšok, ktoré môžu byť vykonané pred zasadnutím pedagogickej
rady, mohli nastať v praxi v školskom roku 2020/2021 tieto dve situácie:
- žiak sa rozhodol netestovať, z tohto dôvodu sa nezúčastňoval prezenčného vyučovania,
neodovzdával počas tohto obdobia škole žiadne úlohy, projekty, ktoré mu zo školy boli
zadané; žiaka nebolo možné hodnotiť za obdobie druhého polroka (bližšie objasnenie
situácie v dokumente Návrat do škôl, kapitola 8) a preto má byť hodnotený podľa výsledkov
komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. d) školského zákona alebo
- žiak rozhodnutím riaditeľa školy plnil školskú dochádzku osobitným spôsobom
(individuálny učebný plán, a pod.) a má konať komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písm.
f) alebo i) školského zákona.
Podľa bodu 3 rozhodnutia ministra č. 2021/11901:1-A1810 sa hodnotenie a klasifikácia
„vrátane komisionálnych skúšok“ uskutočnia na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 24.
mája 2021.
Podľa § 56 ods. 2 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom
termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom
týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.“. Z uvedeného bodu rozhodnutia ministra
však vyplýva, že tento termín je potrebné určiť tak, aby bol žiak hodnotený do 24. mája 2021.

Okrem situácií, ktoré mohli nastať pred konaním pedagogickej rady, môže nastať aj jedna
situácia počas zasadnutia pedagogickej rady:
Žiak, ktorý bude v povinnom vyučovacom predmete hodnotený počas zasadnutia pedagogickej
rady stupňom prospechu nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov,
môže podľa § 56 ods. 3 školského zákona konať opravnú skúšku. Ak potreba vykonať opravnú
skúšku nastane až na zasadnutí pedagogickej rady, objektívne sa môže konať až po zasadnutí
pedagogickej rady. Termín opravnej skúšky má určiť podľa § 56 ods. 5 písm. a) školského
zákona riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 31. augusta 2021.
Pre prípad záverečnej pomaturitnej skúšky odporúčame riaditeľom škôl určiť tento termín
do 2. júna 2021, aby žiaci, ktorí budú vykonávať záverečnú pomaturitnú skúšku, ukončili ročník
a mohli vykonať záverečnú pomaturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období podľa § 78
ods. 4 školského zákona. V tomto prípade sa vykoná administratívne, a to podľa bodu 6.5.

rozhodnutia ministra č. 2021/11901:1-A1810 do 3. júna 2021, keďže školský zákon nerozlišuje
pri záverečnej pomaturitnej skúške medzi „riadnou“ a opravnou, resp. náhradnou.
Ak riaditeľ školy určí termín opravnej skúšky z predmetu, z ktorého žiak bol hodnotený počas
zasadnutia pedagogickej rady stupňom prospechu nedostatočný na koniec augusta, žiak koná
záverečnú pomaturitnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 2021 alebo
februári 2022.
Ak ide o záverečnú skúšku alebo absolventskú skúšku, v prípade žiakov, ktorí boli hodnotení
počas zasadnutia pedagogickej rady stupňom prospechu nedostatočný najviac z dvoch
povinných vyučovacích predmetov a vykonajú opravnú skúšku, pôjde o náhradnú záverečnú
skúšku a náhradnú absolventskú skúšku. Podľa § 73 ods. 6 a § 79 ods. 5 školského zákona sa
náhradná záverečná skúška a náhradná absolventská skúška konajú v mimoriadnom
skúšobnom období, ktoré bude v septembri 2021 alebo vo februári 2022.
Spôsob vykonania
- záverečnej pomaturitnej skúšky,
- náhradnej záverečnej skúšky a
- náhradnej absolventskej skúšky
v septembri 2021 a februári 2022 bude závisieť od epidemiologickej situácie a bude predmetom
ďalšieho rozhodnutia ministra školstva.

