9. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania
Výchova a vzdelávanie v gymnáziách je ukončené maturitnou skúškou.
Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška č.318/2008 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa
vyhláška č. 319/2008 U. z.
§ 74 zákona 245/2008
Maturitná skúška
(1) Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva
určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať
získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na
ktoré sa pripravujú.
(3) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej
časti.
(5) Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných
vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova,
uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.
(6) Maturitnú skúšku z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní jazykovej náročnosti
Spoločného európskeho referenčného rámca.
(7) Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním
dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej
skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo
ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú
skúšku najviac z dvoch predmetov.
(10) Žiak podľa § 44 ods. 8 a žiak podľa § 42 ods. 5 vykoná maturitnú skúšku len z odbornej
zložky maturitnej skúšky.
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§ 75 zákona 245/8008
Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku
(1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v
strednej škole do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na
maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania
maturitnej skúšky.
(2) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v
strednej škole, ktorý dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 30.
septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet, ktorý si na skúšku zvolil. Žiak so
zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky z ďalšieho
predmetu.
(3) Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné
prihlásenie podľa odsekov 1 a 2 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15.
októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v
zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný
ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).
 Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa
vykonáva na jednej úrovni.
 Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na úrovni B2 podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským si môže druhý cudzí jazyk voliť
iba ako dobrovoľný predmet (vykonáva iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa
vlastného výberu).
 Pod dobrovoľnou MS sa rozumie vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS
(PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí MS súčasne.
 Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú
z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný
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predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky
na maturitné skúšky/Platné od 1.9.2018.
 Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných
vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa
vzdelával.
 Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským maturuje iba z jedného voliteľného
predmetu zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných

alebo

ostatných

predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových
dotácií počas štúdia najmenej 6.
ÚLOHY
Upozorniť žiakov posledného ročníka na povinnosť prihlásiť sa na maturitnú skúšku do 30.
septembra. Vysvetliť im, z ktorých predmetov môžu maturovať a z ktorých predmetov budú
vykonávať externú časť, prípadne aj písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.
Upozorniť žiakov posledného ročníka na možnosť zmien v prihlásení sa na MS do 15.
Októbra, prípadne do 31. Januára vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy.
Prihlásiť žiakov na maturitnú skúšku v IS alebo informovať e-mailom NÚCEM a ÚIPŠ –
ŠVS BB o skutočnosti, že v danom školskom roku nematuruje ani jeden žiak školy.
Oboznámiť žiakov 1. ročníka a ich rodičov (zákonných zástupcov) s obsahom školského
zákona a vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, informovať ich najmä
o maturitných predmetoch, ich počte a úrovniach, o spôsoboch konania a termínoch
maturitnej skúšky. Zároveň ich upozorniť na existenciu Katalógu cieľových požiadaviek na
vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov.

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS
Slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)
Trvanie EČ MS:

100 minút

Formát úloh:

40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:

90 minút
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Formát úloh:

1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou
formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Maďarský jazyk a literatúra (MJL)
Trvanie EČ MS:

100 minút

Formát úloh:

40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:

150 minút

Formát úloh:

1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou
formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk AJ B2
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS:

120 minút

Formát úloh:

46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:

60 minút

Formát úloh:

1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou
formou)

Matematika MAT
Trvanie EČ MS:

150 minút

Formát úloh:

20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATURITY
Komunikácia medzi NÚCEM a školami bude prebiehať v prevažnej miere elektronicky.
Z toho vyplývajú tieto opatrenia:
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 Organizačné pokyny upravujúce priebeh administrácie EČ a PFIČ MS, t. j. Pokyny pre
predsedov školských a predmetových maturitných komisií, pokyny pre školských
koordinátorov, pokyny pre administrátorov, pokyny pre hodnotiteľov atď. si školy
prevezmú v elektronickej forme z webových stránok NÚCEM, KŠÚ alebo ÚIPŠ –
ŠVS.
 Témy PFIČ MS zo MJL a SJSL budú v deň testovania vyhlásené prostredníctvom
Slovenského rozhlasu a budú tiež zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ
a ÚIPŠ-ŠVS.
 Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov budú v deň testovania v stanovenom čase
zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.
 Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou budú pred začiatkom ich
opravy zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.
INFORMOVANIE ŽIAKOV O VÝSLEDKOCH EČ MS
Najneskôr desať dní pred začiatkom ústnej formy internej časti MS budú do škôl doručené
výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich mohla školy
informovať svojich žiakov.
Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho
relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné
štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý
percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY
Všeobecné pokyny
 Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred
predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených
maturitných zadaní.
 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.
 Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti
a zručnosti pre príslušný predmet maturitnej skúšky.
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 Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možnosti
a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov (z matematiky úlohy nemôžu
byť z jedného tematického okruhu).
Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31.
marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ÚFIČ MS, ktorých súčasťou je aj
zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať.
Predseda PMK schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania jednotlivých predmetov
ÚFIČ MS.
 Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej
prípravu.
 Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná
predmetová komisia školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú.
 Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.
 Pre každý maturitný predmet sa učebné pomôcky členia do dvoch skupín- všeobecné
a konkrétny. Pod všeobecnými rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej
škole k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie
pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním.
 Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete
maturitnej skúšky.
 Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej
pomôcky.
 Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocne a stimulačné otázky,
vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje
názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné
poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.
 Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety
reagovať plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok.

Harmonogram ÚFIČ MS sa vypracuje pred konaním ústnej maturitnej skúšky.
§ 90 zákona 245/2008
(1) 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
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časťou maturitnej skúšky externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti
maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 5 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 je uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých
predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane percentilu a všetkých foriem internej
časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti maturitnej
skúšky.
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