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Maturitná skúška 2021 na strednej odbornej škole – opatrenia Covid 

Ukončovanie štúdia maturitnou skúškou v školskom roku 2020/2021 upravuje rozhodnutie ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 22.3.2021 vydané v súlade s § 150 ods. 8 Školského zákona.  

Ukončovanie štúdia maturitnou skúškou v stredných odborných školách sa uskutočňuje nasledovne: 

1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 14. mája 2021.  
2. Zamestnávateľ môže poskytovať praktické vyučovanie žiakom posledných ročníkov do termínu 

ukončenia školského vyučovania podľa predchádzajúcej vety. 
3. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom 

ukončenia školského vyučovania. 
4. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov za druhý polrok školského roka 

2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutočnilo na 
zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021. 

5. Externá časť maturitnej skúšky je zrušená rozhodnutím ministra školstva (externý test zo 
slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, z matematiky, ...). 

6. Vykonanie internej časti maturitnej skúšky (zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho 
jazyka, z praktickej časti odbornej zložky a z teoretickej časti odbornej zložky) sa uskutoční 
administratívnou formou, teda bez prítomnosti žiaka. 

7. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 
známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Podrobnejšie je tento postup 
uvedený v rozhodnutí ministra školstva zo dňa 22.3.2021. 

8. Riaditeľ strednej odbornej školy určil do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých 
známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.  

9. 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.  

10. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa 
žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, nedeleguje svojich zástupcov medzi 
skúšajúcich členov predmetovej maturitnej komisie na kontrolu aritmetického priemeru a 
výslednej známky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky. 

11. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 
neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.  

12. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne 
požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky z niektorého predmetu maturitnej 
skúšky postupom podľa bodu 6 rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22.3.2021.  

13. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho 
hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval“, vykoná maturitnú skúšku postupom 
podľa bodu 6 rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22.3.2021.  

14. Riaditeľ strednej školy vymenoval členov predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla 
2021.  

 
Ak žiak nepožiada do 21.5.2021 o vykonanie internej časti maturitnej skúšky z vybraných predmetov 
maturitnej skúšky škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej odbornej školy s dátumom 
14.5.2021 spolu s maturitným vysvedčením (a výučným listom v odboroch vzdelávania s praktickým 
vyučovaním formou odborného výcviku) s dátumom 21.5.2021.  
 
Takýto žiak dňom 22.5.2021 prestáva byť žiakom školy a týmto dňom súčasne skončí zmluvný vzťah 
založený učebnou zmluvou. Žiak môže týmto dňom nastúpiť do práce na základe pracovnej zmluvy.  
 
 



 

 

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka požiada písomne do 21. mája 2021 o 
vykonanie internej časti maturitnej skúšky z vybraného maturitného predmetu, vykoná sa maturitná 
skúška v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 nasledovne:  

 

1. Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky skôr ako praktickú časť 
odbornej zložky maturitnej skúšky. O poradí rozhoduje riaditeľ školy po dohode so 
zamestnávateľom v SDV. 

2. Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, okrem praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky, zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní. Počet dní určí škola. 

3. Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy 
internej časti maturitnej skúšky vrátane praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 
najneskôr 7 dní pred jej konaním.  

4. Riaditeľ strednej školy schválil do 23. apríla 2021 na návrh predsedu príslušnej predmetovej 
komisie v škole obsah ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a obsah praktickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky; ak ide o žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie v 
systéme duálneho vzdelávania, mal riaditeľ školy obsah prerokovať s príslušným 
zamestnávateľom.  

5. K obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky sa stavovská organizácia alebo profesijná 
organizácia nevyjadruje. 

6. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa žiak 
pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojich zástupcov medzi skúšajúcich 
členov predmetovej maturitnej, ak sa koná prezenčná maturitná skúška z maturitného 
predmetu za prítomnosti žiaka na základe jeho žiadosti. 

7. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 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. O konaní skúšky dištančnou formou rozhoduje riaditeľ školy. 

8. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú skúšajúci predmetovej maturitnej 
komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej 
a komunikačnej technológie.  

9. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na pracovisku praktického vyučovania sa 
môže konať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie najmenej pred dvomi 
skúšajúcimi členmi predmetovej maturitnej komisie.  

 
Stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej odbornej školy s dátumom 14.5.2021 
spolu s maturitným vysvedčením (a výučným listom v odboroch vzdelávania s praktickým 
vyučovaním formou odborného výcviku) s dátumom dňa vykonania poslednej časti maturitnej 
skúšky do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky.  
 
Žiak dňom po vykonaní poslednej časti maturitnej skúšky prestáva byť žiakom školy a týmto dňom 
súčasne skončí zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou. Žiak môže týmto dňom nastúpiť do práce 
na základe pracovnej zmluvy.  
 


