
 

 

 

Ako sa maturuje v tomto školskom roku – stručný prehľad 

V školskom roku 2020/2021 je zrušená:  

a)  externá časť maturitnej skúšky, 

b) písomná forma internej časti maturitnej skúšky. 

Školské vyučovanie sa pre maturantov končí 14. mája 2021. 

Hodnotenie a klasifikácia za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych 

skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční najneskôr 10. mája 2021. 

Interná časť maturitnej skúšky bude vykonaná administratívne. Teda nebude odpoveď 

(praktický výkon) pred maturitnou komisiou.  

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

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

známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z 

posledných dvoch ročníkov 

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 

sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s 

desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje 

na celé číslo smerom nahor. 

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 

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka do 19. mája 2021. 

Ak niekto s výslednou známkou nesúhlasí, môže výsledok zmeniť len vykonaním maturitnej 

skúšky z príslušného predmetu. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže 

do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej 

časti maturitnej skúšky. 

Ak by niekto chcel maturovať (lebo nesúhlasil s vypočítanou známkou), ústna forma internej 

časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 



Predmety, v ktorých sa vykonáva len ústna forma internej časti maturitnej skúšky v dôsledku 

zrušenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, sa 

hodnotia len na základe výsledku ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo na základe 

výsledku administratívneho hodnotenia. 

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. 

 

Informácie sú spracované podľa platných rozhodnutí ministra školstva SR. 

 


