
 

Informácie k maturitnej skúške v šk. r.  2020/2021 

 Dôležité dátumy 

do 30.apríla 
2021 

posledná možnosť zrušenia maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu 
(v opačnom prípade musí žiak vykonať ústnu formu internej časti maturitnej 
skúšky z dobrovoľného predmetu) 

14.máj 2021 koniec školského vyučovania pre maturitné (posledné) ročníky 

4. máj 2021 uzatvorenie klasifikácie pre maturitné ročníky a 4.ročník bil. zo SJL 

10. máj 2021 pedagogická rada potvrdí uzatvorenú klasifikáciu 

do 19.mája 2021 
škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov na 
Edupage 

do 21. mája 
2021 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže písomne požiadať 
z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 
a žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky v určenom termíne 

31. máj - 4. jún 
2021 

ústna forma internej časti maturitnej skúšky 

21. jún - 23 jún 
2021 

ústna forma internej časti maturitnej skúšky (pre 4.roč.bil. zo SJL) 

do 30.júna 2021 

žiak, ktorý sa do 30.09.2020 prihlásil na maturitnú skúšku z povinného predmetu 
zo skupiny cudzí jazyk a má záujem vykonať písomnú formu internej časti  
maturitnej skúšky a externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka potvrdí 
písomne jej vykonanie do 30.06.2021 riaditeľke školy (bude sa konať 06.09.2021) 

Harmonogram odovzdávania výročných vysvedčení, maturitných vysvedčení  
a učebníc bude žiakom včas oznámený 

 

Určenie skupín príbuzných predmetov, z ktorých známky sa započítavajú do 
hodnotenia maturitného predmetu: 

          

Maturitný 
predmet 

Skupina predmetov, z ktorých sa počíta hodnotenie 

Anglický jazyk Anglický jazyk 
Konverzácia  

v anglickom jazyku 
    

Španielsky jazyk Španielsky jazyk 
Konverzácia 

v španielskom jazyku  
   

Španielsky jazyk, 
literatúra a 
kultúra 

Španielsky jazyk 
a literatúra 

Španielske reálie 
Geografia  

v 5.ročníku 

Umenie 
a kultúra  

v 4.a 5.ročníku 

Biológia Biológia Seminár z biológie Cvičenia z biológie  

Dejepis Dejepis Seminár z dejepisu     



Fyzika Fyzika Seminár z fyziky Cvičenia z fyziky  

Geografia Geografia Seminár z geografie     

Chémia Chémia Seminár z chémie 
 

  

Informatika Informatika Seminár z informatiky      

Matematika Matematika Seminár z matematiky 
Cvičenia z 

matematiky  
  

Nemecký jazyk Nemecký jazyk    

Občianska náuka Občianska náuka 
Spoločenskovedný 

seminár 
    

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Slovenský jazyk 
 a literatúra 

Literárny seminár     

   

Hodnotenie v jednotlivom predmete maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 
známok v tomto predmete a skupiny určených  príbuzných predmetov.  

Známky sa započítavajú nasledovne: 
            

4 - ročné štúdium 8 - ročné štúdium 5 - ročné štúdium 

1. ročník 
koncoročné 

známky 
5. ročník koncoročné známky 1. ročník 

koncoročné 
známky 

2. ročník 
koncoročné 

známky 
6. ročník koncoročné známky 2. ročník 

koncoročné 
známky 

3. ročník 

polročné a 
koncoročné 

známky 

7. ročník 
polročné a koncoročné 

známky 
3. ročník 

koncoročné 
známky 

4. ročník 

polročné a 
koncoročné 

známky 

8. ročník 
polročné a koncoročné 

známky 
4. ročník 

polročné a 
koncoročné 

známky 

        5. ročník 

polročné a 
koncoročné 

známky 

            

Ak žiak nenavštevoval predmet, ktorý je súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, 
výsledná známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal 

hodnotenie z tohto predmetu. 
 

V Bratislave, 16.04.2021     RNDr. Marcela Dlugošová, v.r. 
                    riaditeľka školy 
      


