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Vec  

Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným  

skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti  

maturitnej skúšky  

V záujme jednotného výkladu týkajúceho sa hodnotenia aklasifik~cié'maturitnejskQš'kya  

opravnej maturitnej skúšky uvádzame nasledovné informácie a odporúčania:  

Všeobecné informácie  

1. Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky sú uvedené v § 15 vyhlášky MŠ  

SR Č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách vznení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.  

2. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ďalej len "UFIC") z predmetov, ktoré majú  

externú časť maturitnej skúšky (ďalej len "EC") a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky  

(ďalej len "PFIC") alebo len EC, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne  

 bez ohľadu na jeho výsledky z EC alebo PFIČ z týchto predmetov.  .  

3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z predmetu  

maturitnej skúšky, požiada školskú maturitnú komisiu (ďalej len "ŠM K") o opravnú skúšku z tohto  

predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať.  

4. Termín konania UFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka.  

Opravnú skúšku z EČ a PFIČ môže žiak vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ nasledujúceho  

školského roka podl'a § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 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").  

 


