
 

 

 

 

5. Na opravnú skúšku EC a PFIC sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra  

nasledujúceho školského roka podľa § 77 ods. 7 školského zákona. Tomuto prihláseniu  

predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.  

Odporúčaný postup pre konanie opravnej maturitnej skúšky  

1. Predmet, ktorý má EČ a PFIČ (vyučovacie jazyky a cudzie jazyky)  

1.1. Ak žiak získal z PFIC 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne z EC  

získal 33 % z celkového počtu bodov alebo menej a na UFIC bol hodnotený stupňom prospechu  

dostatočný alebo nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku EC , PF1C a UFIČ. Zároveň sa do  

30. septembra nasledujúceho školského roka prihlási na EC a PFIC. Ak mu bola povolená opravná  

skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského  

roka, opravnú skúšku EČ a PFIČ vykoná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka  

(nezávisle od výsledku žiaka na UFIČ odporúčame, aby vykonal opravnú skúšku EČ aj PFIČ) . Po  

vykonaní všetkých častí opravných skúšok predmetová maturitná komisia (ďalej len "PMK")  

posúdi, či splnil podmienky na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z tohto predmetu.  

1.2. Ak žiak získal z PFIČ 25 % z celkového počtu bodov alebo menej a súčasne z EC  

získal 33 % z celkového počtu bodov alebo menej a na UFIČ bol hodnotený stupňom prospechu  

nie horším ako dobrý, požiada ŠMK o opravnú skúšku EČ a PFIC. Zároveň sa do 30. septembra  

prihlási na EČ a PFIC. Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku EČ a PFIČ vykoná v  

riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Po vykonaní opravných skúšok PMK posúdi, či  

splnil podmienky na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z tohto predmetu.  

1.3. Ak žiak získal z PFIČ viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z EČ získal  

33 % z celkového počtu bodov alebo menej ana UFICbol hodnotený stupňom prospechu  

dostatognýalebo nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIČa EC.  

Ak žíakzískal z EČ víac ako 33 % z celkového počtu bodov a súčasne z PFIČ získal 25 %  

z celkového počtu bodov alebo menej a na UFIČ bol hodnotený stupňom prospechu dostatočný  

alebo nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIC a PFIČ.  

Ak mu bola povolená opravná skúška, opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembrí alebo vo  

februári nasledujúceho školského roka. Ak žiak bude na nej hodnotený stupňom prospechu  

a) nie horším ako dobrý, úspešne vykonal maturitnú skúšku z predmetu a nemusí sa  

prihlásiť na EČ resp PFIC,  

b) dostatočný, prihlási sa do 30. septembra na EC alebo PFIC (teda na tú časť, z ktorej  

nesplnil podmienku pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z tohto predmetu). Ak mu bola  

povolená opravn á skúška, opravnú skúšku vykoná v riadnom termíne nasledujúceho školského  

roka. Po vykonaní opravnej skúšky PMK posúdi, či splnil podmienky na úspešné vykonanie  

maturitnej skúšky z tohto predmetu.  

1.4. Ak žiak získal z PFIC viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z EČ získal  

viac ako 33 % z celkového počtu bodov a na UFIC bol hodnotený stupňom prospechu  

nedostatočný, požiada ŠMK o opravnú skúšku UFIC. Ak mu bola povolená opravná skúška,  

opravnú skúšku UFIČ vykoná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Ak  

žiak nebude na nej hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, úspešne vykoná maturitnú  

skúšku.  

 


