MATURITA 2020
Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2019/2020 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (§ 72 – § 93), vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov a katalógy cieľových požiadaviek pre jednotlivé predmety.
PREDMETY MS
Žiak gymnázia koná MS z predmetov:
1. slovenský jazyk a literatúra (5-ročné štúdium v 4. ročníku, ostatné predmety v piatom ročníku),
2. 4-ročné štúdium – cudzí jazyk na úrovni B2
5-ročné štúdium – druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk na úrovni C1,
3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom
hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia gymnázia musí byť aspoň 6 hodín, v čom môžu byť
zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania (nemôže to byť druhý cudzí jazyk a psychológia,
ostatné predmety spĺňajú podmienku ak sa zvolí aj dvojhodinový seminár v jednom roku)
4. jeden voliteľný predmet (5-ročné štúdium - až štyri voliteľné predmety) – akékoľvek predmety zo
skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných
vyučovacích predmetov). Výber predmetov nie je podmienený hodinovou dotáciou ani úrovňou. Z druhého
cudzieho jazyka žiak vykoná iba ÚFIČ a môže si zvoliť úroveň B1 alebo B2. Žiak koná MS z predmetu
v jazyku, v ktorom bol predmet vyučovaný.
Skupiny predmetov MS:
 Skupina cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk.
 5-ročné štúdium: Druhý vyučovací jazyk: anglický
 Skupina prírodovedných predmetov: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika.
 Skupina spoločenskovedných predmetov: dejepis, geografia, občianska náuka.
 Skupina ostatných predmetov: ekonomika, psychológia, umenie a kultúra, ďalší predmet z učebného
plánu školského vzdelávacieho programu po schválení MŠVVaŠ SR.
Dobrovoľný predmet
Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy,
v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS,
internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období
môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.
ČASTI MS JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať:
1. z externej časti (EČ MS) je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu SJL, ANJ a z MAT v rovnakom čase na celom území
Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z Katalógu Cieľových požiadaviek na vedomosti a
zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná.
(SJL – 100 minút, ANJ B2 – 120 minút, ANJ C1 – 150 minút, MAT – 150 minút)
2. internej časti (IČ), ktorá môže mať
2a) písomnú formu (PFIČ MS), ktorú tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje
sa priamo v škole alebo centrálne v NÚCEM-e. Vykonáva sa z predmetu SJL a ANJ v rovnakom čase na
celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.
(SJL – 150 minút, ANJ B2 – 60 minút, ANJ C1 – 90 minút)
2b) aj ústnu formu (ÚFIČ) - je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Koná sa zo
všetkých predmetov MS, formou žrebu z 30-tich schválených nezverejnených maturitných zadaní rôzneho
rozsahu (minimálne dve časti, zvyčajne príprava 20 minút, odpoveď pred maturitnou komisiou 20 min).
Termíny:
Prihlásenie na MS – do 30.9.2019
EČ a PFIČ MS SJL – 17.3.2020
EČ a PFIČ MS ANJ – 18.3.2020
EČ MAT – 19.3.2019
V prípade neúčasti z akéhokoľvek dôvodu je náhradná skúška 31.marec – 3.apríla 2020
Akademický týždeň pre 4.A, 5.BA 18.5. – 22.5.2020
ÚFIČ v čase od 25.5. – 29.5.2020 (ústnej časti sa môže zúčastniť každý žiak, ktorý v riadnom termíne
ukončil štvrtý alebo piaty ročník štúdia, bez ohľadu na výsledok ostatných častí MS)
Opravné a mimoriadne obdobie – september 2020, február 2021 (musia ukončiť všetky časti do troch rokov
od ukončenia posledného ročníka, ktorý sa skončí 15.5.2020, koná jednotlivé časti podľa vlastného výberu)

Akademické voľno pre 4. BA 24.6.2020
ÚFIČ v čase od 25.6. – 26.6.2020 (ústnej časti sa môže zúčastniť každý žiak, ktorý v riadnom termíne
ukončil štvrtý ročník – klasifikačná porada je 23.6.2020)
KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS
ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou známkou. Celkovým
hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený aritmetický priemer
čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je
ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých
výsledkov žiaka počas štúdia, pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu
počas štúdia. Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky
voči hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky.
Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny cudzích
jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak
a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového
počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a
súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak
a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu
bodov, alebo
b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho
hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).
Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých predmetov, na ktoré bol prihlásený.
Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia z niektorej časti
MS z predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať opravnú skúšku z neúspešne
vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu (do 30.6.2020).
Hodnotenie dobrovoľnej MS
Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska viac ako 33 % z celkového
počtu bodov, v PFIČ MS nezíska 25 % z celkového počtu bodov, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5
(nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na
úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.
UKONČENIE MS A ŠTÚDIA
Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa,
akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy).
Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí.
Z organizačných dôvodov je však vhodné sa ospravedlniť aspoň týždeň pred začiatkom každej časti MS.
Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho
skúšku preruší. Ak predseda PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, ďalší postup ošetruje Usmernenie
MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS
zo slovenského jazyka a literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ
MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.
Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá vysvedčenie o
MS, na ktorom je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum konania poslednej časti MS. Ak je EČ
alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka
poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky.
Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. Ak žiak nevykonal v
určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie,
zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť.
Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka vykonať MS.

