
Maturitný poriadok k vykonaniu skúšky - Maturita 2019/2020 na Cirkevnom gymnáziu                 

sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou 
 

Článok 1  
Rozsah pôsobnosti 

 

1. Interný maturitný poriadok školy poskytuje špecifické informácie a požiadavky kladené 
na prípravu a zabezpečenie maturitných skúšok v podmienkach školy. Nenahrádza, ani 
nemení platné zákony, vyhlášky a normy, ale iba upresňuje a konkretizuje formy ich 
realizácie a niektoré ďalšie požiadavky voči všetkým stranám zainteresovaným na 
maturitných skúškach.  

2. Maturitný poriadok rozširuje a dopĺňa informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Štátneho 
pedagogického ústavu a Obvodného úradu Prešov – Odboru školstva a je záväzný pre 
všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov školy.  

3. Povinnosť oboznámiť s maturitným poriadkom žiakov 4. ročníka  študijného programu, 
žiakov 8. ročníka 8-ročného študijného programu a pedagogických zamestnancov školy 
má koordinátor maturitnej skúšky.  

4. Organizáciu maturitných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhláška č. 
318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č.319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v 
znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.  

5. Externú časť a zadanie tém k písomnej forme internej časti maturitnej skúšky 
zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM). 

 

Článok 2  
Legislatívne zmeny upravujúce priebeh maturitnej skúšky 

 

Ostatné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS: 
 

1. Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov: 
 

a) účinné od 1. septembra 2018:  
Zmena spôsobu testovania EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s 
vyučovacím jazykom maďarským, netýka sa GFA) EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, 
čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude 
preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, 
porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste 
podobne ako v cudzom jazyku. 
 

b) účinné od 1. septembra 2016: Nastavenie 
času administrácie testov EČ MS:  
- z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, 
španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút. 



Nastavenie času administrácie PFIČ MS:  

- z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, 
španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút. 
 

c) účinné od 1. septembra 2015:  

Predĺženie času administrácie testov EČ MS: 
i. zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a 
literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút,  z matematiky zo 
120 na 150 minút. 
 

d) účinné od 1. septembra 2013:  

Vzorec na výpočet stupňa prospechu zo slovenského jazyka a literatúry: 
V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet 
stupňa prospechu (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 
predpisov, § 8, odsek 2). Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace 
východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje 
učivo z literatúry (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 
predpisov, Príloha III. časť, predmet slovenský jazyk a literatúra, úvodný odsek).  

Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1, pre gymnáziá s osemročným 
vzdelávacím programom môže byť v pomere 2 : 3, ale len do 31. augusta 2015 (vyhláška o 
ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, Príloha III. časť, 
predmet slovenský jazyk a literatúra, Hodnotenie, písmená c, d). 
 

2. Zmeny školského zákona 

a) Účinné od 1. septembra 2015: 
 

i) Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj 

z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).  
ii) Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 

odsek 5). 
 

iii) Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia 
žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom 
úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).  
iv) Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z 
predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a 
ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre 
úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1a 2).  
v) Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky 
po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže 
jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6). 

 

b) Zmeny školského zákona účinné od 1. marca 2014:  

Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho 
jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového 
certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka. Podľa prechodného ustanovenia k tejto 
úprave riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 



2014 a žiak si mohol uplatniť jeho rozhodnutie v školskom roku 2014/2015. V školskom 

roku 2015/2016 si žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky. 
 

c) Zmeny školského zákona účinné od 15. júna 2013:  
i) Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a 
PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho termínu MS nasledujúceho školského roka aj v 
septembri nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5).  
ii) Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa 
opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra 
nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne 
nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).  
iii) Ak je poslednou časťou MS EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho 
školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do 
desiatich dní od jej konania (školský zákon, § 90, odsek 1). 

 

 

Článok 3  

Všeobecné zásady vyplývajúce z platnej legislatívy 
 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:  

1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích 
predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.  
2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej 
úrovni.  
3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho 
jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni 
ju chce vykonať (B1 alebo B2).  
4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri 
prihlasovaní na MS.  
5. Žiaci bilingválnych stredných škôl vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho 
jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky (§ 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v 
znení neskorších predpisov).  
6. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší 
voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba 
ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu. 
7. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo 
skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.  
8. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo 
skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo 
občianska náuka.  
9. Test EČ MS z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým 
postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Táto požiadavka sa eviduje pri 
prihlasovaní žiaka na MS do maturitnej databázy. 



10. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných 
cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, 
ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.  
11. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ 
MS:  

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 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) je stupeň prospechu 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.  

12. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho 
hodnotenie z ÚFIČ MS:  

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z 
celkového počtu bodov, alebo  

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového 
počtu bodov. 
 

 

Článok 4  

Prihlasovanie a predmety skúšky na Gymnáziu sv. Františka z Assisi 
 

1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích 
predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. 
Spôsob prihlasovania žiakov na maturitnú skúšku bližšie upravuje zákon č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vyhláška č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky 
č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z.  
Žiak na Gymnáziu sv. Františka z Assisi môže vykonať maturitnú skúšku z 
nasledujúcich predmetov: 

 

a/ 1.vyučovací jazyk – SJL ( 8. ročník 8-roč. štúdia a 4.ročník 4-roč. štúdia) 
 

b/ 1.cudzí jazyk – ANJ úroveň B2 
 

             c/ prírodovedné predmety 

             d/ spoločenskovedné predmety 

 

e/ ostatné predmety presný zoznam určuje § 12 Vyhlášky 318/2008 a čl. 1 ods.8 

č. vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z 
 

2. Žiaci 4. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu, vzdelávacieho programu a 8. 
ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu sa do 30. septembra daného školského 
roku povinne písomne prihlásia k maturitnej skúške nasledujúcim spôsobom: 



 

 

      a) 8. ročník 8-ročného vzdelávacieho programu 
 

1) 1. PREDMET – prvý vyučovací jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
 

2) 2. PREDMET – cudzí jazyk,  úroveň B2 SERR, 
 

3) 3. PREDMET – voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, alebo 
spoločenskovedných  

 

4) 4. PREDMET – ďalší voliteľný predmet uvedený v pláne školy bez ohľadu na 

dotáciu hodín alebo cudzí jazyk ale len na úrovni B1 SERR a len ÚFIČ 
 

b) 4. ročník štvorročného vzdelávacieho programu  

1) 1. PREDMET – prvý vyučovací jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
 

2) 2. PREDMET – cudzí  jazyk, úroveň B2 SERR, 
 

3) 3. PREDMET – voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, alebo 

spoločenskovedných so 6 hodinovou dotáciou počas štúdia, 
 

4) 4. PREDMET – ďalší voliteľný predmet uvedený v pláne školy bez ohľadu na 

dotáciu hodín alebo cudzí jazyk ale len na úrovni B1 SERR a len ÚFIČ 
 

 

3. Žiak môže nahlásiť zmeny v zvolených maturitných predmetoch a prehlásiť sa 
najneskôr do 15. októbra aktuálneho školského roka; vo výnimočných prípadoch 
povolených riaditeľom školy (definovaných v zákone č. 245/2008 § 75 ods. 3) do 31. 
januára aktuálneho školského roka. 



 

Článok 5  

Dobrovoľná maturitná skúška 
 

1. Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov.  
2. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky (DMS) sa rozumie aj absolvovanie len 

jednej z častí maturitnej skúšky, čiže len externej časti maturitnej skúšky alebo len 
internej písomnej časti maturitnej skúšky, či ústnej formy internej maturitnej skúšky.  

3. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac 

z dvoch predmetov. (Zákon č. 245 Z. z., §74, ods.7) 
 

 

Článok 6  

Termíny konania maturitnej skúšky 
 

Termíny konania maturitnej skúšky všeobecným spôsobom vymedzuje Zákon č. 245 Z. z.§ 
77(cit.):  

1. Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom 
období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, 
mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v 
septembri, alebo vo februári nasledujúceho školského roka.  
2. Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 určí ministerstvo školstva.  
3. Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5, určí 
na návrh riaditeľa strednej školy príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.  
4. Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej maturitnej skúšky 
alebo opravnej maturitnej skúšky. Náhradná maturitná skúška je určená pre žiaka, ktorý 
úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru, a pre žiaka podľa § 89 
ods. 2.  
5. Náhradná maturitná skúška z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej 
časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v apríli až máji príslušného školského 
roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Opravný termín 
maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho 
školského roka. Náhradná maturitná skúška a opravná maturitná skúška z internej časti 
maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 sa koná v septembri alebo vo 
februári nasledujúceho školského roka.  
6. Deň konania náhradnej maturitnej skúšky a deň konania opravnej maturitnej skúšky 
externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 
ods. 1 a 5 určí ministerstvo školstva.  
7. Miesto konania náhradnej maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky externej časti 
maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v septembrovom 
termíne podľa odsekov 1 a 5 určí žiakovi príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 
30 dní pred konaním maturitnej skúšky. 



Článok 7  

Harmonogram konania maturitných skúšok na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi 
vo Vranove nad Topľou 

v školskom roku 2019/2020: 
 

1. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej 
skúšky v riadnom termíne sa uskutoční v dňoch:  
a) 17. marca 2020/ utorok - slovenský jazyk a literatúra 
b) 18. marca 2020/ streda - anglický jazyk B2 
c) 19. marca 2020/ štvrtok – matematika 

 
2. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31.3. – 3.. apríla 2020. Podrobné 

informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným 
školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Opravný termín EČ a PFIČ MS 
určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. – 8. september 2020.  

 

Časová dotácia PFIČ a EČ      
      

PREDMET  EČ  PFIČ  

      

1.vyučovací jazyk SJL 
  100 minút  150 minút  

  120minút  60 minút  

2. cudzí jazyk ANJ B2      

Matematika 
  150 minút  ––  

 
 
 
 

 

Článok 8  

Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej 
formy internej časti maturitnej skúšky 

 

1. Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 
vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 
predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, 
platia nasledujúce informácie:  
2. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak 
prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto 
predmetov.  
3. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch 
predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti 
a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). 



4. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z 
tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce 
opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej 
časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.  
5. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho 
školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom 
skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne 
EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 
4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom 
roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS 
v riadnom termíne roku 2018, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2018, alebo v 
marci 2019).  
6. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce 
opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. 
septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom 
termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu 
predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.  
7. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského 
roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre 
EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na 
riadny termín MS ale v IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín. 

 

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS nemôže požiadať žiak, ktorý napr. 
neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie 
štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS 
a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. 

 

 

Článok 9  

Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
 

1. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z 

predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS. 
 

2. Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje 

úlohy na počúvanie s porozumením. 
 

3. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu 
zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika alebo občianska 
náuka. 

 

Ďalšie úpravy vymedzuje §14 ods.4,5 a 8 až 10 vyhlášky 318/ 2008 o ukončovaní 
štúdia na stredných školách (cit.) a §17a vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 318/2008 Z. z: 
 

„(4) Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci  

a) so sluchovým postihnutím, 
b) so zrakovým postihnutím, 



c) s telesným postihnutím,  
d) chorí a zdravotne oslabení, 
e) s vývinovými poruchami učenia, 
f) žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, 
g) žiaci s poruchami správania, 
h) žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
i) žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
j) s viacnásobným postihnutím. 
 

(5) Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými 
úlohami:  
a) I. skupina - ľahký stupeň obmedzenia,  
b)II. skupina - stredný stupeň obmedzenia, 
c) III. skupina - ťažký stupeň obmedzenia. 
 

(8) Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú 
skúšku, podáva uchádzač riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje  
a) osobné údaje uchádzača, 
b) skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený, 
c) odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce 
funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,  
d) odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-
psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje 
presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,  
e) aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa. 
(9) Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac 
dvojročnú platnosť. 
(10) Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka 
so zdravotným znevýhodnením.“ 
 

§ 17a  

„Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 
2019 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika  alebo 

občianska náuka.“. 
 

Článok 10  

Hodnotenie maturitnej skúšky 
 

1. Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto 
hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. Externá časť sa hodnotí 
percentami úspešnosti a percentilom, písomná forma internej časti a interná písomná 
časť sa hodnotia percentami úspešnosti, ústna forma internej časti MS sa hodnotí 
stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa 
zaokrúhľuje na desatiny.  

2. Žiak môže konať ústnu formu internej časti MS, ak úspešne ukončil príslušný ročník 
štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal EČ a PFIČ (bez ohľadu 
na výsledok EČ a PFIČ). 



3. Od 1. septembra 2012 nadobudlo účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia 
a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 
318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 
209/2011: 

 
a) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť 
maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho 
hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

 
i. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti 
maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej 
časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo 

 
ii. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti 
maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v 
externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

 
b) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť 

maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho 
hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky  
i. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej 
skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo  
je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa 
viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

 
4. Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá externú časť a nemá písomnú formu internej 

časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS nie je horšie ako 
dostatočný.    

5. O výsledkoch EČ, PFIČ a internej písomnej časti MS by mali byť školy a žiaci 
informovaní najneskôr 10 dní pred začiatkom ústnej formy internej časti MS. 
Výsledky budú pod identifikačným kódom žiaka uverejnené aj na webovej stránke 
našej školy. 



Článok 11  

Záverečné ustanovenia 
 

Táto interná norma ruší všetky predchádzajúce dokumenty vzťahujúce sa na spôsob a 
upravujúci postup konania maturitných skúšok na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka 
z Assisi a nadobúda platnosť a účinnosť  9.1. 2019. 

 
 
 

 

Vo Vranove nad Topľou 1.9.2019 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

PaedDr. Marián Babej 
riaditeľ 


