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Organizačné pokyny k maturitným skúškam v školskom roku 2012/2013
Krajský školský úrad v Nitre v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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Pokyny sú vypracované podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej
skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
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Organizačné pokyny k maturitným skúškam
v školskom roku 2012/2013
Riaditelia stredných škôl sa riadia pri maturitných skúškach zákonom č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na
stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 319/2008 Z. z.
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.

Termíny maturitných skúšok :
1. Riadne skúšobné obdobie :

marec až jún 2013

a, Termín externej časti a písomnej formy internej časti MS :


Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 12. marec 2013



Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
z anglického jazyka, nemeckého jazyka, ruského jazyka, francúzskeho jazyka,
španielskeho jazyka a talianskeho jazyka 13. marec 2013



Termín konania externej časti maturitnej skúšky z matematiky - 14. marec 2013



Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
z maďarského jazyka a literatúry 15. marec 2013

b, Termín náhradnej maturitnej skúšky z externej časti a písomnej formy internej časti
MS:


Konkrétny predmet a deň konania bude určený dodatočne, miesto konania náhradnej
maturitnej skúšky určí Krajský školský úrad v Nitre do 30 dní pred ich konaním 16. - 19. apríl 2013

c, Termín ústnej formy internej časti MS :


1. termín:

od 20. 5. – do 24. 5. 2013



2. termín:

od 27. 5. – do 31. 5. 2013



3. termín:

od 3. 6. – do 7. 6. 2013

2. Mimoriadne skúšobné obdobie :


Termín konania náhradnej maturitnej skúšky alebo opravnej maturitnej skúšky
z internej časti maturitnej skúšky okrem PFIČ MS –
september 2013 alebo február 2014

Termíny absolventských skúšok :
1. Riadne skúšobné obdobie :


jún 2013

Absolventské výkony na konzervatóriu a tanečnom konzervatóriu –
od februára do júna 2013

2. Mimoriadne skúšobné obdobie :
september 2013 alebo február 2014

KŠÚ v Nitre a riaditelia stredných škôl plnia nasledovné úlohy :
Krajský školský úrad v Nitre :

1.

- navrhne distribučné miesta NÚCEM-u (na prevzatie 2. zásielky) v Nitrianskom kraji
Termín : do 7. 12. 2012

2.

- oznámi na NÚCEM spájanie škôl na EČ a PFIČ MS
Termín : do 11. 1. 2013

3.

- vymenúva predsedov skúšobných komisií pre konzervatóriá
Termín : do 31. 1. 2013

4.

na návrh riaditeľa strednej školy KŠÚ určí termín internej časti maturitnej skúšky
(okrem jej písomnej formy) a potvrdí organizáciu maturitných skúšok v riadnom
skúšobnom období
Termín : do 1. 3. 2013
-

5.

- na návrh riaditeľa strednej školy KŠÚ vymenuje predsedov školských maturitných
komisií a predsedov predmetových maturitných komisií na obdobie jedného roka
(vymenúvacie dekréty)
Termín : do 1. 3. 2013

6.

- písomne informuje subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy o počte
predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky MS
a praktickú časť odbornej zložky MS, o mieste a dátume konania teoretickej časti
odbornej zložky MS a praktickej časti odbornej zložky MS a dátume konania
absolventskej skúšky
Termín : do 8. 3. 2013

7.

- zabezpečí odovzdávanie prekontrolovanej 2. zásielky na určených distribučných
miestach v kraji riaditeľom stredných škôl
Termín : 12. – 15. 3. 2013

8.

- určí miesto konania náhradnej maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
Termín : do 30 dní pred
konaním MS

9.

- vymenúva predsedov skúšobných komisií pre absolventské skúšky
Termín : do 15. 4. 2013
Riaditelia stredných škôl :

1.

- žiaci posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu v strednej škole resp.
štvrtého ročníka šesťročného študijného odboru v konzervatóriu písomne oznámili
triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolili, prípadne predmet,
z ktorého vykonajú dobrovoľnú maturitnú skúšku - žiak môže konať dobrovoľne
maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov
(žiaci môžu konať MS len z vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne
školy, v ktorých sa vzdelávali, okrem výchovných predmetov, najmä hudobnej,
výtvarnej, etickej výchovy)
Termín : do 28. 9. 2012

2.

- zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo dodatočné prihlásenie
mohli žiaci písomne oznámiť triednemu učiteľovi
Termín : do 15. 10. 2012

3.

- vyplnili elektronický formulár na zber údajov o školách a o počtoch maturantov
z jednotlivých predmetov pre UIPŠ - Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici
Termín : do 31. 10. 2012

4.

- navrhujú kandidátov na predsedov školských a predmetových maturitných komisií
spĺňajúcich podmienky platnej legislatívy (pedagogický pracovník, ktorý spĺňa
kvalifikačné predpoklady a má najmenej štyri roky pedagogickej praxe, podľa § 3
zákona č. 317/2009 Z. z. musí vykonávať priamu vyučovaciu činnosť, nemôže byť
dôchodca, ktorý nevykonáva priamu vyučovaciu činnosť)
- predsedovia predmetových maturitných komisií musia spĺňať kvalifikačné
predpoklady na vyučovanie daného predmetu
Termín : do 5. 12. 2012

5.

- posielajú elektronickou poštou vyplnené tabuľky k maturitným skúškam na Krajský
školský úrad v Nitre / E-mail: marian.moravcik@ksunitra.sk /
Termín : do 5. 12. 2012

6.

- riaditelia konzervatórií schvaľujú na návrh umeleckej rady vybrané umelecké diela
absolventských výkonov
Termín : do 31. 1. 2013

7.

- v osobitných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav) povoľujú
zmenu predmetov a zmenu spôsobov vykonania MS, dodatočné prihlásenie aj v inom

termíne; vykonanú zmenu nahlásia prostredníctvom formulára na nahlasovanie
zmien, vyplnený formulár zasielajú elektronicky na adresu maturitadata@nucem.sk
a zároveň poštou (podpis RŠ a pečiatka školy) na NÚCEM (viď. Usmernenie
k nahlasovaniu zmien v maturitnej databáze NÚCEM)
Termín : do 31. 1. 2013
8.

- prevezmú 1. zásielku (odpoveďové hárky a materiál z NÚCEM-u) a skontrolujú
obsah zásielky a riadia sa pokynmi
Termín : február 2013

9.

- vyzdvihnú v deň administrácie testu EČ a PFIČ MS v určenom distribučnom mieste
KŠÚ 2. zásielku (testy, CD)
Termín : 12. – 15. 3. 2013

10.

- nahlasujú počty žiakov, ktorí vykonajú náhradnú maturitnú skúšku z externej časti
a písomnej formy internej časti v dňoch 16. – 19. apríla 2013
Termín : do 15. 3. 2013

11.

- na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľujú maturitné zadania jednotlivých
predmetov ústnej formy internej časti MS a témy teoretickej časti odbornej zložky
a praktickej časti odbornej zložky MS, ktorých súčasťou je zoznam učebných
pomôcok (minimálny počet zadaní je 30, počet tém z TČOZ je 25, z PČOZ je 1 – 15
tém, maturitné zadania a témy nezverejňujú)
Termín : do 27. 3. 2013

12.

- riaditelia konzervatórií schvaľujú na návrh umeleckej rady zadania jednotlivých
zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy
Termín : do 27. 3. 2013

13.

- vymenúvajú skúšajúcich predmetových maturitných komisií z pedagogických
zamestnancov školy; v osobitných prípadoch, najmä ak škola nemá dostatočný počet
skúšajúcich, môžu skúšajúcich vymenovať aj z pedagogických zamestnancov inej
školy s ich súhlasom po dohode s jej riaditeľom
- na SOŠ predmetovú maturitnú komisiu (TČOZ a PČOZ) tvorí predseda, skúšajúci
učitelia odborných predmetov a zástupca subjektu koordinácie odborného
vzdelávania a prípravy (ďalej len „stavovská organizácia“) s odbornou
spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská
organizácia deleguje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva
odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet
skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti
a špecifík príslušného študijného odboru
Termín : do 30. 4. 2013

14.

- vykonajú kontrolu pripravenosti dokumentácie k maturitným skúškam (katalógy,
protokoly, vysvedčenia o maturitnej skúške, dodatky k vysvedčeniam)
Termín : do 17. 5. 2013

15.

- oznámia žiakovi výsledky klasifikácie externej časti a písomnej formy internej časti
najneskôr 10 dní pred termínom konania internej časti
Termín : najneskôr 10 dní
pred inter. časť.

16.

- zabezpečia na vysvedčeniach správne uvádzanie dátumu, uvedie sa dátum konania
poslednej časti maturitnej skúšky, lebo dňom nasledujúcim po dni, keď žiak úspešne
vykonal maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom školy
Termín : máj – jún 2013

17.

- vydajú žiakovi, ktorý úspešne zložil maturitnú skúšku, vysvedčenie o maturitnej
skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky
Termín : do 5 dní

18.

- vydajú žiakovi strednej odbornej školy po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky
v príslušných študijných odboroch okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný
list (nevydáva sa žiakom nadstavbového štúdia, lebo ho dostali po úspešnom vykonaní
záverečnej skúšky)
Termín : ako vysvedčenie

19.

- po skončení maturitných skúšok zašlú výkaz o MS na Krajský školský úrad v Nitre
Termín : do sedem dní
po skončení MS
posielajú elektronickou poštou vyplnené tabuľky: návrh organizácie maturitných
skúšok v mimoriadnom skúšobnom období v septembri 2013 na Krajský školský úrad
v Nitre /E-mail: marian.moravcik@ksunitra.sk/
Termín : do 28. 6. 2013

20.

-

21.

- riaditelia konzervatórií schvaľujú na návrh umeleckej rady témy absolventských
písomných prác pre školský rok 2013/2014
Termín : do 28. 6. 2013

Pokyny k vyplňovaniu tabuliek
Školy vyplnia nasledovné tabuľky :
Tabuľka č. 1 :

Návrh organizácie maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období
v školskom roku 2012/2013 – všeobecnovzdelávacie predmety

Tabuľka č. 2 :

Návrh organizácie maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období
v školskom roku 2012/2013 – odborná zložka maturitnej skúšky

Tabuľka č. 3 :

Návrh predsedov predmetových maturitných komisií v riadnom
skúšobnom období v školskom roku 2012/2013 pre iné školy

Tabuľka č. 4 :

Návrh organizácie absolventských skúšok v riadnom skúšobnom
období v školskom roku 2012/2013

Tabuľka č. 5 :

Návrh predsedov skúšobných komisií pre absolventské skúšky
v školskom roku 2012/2013 pre iné stredné školy

Tabuľka č. 6 :

Návrh predsedov ŠMK a PMK, ktorí v školskom roku 2012/2013 musia
absolvovať školenie predsedov



vyplnené tabuľky zaslať na Krajský školský úrad v Nitre
elektronickou poštou / e-mail: marian.moravcik@ksunitra.sk
do 5. 12. 2012



pri tabuľke č. 1:
-



pri tabuľke č. 2:
-



maturitné predmety uvádzajte v takom poradí, ako sú uvedené v prílohe
k vyhláške I. časť (anglický jazyk, biológia, dejepis, francúzsky ........)
pri počte nad 80 žiakov odporúčame navrhnúť 2 predsedov predmetovej
maturitnej komisie pre daný predmet
pri cudzích jazykoch a matematike vyplniť stĺpec Počet žiakov na EČ
pri jednotlivých predmetoch uvádzajte presný termín skúšky (konkrétne
dni)
v stĺpci poznámky uveďte skratku PŠMK pri tom mene učiteľa, ktorého
navrhujete za predsedu školskej maturitnej komisie
v stĺpci poznámky uveďte školu, s ktorou sa Vaša škola spája v prípade
spoločnej predmetovej maturitnej komisie na EČ resp. IČ

pri počte žiakov nad 80 navrhnúť 2 predsedov predmetovej maturitnej
komisie pre danú odbornú zložku
v stĺpci predmet uveďte názov predmetu : praktická časť odbornej zložky
resp. teoretická časť odbornej zložky
v stĺpci študijný odbor uvádzať aj odbory nadstavbového štúdia (NŠ)
a pomaturitného štúdia kvalifikačného (PMŠ-KVA)
pri jednotlivých predmetoch uvádzajte presný termín skúšky (konkrétne
dni)
termín praktickej časti odbornej zložky musí predchádzať internej časti
maturitnej skúšky
v stĺpci poznámky uveďte skratku PŠMK pri tom mene učiteľa, ktorého
navrhujete za predsedu školskej maturitnej komisie

očakávame vzájomnú ústretovosť pri výmene predsedov predmetových maturitných
komisií resp. skúšajúcich učiteľov pre jednotlivé predmety



obmeniť predsedov školských a predmetových maturitných komisií,
aby sa neopakovali tie isté mená na tej istej škole



pri návrhoch predsedov dodržať nasledovné zásady:
- PŠMK, PPMK musí byť iný ako vlani
- navrhovaní predsedovia sa nemôžu vymieňať navzájom medzi dvoma
školami, túto zásadu treba dodržať u tých predmetov, ktoré majú
externú časť MS alebo písomnú formu internej časti MS
(t.j. ak zo školy A ide predseda (PŠMK) alebo predsedovia (PPMK) na
školu B, tak zo školy B nemôže byť žiadny predseda na škole A – bude
sa kontrolovať „binarita“ aj tento školský rok)



NÚCEM stanovuje požiadavky na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov na
výkon funkcie predsedu ŠMK a PMK (osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie
predsedu, ktoré vydal NÚCEM, ŠPÚ alebo ŠIOV)



navrhnutí predsedovia, ktorí nevlastnia uvedený certifikát, budú musieť absolvovať
školenie predsedov, ktoré pozostáva z dvoch modulov (legislatíva a odborná časť),
školenie zabezpečí KŠÚ v spolupráci s MPC – vyplniť tabuľku č. 6
(po absolvovaní školenia dostanú certifikát, ktorý vydá NÚCEM)



odporúčame nespájať funkciu predseda školskej maturitnej komisie s funkciou
predseda predmetovej maturitnej komisie (za predpokladu dostatočného počtu
dohodnutých predsedov)



predsedovia školskej maturitnej komisie musia vykonávať svoju funkciu aj počas
EČ a PFIČ maturitnej skúšky (neodporúčame navrhovať riaditeľov škôl, lebo plnia
iné úlohy)



externú časť a písomnú formu internej časti MS z povinného predmetu zo skupiny
predmetov cudzí jazyk musí žiak gymnázia vykonať na úrovni B2 (týka sa to aj
žiakov osemročných gymnázií), žiak SOŠ a konzervatória môže konať na úrovni B1
resp. B2, úroveň si určil pri prihlasovaní na MS)



žiak gymnázia si musel zvoliť voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo
spoločenskovedných alebo ostatných predmetov uvedených v § 12, v ktorom mal
súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť



žiaci, ktorí požiadali resp. požiadajú o uznanie náhrady maturitnej skúšky z určitého
cudzieho jazyka, môžu vykonať EČ MS z toho istého alebo iného cudzieho jazyka iba
formou dobrovoľnej maturitnej skúšky



ak sa budú školy spájať do spoločnej predmetovej maturitnej komisie, je potrebné sa
vzájomne dohodnúť na termíne a mieste výkonu externej a internej časti (pri internej
časti dodržať podmienku – vykonať ju v priebehu najviac piatich pracovných dní)



konzultovať s KŠÚ v Nitre návrh vytvorenia spoločnej maturitnej komisie pre externú
alebo internú časť maturitnej skúšky



internú časť maturitnej skúšky (okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej
zložky) môže žiak vykonať:
- v jeden deň najviac z troch predmetov
- v priebehu najviac piatich pracovných dní
- v tom jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval



predmetová maturitná komisia môže vyskúšať v jednom dni najviac 24 žiakov
(KŠÚ odporúča najviac 20 žiakov)



pri návrhoch za predsedu maturitnej komisie na školu v inom kraji, alebo z iného
kraja, žiadame uviesť názov kraja a adresu školy



po schválení organizácie maturitných skúšok a po vyhotovení vymenúvacích dekrétov
bude možná výmena predsedov maturitných komisií len vo výnimočných prípadoch
(zdravotné problémy podložené lekárskym potvrdením popr. iné závažné okolnosti,
ktoré budú písomne oznámené riaditeľom školy)



externá časť a písomná forma internej časti sa hodnotí percentami, ostatné formy
internej časti sa hodnotia známkou



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) a na SOŠ vykonal aj praktickú časť odbornej zložky



žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť MS
a písomnú formu internej časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti
MS
a) 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
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti MS získa viac
ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 %
z celkového počtu bodov



žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť MS
a nemá písomnú formu internej časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy
internej časti MS
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky
získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac
ako 33 % z celkového počtu bodov



žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť MS
a nemá písomnú formu internej časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej
časti MS nie je horšie ako 4 – dostatočný



žiak úspešne vykoná externú časť MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa
viac ako 33 % z celkového počtu bodov



náhradná maturitná skúška (september resp. február) je určená aj pre žiakov, ktorí

úspešne ukončili posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru (vykonali úspešne
opravnú skúšku) a pre žiaka, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody nepríde na MS
a ospravedlní sa RŠ a predloží žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne


opravnú skúšku internej časti MS okrem jej písomnej formy žiak koná na strednej
škole, na ktorej konal MS; opravnú skúšku koná v mimoriadnom skúšobnom
období (september alebo február) na žiadosť žiaka najneskôr do troch rokov od
ukončenia posledného ročníka strednej školy



opravnú skúšku externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
môže žiak vykonať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka – v marci
2014



nezabudnúť dopísať názov školy do hlavičky tabuliek, pri odosielaní e-mailov označiť
skrátený názov školy
- nemeniť tvar tabuliek, do tabuliek v programe Excel je možné vložiť len riadky.

Mgr. Milan Galaba, v. r.
prednosta

