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Ukončovanie štúdia v roku 2018 – záverečná skúška a absolventská skúška
Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,
Okresný úrad Bratislava, odbor školstva pripravuje organizáciu ukončovania štúdia
v stredných odborných školách. V zmysle § 85 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgán miestnej štátnej správy
povinný do 15. apríla príslušného roka vymenovať predsedov skúšobných komisií na záverečné
a absolventské skúšky.
V zmysle hore menovaného zákona sa skúška koná v riadnom skúškovom období:
a,
absolventská skúška v júni príslušného školského roka; absolventské výkony od
februára do júna a záverečná skúška od 16. júna do 30. júna.
b,
v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho
školského roka.
Na základe uvedeného Vás žiadame zaslať obratom, najneskôr do 30. marca 2018 na
adresu igor.mariancik@minv.sk elektronicky vyplnené tieto tabuľky a v písomnej podobe na
adresu Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
1. tabuľku A – návrh termínov záverečných a absolventských skúšok; na absolventské
skúšky je tabuľka iná pre školy úžitkového výtvarníctva a ostatné školy
v zmysle § 79. ods. 2 písmena c) d) a e)
2. tabuľka B - návrh pedagogických skúšobných komisií, ktorí môžu vykonávať funkciu
predsedov skúšobných komisií na iných školách podľa § 85 ods. 3
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Dôležité upozornenie:
1. Všetky tabuľky sa nachádzajú v jednej excelovskej tabuľke na spodnej lište.
2. Žiadame Vás, aby ste si navrhli termíny po vzájomnej dohode vedenia škôl kvôli
možnosti menovania predsedov skúšobných komisií. Ak máte konkrétne návrhy na
obsadenie predsedov skúšobných komisií, uveďte ich v Tabuľke A, stĺpec - návrh
predsedu v roku 2018.
3. Do tabuľky B treba uviesť meno, priezvisko a titul navrhovaného predsedu a vyplniť
ďalšie údaje. Žiadame Vás, aby počet navrhovaných predsedov bol zhodný s počtom
tried ukončujúcich štúdium vo Vašej škole a zvýšený o náhradníka.
4. Ak škola nemá v školskom roku 2017/2018 absolventské alebo záverečné skúšky
požiadame oznámiť danú skutočnosť a kedy v najbližšom školskom roku budú konať.
5. Každá tabuľka musí byť označená názvom, adresou školy a číslom – kódom školy.
6. Do poznámky v tabuľkách napíšte dôležité oznámenie.

S pozdravom

Prílohy: podľa textu a sú v jednej excelovskej tabuľke

Mgr. Bc. Miriam Valašiková, v. r.
vedúca odboru školstva
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