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Interný pokyn o administratívnom vykonaní internej časti maturitnej skúšky ţiakov 

Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Roţňava v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 je spracovaný v súlade 

s Rozhodnutím ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23. 04. 2020 o termínoch a organizácii internej 

časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

 

I. Ukončenie vyučovania v poslednom ročníku štúdia na strednej škole 

1. Učitelia uzatvoria známky z jednotlivých predmetov do 5. mája 2020 do 13.30 h. 

Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín 

praktického vyučovania určeného v príslušnom učenom pláne nie sú dôvodom pre 

neklasifikovanie ţiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej 

skúške.  

2. Dňa 6. mája 2020 sa v čase od 13.30 h – 15. 30 h uskutoční zasadnutie pedagogickej rady 

k výročnej klasifikácii končiacich ročníkov. Zasadnutie bude prebiehať per rollam 

prostredníctvom vyuţitia edukačného portálu EduPage. Kaţdý učiteľ má povinnosť 

v uvedenom čase byť prihlásený v EduPage a komunikovať online podľa stanovených 

pravidiel. 

3. Vyučovanie sa pre 4. ročník odboru obchodná akadémia a 5. ročník odboru obchodná 

akadémia – bilingválne štúdium končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z 

posledného ročníka školy je 7. máj 2020. 

4. Vysvedčenie z posledného ročníka školy vydá Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 

Roţňava spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020. 
 

II. Ukončenie štúdia na strednej škole 

1. V školskom roku 2019/2020 vykonajú ţiaci IV.B a V.A triedy internú časť maturitnej 

skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky  

administratívne. 
 

2. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky 
 

2.1  Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky  
 

       Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický 

priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov 

a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 
 

       Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 
 

       1,5 sa zaokrúhľuje na 1;  

       2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 

       3,5 sa zaokrúhľuje na 3 

       4,5 sa zaokrúhľuje na 4.  
 

       Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom 

nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 
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Riaditeľka školy v spolupráci s internými členmi predmetových maturitných komisií a po 

prerokovaní v pedagogickej rade  určila skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa  

započítajú do hodnotenia maturitného predmetu nasledovne: 
 

Skupiny príbuzných predmetov – študijný odbor 6317 M 00 obchodná  

akadémia, 4. ročník  
 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka 

štúdia a polročné známky z 3. a 4. ročníka.  
 

Predmet: Anglický jazyk  

Hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: anglický 

jazyk, jazyková odborná príprava, konverzácia v anglickom jazyku. Do aritmetického 

priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka štúdia 

a polročné známky z 3. a 4. ročníka. 
 

Predmet: Teoretická časť odbornej zloţky 

Hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: podniková 

ekonomika, úvod do makroekonómie, právna náuka, informatika, tvorba webových 

stránok – 3. ročník, počítačové systémy a siete. Do aritmetického priemeru známok sa 

započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka štúdia a polročné známky z 3. a 4. 

ročníka. 
 

Predmet: Praktická časť odbornej zloţky 

Hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: účtovníctvo, 

ekonomické cvičenia, technológia spracovania údajov, aplikovaná informatika, cvičenia 

z aplikovanej informatiky, programovanie, tvorba webových stránok – 4. ročník, 

obchodná korešpondencia.  Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné 

známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka štúdia a polročné známky z 3. a 4. ročníka. 

 

Skupiny príbuzných predmetov – študijný odbor 6317 M 74 obchodná  

akadémia – bilingválne štúdium, 5. ročník 
        

Predmet: Anglický jazyk 

Hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: anglický 

jazyk, reálie a história anglicky hovoriacich krajín, spoločensko-vedný seminár, 

prekladateľský seminár, základy ekonomickej terminológie,  jazyková odborná príprava, 

konverzácia v anglickom jazyku, občianska náuka. Do aritmetického priemeru známok sa 

započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. 4. a 5. ročníka štúdia a polročné známky z 4. 

a 5. ročníka.  
 

Predmet: Teoretická časť odbornej zloţky 

Hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: podniková 

ekonomika, úvod do makroekonómie, právna náuka, spoločenská komunikácia - cvičenia. 

Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. 4. a 5. 

ročníka štúdia a polročné známky z 4. a 5. ročníka. 
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Predmet: Praktická časť odbornej zloţky 

Hodnotenie predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu: účtovníctvo, 

ekonomické cvičenia, ekonomický seminár, technológia spracovania údajov, aplikovaná 

informatika, cvičenia z aplikovanej informatiky, obchodná korešpondencia. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky z 1., 2., 3. 4. a 5. 

ročníka štúdia a polročné známky z 4. a 5. ročníka. 

 

2.2 Výsledné známky v predmete internej časti maturitnej skúšky 
        
       Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej 

skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje 

ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (Príloha 1). 
 

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému ţiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého ţiaka do 12. mája 2020 elektronicky, prostredníctvom informačného 

systému školy. 
 

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020        
nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti        

maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto       

prípade plnoletý ţiak alebo zákonný zástupca neplnoletého ţiaka nemôţe poţiadať           

o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 3. 
 

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou       

známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne       

oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto 

       predmetu podľa bodu 3. 

 

2.3  Interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu 
 

       Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na    

       predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. 
 

       Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu   
       môže plnoletý ţiak alebo zákonný zástupca neplnoletého ţiaka písomným oznámením  

       zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu 

       vykonáva podľa bodu 3. Vzor oznámenia tvorí Príloha 2. 

 

2.4  Maturitné komisie 
 

       Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 

2020. Predsedu školskej maturitnej komisie vymenuje Okresný úrad Košice, odbor 

školstva do 7. mája 2020. 
 

3. Konanie internej časti maturitnej skúšky, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka nesúhlasia s výslednou známkou, alebo žiaci neboli 

administratívne hodnotení 
 

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v určenom termíne  od 25. mája do 13. júna 

2020 pre ţiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 2.2. alebo neboli    
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administratívne hodnotení. Konkrétny termín internej časti maturitnej skúšky určí do 19.   

mája 2020 Okresný úrad Košice, odbor školstva. 
 

Riaditeľka školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 

schváli maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam 

učebných pomôcok, ktoré môţe ţiak počas internej časti maturitnej skúšky pouţívať. 
 

Praktická časť odbornej zloţky maturitnej skúšky sa bude konať v odbore 6317 M 00 

obchodná akadémia a 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium formou 

praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy prezenčne za sprísnených 

protiepidemiologických opatrení.   
 

     Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a dodrţiava sa  forma internej časti maturitnej  

     skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.  

     318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.  
 

Ţiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, 

najviac však v priebehu dvoch pracovných dní. 
 

Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky 

sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto 

rozhodnutie neustanovuje inak. 
 

Riaditeľka školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky 

vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. 
 

Interná časť maturitnej skúšky bude prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo 

dňa 15. 4. 2020 (Príloha 3). 
 

Komunikácia medzi školou a plnoletým ţiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého 

ţiaka sa uskutočňuje cez informačný systém školy alebo elektronicky v naskenovanej 

podobe. Rozhodujúci je dátum doručenia škole. 
 

Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje škola pre ţiakov    

riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne. Ţiak,       

ktorý študuje na základe individuálneho študijného plánu bude komisionálne preskúšaný  

do 31. 08. 2020 za prvý a za druhý polrok šk. roka 2019/2020. 
 

     Ţiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,  

     sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 v Obchodnej akadémii,    

     Akademika Hronca 8, Roţňava. 
 

     Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020. 
 

     Ak ţiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na ţiadosť  

     ţiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. 
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Ustanovenia tohto interného pokynu o administratívnom vykonaní maturitnej skúšky       

v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 sa vzťahuje aj na žiakov 4. ročníka bilingválneho štúdia prihlásených v tomto 

školskom roku na maturitnú skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Učiteľ 

predmetu slovenský jazyk a literatúra uzatvorí ţiakom IV.A triedy  známky z tohto predmetu 

do 5. mája 2020 do 13.30 h. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie 

počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učenom pláne nie sú dôvodom pre 

neklasifikovanie ţiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej 

skúške. 

 

 

Interný pokyn o administratívnom vykonaní internej časti maturitnej skúšky ţiakov Obchodnej 

akadémie, Akademika Hronca 8, Roţňava v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bol prerokovaný elektronicky 

v Pedagogickej rade dňa 28. 04. 2020. 

 

 

 

Roţňava 29. 04. 2020 

 

 

        Ing. Daniela Žiaková, v. r.  
                   riaditeľka školy 
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Príloha 1 

 

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 

Výpočet hodnotenia internej časti maturitnej skúšky 

 

Maturitný predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Trieda: 

P. č. 
Meno a priezvisko 

žiaka 

1
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2
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čn
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1.          

2.          

3.          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Miesto: Roţňava 

Dátum: 

Meno a podpis skúšajúcich členov:         .................................................................................... 

                                                                  ................................................................................... 

Meno a podpis predsedu školskej maturitnej komisie:  .............................................................. 
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Príloha 2 

 

Meno a priezvisko žiaka, adresa bydliska, dátum narodenia, trieda 

 

         Riaditeľstvo 

         Obchodnej akadémie 

         Akademika Hronca 8 

         048 01 Roţňava 

 

 

          Miesto 

          Dátum 

 

 

Vec 

Oznámenie o zrušení ţiadosti o vykonanie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného 

predmetu 

 

 

Oznamujem Vám zrušenie mojej ţiadosti o vykonanie internej časti maturitnej skúšky 

z nemeckého jazyka, na ktorú som sa prihlásil/a dobrovoľne.  

 

 

S pozdravom 

 

 

                                 podpis 
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Príloha 3 

      Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie internej 

časti maturitnej skúšky 

 

- sa skúška realizuje v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),  

- vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 

m,   

- každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,  

- obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,  

- priebežne sa sleduje vlastný zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ 

a pod.), 

- je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,  

- v prípade praktických častí maturitnej skúšky sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové 

odstupy medzi miestami výkonu určenými na výkon skúšky, nemôžu sa zadávať skupinové 

úlohy pre viac ako dvoch žiakov,   

- každý žiak musí byť chránený rúškom,  

- každý žiak musí používať vlastné písacie potreby,  

- každý žiak obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,  

- každý žiak sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,  

- každý žiak priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, 

kašeľ...) 

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a žiakom. Osoba 

s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj 

osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane 

pedagógov. 

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné 

prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných 

plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania 

skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny 

je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšajúcim pedagógom, v trvaní min. 30 min.. Pri 

konzumácií jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami 

v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú maturitnú predmetovú komisiu 

v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne 

jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez 

tradičného podania rúk. 

 

 


