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ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE   

ŽIAKOV MATURITNÝCH ROČNÍKOV   

V 2. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 

  

VÝCHODISKÁ  

Dňa 6. 4. 2020 vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020.   

Následne dňa 23. 4. 2020 vydal minister školstva Rozhodnutie o termínoch a organizácii 

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

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a v snahe zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení žiakov 

maturitných ročníkov rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a 

dištančné vzdelávanie, pedagogická rada prijíma nasledujúce zásady hodnotenia:  

  

SPÔSOB HODNOTENIA ŽIAKOV ZA 2. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020  

 Po prerokovaní spôsobu hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetových komisiách a 

pokynov MŠVVaŠ SR budú žiaci maturitných ročníkov za druhý polrok školského roka 

2019/2020 klasifikovaní nasledovne:  

 Študijný odbor: 7902 J  gymnázium (triedy IV. A, IV. B, IV. C) 

 

Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský 

jazyk, španielsky jazyk – známka 

Povinný predmet:  telesná a športová výchova – absolvoval/-a 

Voliteľné predmety: konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v španielskom 

jazyku, cvičenia z matematiky, programovanie, cvičenia z chémie, seminár z biológie, 

seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, seminár z geografie, dejiny umenia – 

známka 

 

  Študijný odbor: 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium (triedy IV. SA, IV. SB, 

V. SA, V. SB) 

 

Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra (len triedy IV. SA, IV.SB), španielsky 

jazyk a literatúra, anglický jazyk,  geografia, umenie a kultúra – známka 

Povinný predmet:  telesná a športová výchova – absolvoval/-a 

Voliteľné predmety: konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v španielskom 

jazyku, cvičenia z matematiky, seminár z matematiky, programovanie, cvičenia 

z chémie, seminár z biológie, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, dejiny 

umenia – známka 
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Podmienkou uzavretia klasifikácie vo všetkých vyučovacích predmetoch je splnenie 

stanovených kritérií vyučujúceho. Ak žiak nesplnil podmienky klasifikácie, vyučujúci 

príslušného predmetu to oznámi vedeniu školy.  

Termín: 28. 4. 2020 do 15.00 hod.  

 

Zástupcovia riaditeľa školy predložia riaditeľovi školy harmonogram vykonania 

komisionálnych skúšok vrátane zloženia skúšobných komisií. Komisionálne skúšky sa 

uskutočnia v dňoch 5. 5. a 6. 5. 2020 prezenčnou formou.  

Termín: 30. 4. 2020 do 15.00 hod.  

 

Vyučujúci jednotlivých predmetov v maturitných triedach zapíšu známky za 2. polrok 

do EŽK obvyklým spôsobom.  

Termín: 5. 5. 2020 do 14.00 hod.  

   

HODNOTENIE PREDMETU NA MATURITNEJ SKÚŠKE  

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získa ako priemer známok 

zodpovedajúcich predmetov (daný predmet a príbuzné predmety), do ktorých sa započítavajú 

koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov 

štúdia (v triedach IV. A, IV. B, IV. C, IV. SA, IV. SB koncoročné známky z 1. a 2. ročníka 

a polročné a koncoročné známky z 3. a 4. ročníka, v triedach V. SA, V. SB koncoročné 

známky z 1., 2. a 3. ročníka a polročné a koncoročné známky zo 4. a 5. ročníka) 

Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná 

známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z 

tohto predmetu alebo predmetov.  

Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa 

zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; t. j. stupeň prospechu 

vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a 

nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 

 Príbuzné predmety k maturitným predmetom sú uvedené v tabuľke: 

 

MATURITNÝ PREDMET PRÍBUZNÉ PREDMETY 

anglický jazyk konverzácia v anglickom jazyku 

španielsky jazyk, literatúra a kultúra španielsky jazyk a literatúra, konverzácia 

v španielskom jazyku, umenie a kultúra, geografia 

(geografia len 5. ročník) 

španielsky jazyk konverzácia v španielskom jazyku 

ruský jazyk - 
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MATURITNÝ PREDMET PRÍBUZNÉ PREDMETY 

matematika cvičenia z matematiky 

matematika v špan. jazyku seminár z matematiky 

informatika programovanie 

chémia cvičenia z chémie 

biológia seminár z biológie 

dejepis seminár z dejepisu 

občianska náuka spoločenskovedný seminár 

geografia seminár z geografie 

dejiny umenia - 

 

Žiaci sa oboznámia s klasifikáciou za jednotlivé maturitné predmety podľa vypočítanej 

priemernej známky v Edupage, kde následne známky odsúhlasia alebo požiadajú školu 

o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.  

Termín: 12. 5. 2020 do 14.00 hod.   

  

Žiak, ktorý je nespokojný so známkou vypočítanou na základe priemerov známok, požiada 

vedenie školy prostredníctvom Edupage o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej 

skúšky z jednotlivých predmetov najneskôr do 15. 5. 2020 do 14.00 hod. 

Termín: 15. 5. 2020 do 14.00 hod.  

  

Zástupcovia riaditeľa školy pripravia v prípade potreby harmonogram ústnej formy internej 

časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov.  

Termín: do 20. 5. 2020   

   

Vyššie uvedené zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov maturitných ročníkov v 2. polroku 

školského roka 2019/2020 boli schválené hlasovaním pedagogickej rady per rollam.  

  

  Košiciach 29. 4. 2020       Mgr. Milan Marinčák       

          riaditeľ školy 


