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Číslo:  77/2021                                            Prešov, 06.05.2021 

 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii záverečnej skúšky a celkového zhodnotenia 

manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 

v SOŠ služieb, Košická 20, Prešov 

 

Toto rozhodnutie je vydané v zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii absolventskej 

skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych 

zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 vydaného Ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určuje termíny a organizáciu absolventskej skúšky, záverečnej skúšky a záverečnej 

pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych 

zručností v praktických školách zo dňa 22.3.2021. 

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických 

školách končí 28. mája 2021. 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov  posledných ročníkov  stredných škôl, odborných učilíšť a 

praktických  škôl  za  druhý  polrok  školského  roka  2020/2021,  vrátane  komisionálnych skúšok  pre  

ukončenie  druhého  polroka,  sa  uskutoční  na  zasadnutí  pedagogickej  rady najneskôr 24. mája 

2021. 

Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu  a  

neabsolvovanie  počtu  vyučovacích  hodín  praktického  vyučovania  určeného  v príslušnom 

učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom  polroku  a 

nepripustenie  k záverečnej  skúške. 

V školskom roku 2020/2021 sa záverečná skúška na stredných odborných školách vykonáva 

administratívne.  

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok 

zo 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 a 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. 

Aritmetický  priemer  a  výslednú  známku v  jednotlivých  častiach  príslušnej  časti 

záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda 

skúšobnej komisie do 3. júna 2021. 

Výsledné  známky  sprístupní  stredná  škola  plnoletému  žiakovi  alebo  zákonnému 

zástupcovi neplnoletého žiaka do 4. júna 2021. 
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Plnoletý  žiak  alebo  zákonný  zástupca  neplnoletého  žiaka  môže  do  9.  júna  2021 

písomne  požiadať  o vykonanie  záverečnej  skúšky. 

Záverečná  skúška,  absolventská  skúška  a  záverečná  pomaturitná  skúška  sa  koná  v 

termíne od 14. júna 2021 do 30. júna 2021. 

Riaditeľ  strednej  školy  informuje  žiaka  o jeho  vlastnom  harmonograme  konania 

záverečnej  skúšky najneskôr 5 dní pred jej konaním. 

Záverečná skúška je neverejná a môže  sa  konať  aj  dištančne.  Dodržiava  sa  forma  

záverečnej  skúšky ustanovená vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. 

z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Záverečná skúška sa vykonáva dištančne, ak sú členovia skúšobnej komisie alebo 

predmetovej maturitnej komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie  alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. 

Praktická časť záverečnej skúšky na pracovisku praktického vyučovania sa môže konať so 

súhlasom predsedu skúšobnej komisie najmenej pred dvomi členmi skúšobnej komisie. 

Stredná  škola  vydá  vysvedčenie  posledného  ročníka  spolu  s  vysvedčením  o záverečnej 

skúške, (a výučným listom v odboroch  vzdelávania s praktickým vyučovaním formou odborného 

výcviku ) do 30. júna 2021. 

Záverečná  skúška, ak sa konajú prezenčne, prebiehajú v súlade s hygienicko-

epidemiologickými  nariadenými opatreniami  Úradu  verejného  zdravotníctva  SR  alebo  príslušného  

regionálneho  úradu verejného zdravotníctva. 

 

HODNOTENIE  PREDMETOV ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY v SOŠ služieb, Košická 20, Prešov 

 

Riaditeľka školy s internými členmi skúšobnej komisie určila skupinu príbuzných 

predmetov v predmetoch ZS a jej častiach nasledovne: (do 17. mája 2021) 

III. C - 6456 H kaderník - písomná časť ZS 

• výsledná známka sa pre odbor kaderník vypočíta zo známok: 

koncoročná známka z prvého, druhého a tretieho ročníka, 

známka z prvého polroka druhého a tretieho ročníka 

z predmetov: 

Materiály MTE 

Technológia TEC 

Zdravoveda ZDR 

 

III. C - 6456 H kaderník– ústna časť 

• výsledná známka sa pre odbor kaderník vypočíta zo známok: 

koncoročná známka z prvého, druhého a tretieho ročníka, 

známka z prvého polroka druhého a tretieho ročníka 

z predmetov: 

Ekonomika EKO 
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Psychológia a spoločenská výchova SVP 

Materiály MTE 

Technológia TEC 

Zdravoveda ZDR 

 

III. C - 6456 H kaderník– praktická časť 

• výsledná známka sa pre odbor kaderník vypočíta zo známok: 

koncoročná známka z prvého, druhého a tretieho ročníka, 

známka z prvého polroka druhého a tretieho ročníka 

z predmetov: 

Odborný výcvik OVY 

 

Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške klasifikuje žiaka takto: 

a) prospel s vyznamenaním,  

b) prospel veľmi dobre,  

c) prospel, 

d) neprospel. 

 

V Prešove 30.4.2021                                                                                                  

Vypracovala: Mgr. Ľubica Žuravľovová , hlavná majsterka OV 

Schválila:  Ing. Renáta Fedorčíková, riaditeľka SOŠ služieb, Košická 20, Prešov na základe porady s internými 

členmi skúšobnej komisie. 


