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Maturitný poriadok pre vykonanie maturitnej skúšky na Gymnáziu Andreja 
Kmeťa,  Kolpašská 1738/9,  969 17  Banská Štiavnica 

študijné odbory: 

1. 7902 J       gymnázium 
2. 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium 

 

 Článok 1 

Základné ustanovenia 

Riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, v súlade s § 74 - 93 Zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zmien a doplnkov zákona č. 462/2008 Z.z., zákona č.37/2009 Z.z., zákona 
č.184/2009 Z.z., zákona č.37/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č.318/2008 Z.z. o ukončovaní 
štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a v súlade s ŠkVP Gymnázia 
Andreja Kmeťa vydáva túto smernicu o spôsobe a podmienkach vykonania maturitnej skúšky 
na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici 

 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

1. Interná smernica Maturitný poriadok pre vykonanie maturitnej skúšky poskytuje 
špecifické informácie a požiadavky kladené na prípravu a zabezpečenie maturitných 
skúšok v podmienkach školy. Nenahrádza, ani nemení platné zákony, vyhlášky a 
normy, ale iba upresňuje a konkretizuje formy ich realizácie a niektoré ďalšie 
požiadavky voči všetkým stranám zainteresovaným na maturitných skúškach. 

2. Maturitný poriadok rozširuje a dopĺňa informácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, 
Štátneho pedagogického ústavu a Okresného úradu odboru školstva v Banskej Bystrici 
a je záväzný pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov školy. 

3. Povinnosť oboznámiť s maturitným poriadkom žiakov 4. a 5. ročníka oboch 
študijných programov a pedagogických zamestnancov školy má koordinátor 
maturitnej skúšky. 

4. Organizáciu maturitných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 125/2013 Z. z., vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 
školách v znení neskorších predpisov a ŠkVP Gymnázia Andreja Kmeťa 

5. Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný 
ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM) 

 



Článok 3 

Všeobecné zásady vyplývajúce z platnej legislatívy a ŠkVP Gymnázia Andreja 
Kmeťa 

1. Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov a 
druhého vyučovacieho jazyka, sa vykonáva na jednej úrovni. 

2. Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk 
môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka. Žiak bilingválneho gymnázia musí 
maturitnú skúšku vykonať z toho cudzieho jazyka, ktorý je zároveň jeho 
2.vyučovacím jazykom počas celého štúdia, t.j. z jazyka anglického, a to na úrovni C1 
SERR. (Vyhláška 318/2008, § 6, ods.9, § 7, ods.10) 

3. Žiaci gymnázií s prvým vyučovacím jazykom slovenským si môžu druhý cudzí jazyk 
voliť ako ďalší voliteľný predmet / štvrtý / alebo dobrovoľný predmet, ale len v ústnej 
forme internej časti na úrovni B1 alebo B2. (Vyhláška 318/2008 Z.z., § 6, od.10) 

4. Žiaci gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi si ako tretí maturitný predmet volia 
predmet zo skupiny spoločenskovedných, prírodovedných alebo ostatných, t. j. okrem 
cudzieho jazyka. (Vyhláška 318/2008, § 6, ods.5) 

5. Žiak môže vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov / nie 
z výchovných vyučovacích predmetov/, ktoré sú v učebnom pláne školy a v ktorých sa 
vzdelával, pričom jeden z voliteľných predmetov musí mať týždennú dotáciu v rámci 
celého štúdia minimálne 6 hodín. (Vyhláška 318/2008, § 6, ods.8) 

6. Maturitná skúška z tretieho/štvrtého vyučovacieho predmetu sa koná v jazyku, 
v ktorom sa predmet vyučoval. Ak sa predmet vyučoval súčasne v oboch jazykoch, 
vykoná žiak ÚFIČ bilingválne, t.j. minimálne jedna úloha v maturitnom zadaní je 
v anglickom jazyku. Rozsah a hodnotu takýchto úloh určuje predmetová komisia. 
(Zákon 245/2008, § 76, ods.9,  ŠkVP Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici) 

7. Ak žiak maturuje z tretieho/štvrtého predmetu, ktorý sa vyučoval v anglickom jazyku 
alebo bilingválne, je súčasťou internej časti maturitnej skúšky aj písomná skúška 
z tohto predmetu v anglickom jazyku. Písomná skúška z voliteľného predmetu 
v druhom vyučovacom jazyku v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi trvá najviac 
180 minút a jej obsah a termín určí riaditeľ školy na návrh príslušnej predmetovej 
komisie. (Vyhláška 318/2008, § 8 ods.3). 

8. Maturitné zadania pre ústnu a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sa 
nezverejňujú. (Vyhláška 318/2008, Príloha, III. časť) Maturitné zadania a úlohy z nich 
vyplývajúce vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 
maturantov pre príslušný predmet. Ktoré sú zverejnené na stránke 
ŠPÚ www.statpedu.sk. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 4  

Prihlasovanie a predmety maturitnej skúšky na GAK 

1. Spôsob prihlasovania žiakov na maturitnú skúšku bližšie upravuje zákon č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vyhláška č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 
vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. Žiak 
Gymnázia Andreja Kmeťa môže vykonať maturitnú skúšku na konci 4./5. ročníka v 4-
ročnom/5-ročnom študijnom odbore nasledovne:  

 1. predmet - SJL (4.ročník 4-roč.štúdia a 5. ročník 5-roč. štúdia ) 
 2. predmet - CUJ/2. vyučovací jazyk – ANJ úroveň B2/C1 
 3. predmet – voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, alebo 

spoločenskovedných predmetov so 6 hodinovou dotáciou počas štúdia 
 4. predmet – ďalší voliteľný predmet uvedený v učebnom pláne školy bez 

ohľadu na dotáciu hodín alebo cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 SERR a len 
ÚFIČ 

2. Žiak môže nahlásiť zmeny v zvolených maturitných predmetoch a prehlásiť sa 
najneskôr do 15. októbra aktuálneho školského roka; vo výnimočných prípadoch 
povolených riaditeľom školy (definovaných v zákone č. 245/2008 § 75 ods. 3) do 
31. januára aktuálneho školského roka. 

 

 

 

Článok 5 

 Dobrovoľná maturitná skúška 

1. Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. 
2. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky (DMS) sa rozumie aj absolvovanie len 

jednej z častí maturitnej skúšky, čiže len externej časti maturitnej skúšky alebo len 
internej písomnej časti maturitnej skúšky, či ústnej formy internej maturitnej skúšky. 

3. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac 
z dvoch predmetov. Žiak bilingválneho študijného odboru si jazyk dobrovoľnej 
maturitnej skúšky zvolí.  

 

 

 

 

 



Článok 6 

Termíny konania maturitnej skúšky 

Termíny konania maturitnej skúšky všeobecným spôsobom vymedzuje Zákon č. 245 Z. z.§ 
77(cit.): 

1. Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom 
skúšobnom období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného 
školského roka, mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného 
školského roka alebo v septembri, alebo vo februári nasledujúceho školského roka. 

2. Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 určí ministerstvo školstva. 

3. Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5, 
určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný orgán miestnej štátnej správy 
v školstve. 

4. Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej maturitnej 
skúšky alebo opravnej maturitnej skúšky. Náhradná maturitná skúška je určená pre 
žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru, a pre 
žiaka podľa § 89 ods. 2. 

5. Náhradná maturitná skúška z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v apríli až máji 
príslušného školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho 
školského roka. Opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a 
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná 
v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka alebo v septembri 
nasledujúceho školského roka. Náhradná maturitná skúška a opravná maturitná skúška 
z internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 sa koná 
v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. 

6. Deň konania náhradnej maturitnej skúšky a deň konania opravnej maturitnej skúšky 
externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 
podľa § 76 ods. 1 a 5 určí ministerstvo školstva. 

7. Na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 5 sa žiak prihlási do 30. septembra 
nasledujúceho školského roka, alebo do 30.júna aktuálneho školského roka riaditeľovi 
školy. Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku. 

8. Miesto konania náhradnej maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky externej 
časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa 
odsekov 1 a 5 určí žiakovi príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 30 dní 
pred konaním maturitnej skúšky.“ 

9. Aktuálne termíny konania jednotlivých častí MS v danom školskom roku zverejní 
riaditeľ školy do 01. novembra. 

 

 

 

 

 



Článok 7 

Spôsob realizácie opravnej skúšky externej časti, písomnej formy 
internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky 
v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo 
len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 
318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. 
z, platia nasledujúce informácie:  

a. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ 
alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne 
MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov. 

b. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však 
dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať 
opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov 
(podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona). 

c. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, 
požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti 
špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri 
bod 5) (podľa § 88 ods. 4 školského zákona), pričom opravnú skúšku EČ a 
PFIČ MS môže žiak vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ MS. Riaditeľ 
školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS prostredníctvom 
informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude 
v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky. 

d. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február 
nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak 
vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka, 
alebo v septembri nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 
4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie 
školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú 
skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom 
termíne roku 2016, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri 2016). 

e. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 
30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského 
roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú 
skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský 
zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú 
skúšku v zmysle bodu c. 

 

 

 

 

 

 



Článok 8 

Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Tieto úpravy vymedzuje §14 ods.4,5 a 8 až 10 vyhlášky 318/ 2008 o ukončovaní štúdia na 
stredných školách (cit.) a §17a vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 
318/2008 Z. z: 

1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci  
a. so sluchovým postihnutím, 
b. so zrakovým postihnutím, 
c. s telesným postihnutím, 
d. chorí a zdravotne oslabení, 
e. s vývinovými poruchami učenia, 
f. žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, 
g. žiaci s poruchami správania, 
h. žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
i. žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
j. s viacnásobným postihnutím. 

2. Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými 
úlohami:  

a. I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia, 
b. II. skupina – stredný stupeň obmedzenia, 
c. III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia. 

3. Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, 
podáva uchádzač riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje  

a. osobné údaje uchádzača, 
b. skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený, 
c. odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej 

vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov 
s vývinovými poruchami učenia, 

d. odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové 
poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky, 

e. aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa. 
4. Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac 

dvojročnú platnosť. 
5. Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so 

zdravotným znevýhodnením. 

§ 17     Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do     
30. septembra     2019 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika 
alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka. 

 

 

 

 



Článok 9 

Hodnotenie maturitnej skúšky 

1. Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto 
hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. Externá časť sa hodnotí 
percentami úspešnosti a percentilom, písomná forma internej časti a interná písomná 
časť sa hodnotia percentami úspešnosti, ústna forma internej časti MS sa hodnotí 
stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa 
zaokrúhľuje na desatiny. 

2. 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). 

3.  Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej 
skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej 
formy internej časti maturitnej skúšky  

 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 

 je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti 
maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a 
súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

4.  Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej 
skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie 
z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky  

 nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti 
maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo 

 je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky 
získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

5. Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá externú časť a nemá písomnú formu internej 
časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS nie je horšie ako 
dostatočný. 

6. Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá EČ ani PFIČ, ale jeho súčasťou je písomná 
skúška v druhom cudzom jazyku, anglickom, ak jeho hodnotenie z ústnej formy 
internej časti MS nie je horšie ako dostatočný a súčasne v IPČ dosiahne viac 
ako 33%. 

7. O výsledkoch EČ, PFIČ a internej písomnej časti MS by mali byť školy a žiaci 
informovaní najneskôr 10 dní pred začiatkom ústnej formy internej časti MS. 
Výsledky budú pod identifikačným kódom žiaka uverejnené aj na webovej stránke 
našej školy 

 

 

 

 

 

 



Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

Táto interná smernica ruší všetky predchádzajúce dokumenty vzťahujúce sa na spôsob a 
upravujúce postup konania maturitných skúšok na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej 
Štiavnici a nadobúda platnosť a účinnosť 01.09. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici 25. 08. 2016 

       PhDr. Renata Mikulášová 
        riaditeľka školy 
             


