
 

Prerokovanie skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa 

započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 

Na základe vydaného „Rozhodnutia č. 2021/11902:1-A1810 z 22. marca 2021 o termínoch a 

organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021“ ministrom školstva SR a 

v zmysle písmena B, bodu 5.4, 

riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 13.4.2021 určuje skupiny 

príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 

 

Hlavné maturitné predmety pre 4-ročné študijné odbory: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický 

jazyk (úroveň B1/B2) 

 

Zoznam skupiny príbuzných predmetov: 

 

Študijný odbor 8294 M 01 – obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih 

1. Maturitná skúška v predmete anglický jazyk, úroveň B1: konverzácia v anglickom 

jazyku  

2. Maturitná skúška v predmete anglický jazyk, úroveň B2: konverzácia v anglickom 

jazyku  

3. Maturitná skúška v predmete teoretická časť odbornej zložky: dejiny filmu, rozhlasu 

a televízie, obrazová tvorba  

4. Maturitná skúška v predmete praktická časť odbornej zložky: ateliér audiovizuálnej 

tvorby a techniky 

Študijný odbor 8294 M 03 – obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika 

1. Maturitná skúška v predmete anglický jazyk, úroveň B1: konverzácia v anglickom 

jazyku  

2. Maturitná skúška v predmete anglický jazyk, úroveň B2: konverzácia v anglickom 

jazyku  

3. Maturitná skúška v predmete teoretická časť odbornej zložky: dejiny filmu, rozhlasu 

a televízie, obrazová tvorba 

4. Maturitná skúška v predmete praktická časť odbornej zložky: ateliér virtuálnej 

grafiky 

Študijný odbor 8290 M – masmediálna tvorba  

1. Maturitná skúška v predmete anglický jazyk, úroveň B1: konverzácia v anglickom 

jazyku  

2. Maturitná skúška v predmete anglický jazyk, úroveň B2: konverzácia v anglickom 

jazyku  

3. Maturitná skúška v predmete teoretická časť odbornej zložky: technológia tvorby 

v masmédiách 

4. Maturitná skúška v predmete praktická časť odbornej zložky: masmediálna prax, 

videotvorba 



POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 

Študijný odbor 8297 N fotografický dizajn 
 

1. Maturitná skúška v predmete teoretická časť odbornej zložky: dejiny výtvarnej 

kultúry, technológia fotografie 

2. Maturitná skúška v predmete praktická časť odbornej zložky: fotografický dizajn, 

prax 

 

Ďalšie pokyny administratívneho vykonania internej časti maturitnej skúšky v zmysle bodov vo 

vydanom „Rozhodnutí o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2020/2021“ ministrom školstva: 

 

 
5. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje 

nasledovne:  

5.1 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; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru 

nezapočítava. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok 

započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.  

5.2 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.  

5.3 Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v 

poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej 

jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná postupom 

podľa bodu 6.  

5.4 Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých 

známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.  

5.5 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 18. mája 2021 (viď. príloha č. 1).  

5.6 Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.  

5.7 Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne 

požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

postupom podľa bodu 6.  



5.8 Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet 

dobrovoľnej maturitnej skúšky.  

5.9 Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. 

apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva 

postupom podľa bodu 6.  

5.10 Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho 

hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval“, vykoná ústnu formu internej časti 

maturitnej skúšky postupom podľa bodu 6.  

 
6. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 

30. júna 2021.  
 

V Košiciach, 13. 4.2021 

PhDr. Jarmila Uhríková 

       riaditeľka školy 


