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Legislatívny návrh

Odborná maturitná skúška

Hlavné ciele navrhovanej úpravy:

 Zadefinovanie odbornej maturity pre odbory vzdelávania s odborným výcvikom.

 Oddelenie  prípravy  na  získanie  dokladu  o kvalifikácii  od  vzdelávania  na  získania

stupňa  vzdelania  a  vysvedčenia  o maturitnej  skúške  v odboroch  s odborným

výcvikom.

 Príprava  na  vykonanie  odbornej  maturity  podľa  rozhodnutia  žiaka.  Povinná  pre

žiakov, ktorí chcú ukončiť po 4 rokoch vzdelávania štúdium odbornou maturitou.

 Príprava na vykonanie odbornej maturity prístupná pre žiakov 3-ročných odboroch

a rovnako aj pre žiakov 4-ročných odborov vzdelávania.

 Nová forma ukončovania štúdia po 4 rokoch OVP v odboroch s odborným výcvikom.

 Úprava cieľa odbornej maturity.

 Zmena predpokladov pre pripustenie žiaka k odbornej maturite.

 Nové zloženie odbornej zložky (odbornej) odbornej maturity.

 Zavedenie jednotných tém určených stavovskou alebo profesijnou organizáciou pre

jednotlivé časti odbornej zložky odbornej maturity.

 Zmena princípov kreovania skúšobnej komisie pre odbornú zložku odbornej maturity.

 Úprava princípov hodnotenia odbornej zložky maturity.

Legislatívny návrh:

1. Zákon č.  245/2008 Z.  z.  o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých predpisov

A) Ukončovanie štúdia

(1) Výchova a vzdelávanie v stredných školách môže byť ukončené

a) záverečnou skúškou,

b) maturitnou skúškou, 

c) odbornou maturitnou skúškou,

d) záverečnou pomaturitnou skúškou,

e) absolventskou skúškou.

B) Odborná maturitná skúška

(1)  Cieľom odbornej maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu

učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho,  ako sú žiaci  pripravení

používať  získané  kompetencie  v  ďalšom  štúdiu  alebo  pri  výkone  povolania,  na  ktoré  sa

pripravujú  podľa  požiadaviek  zamestnávateľov  zadefinovaných  vzdelávacím  poriadkom

odboru vzdelávania. 

(2)  Odborná  maturitná  skúška  je  rovnocenná  s  maturitnou  skúškou  podľa  §  74  a nasl.

Odborná maturitná skúška oprávňuje žiaka pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 



(3)  Odborná  maturitná  skúška  v  strednej  odbornej  škole  pozostáva  z  teoretickej  časti

odbornej  maturitnej  skúšky  a  odbornej  zložky  odbornej  maturitnej  skúšky  (ďalej  len

„odborná zložka“). Odborná zložka sa člení na teoretickú časť odbornej zložky a praktickú

časť odbornej zložky. Praktická časť odbornej zložky zadáva vo forme komplexnej skúšobnej

úlohy zadefinovanej vzdelávacím poriadkom odboru vzdelávania.  Teoretická časť odbornej

zložky  odbornej  maturitnej  skúšky  sa  koná písomnou a ústnou formou.  Cieľom odbornej

zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov

určených  vzdelávacími  štandardmi a  overenie   odbornej  spôsobilosti žiaka  pre

výkon povolania,  na  ktoré  sa  pripravoval  v študijnom  odbore. V odbornej  zložke

preukazuje úroveň  nadobudnutých  kompetencií,  odborných  vedomostí,  zručností  a

spôsobilostí vrátane  schopnosti riadiť  svoje konanie vo vzťahu k vykonávaným  procesom

zodpovedajúcim obsahu odbornej zložky. 

(4)  Praktická časť odbornej zložky sa vykoná po písomnej forme teoretickej časti odbornej

zložky. Ústna forma teoretickej časti odbornej zložky sa uskutočňuje ako situačný rozhovor

v priebehu praktickej časti odbornej zložky a ako odborný rozhovor po ukončení praktickej

časti odbornej zložky. 

(5) Praktická časť odbornej zložky a ústna forma teoretickej časti odbornej zložky žiaka, ktorý

sa  pripravoval  v  systéme  duálneho  vzdelávania,  sa  koná  na  pracovisku  praktického

vyučovania,  ak  sa  stredná  odborná  škola  a  zamestnávateľ,  u  ktorého  sa  tento  žiak

pripravoval, nedohodnú inak.

(6)  Odbornú zložku odbornej maturitnej skúšky upravuje vyhláškaX.  Podrobnosti o obsahu
jednotlivých  častí  odbornej  zložky  upravuje  vzdelávací  poriadok  odboru  vzdelávania,
v ktorom žiak koná odbornú maturitnú skúšku.
X – Vyhláška o ukončovaní štúdia

(7) Žiak môže vykonať odbornú maturitnú skúšku, najskôr po štyroch1 rokoch vzdelávania, ak

úspešne ukončil posledný ročník a ak úspešne absolvoval prípravné semináre z jednotlivých

predmetov odbornej maturitnej skúšky.  Žiak je pripustený k odbornej maturitnej skúške za

predpokladu, že absolvoval najmenej 80 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania.

(8) Odborná maturitná skúška z jednotlivých predmetov pozostáva z externej časti a internej

časti. 

(9) Jednotlivé predmety odbornej maturitnej skúšky sú 

a) slovenský jazyk, 

b) cudzí jazyk, 

c) aplikovaná matematika,

d) teoretická časť a praktická časť odbornej zložky. 

(10)  Odborná maturitná skúška zo slovenského jazyka, aplikovanej matematiky a cudzieho

jazyka sa vykoná podľa § 76. Odborná maturitná skúška sa koná v termínoch určených v § 77.

(11)  Maturitnú  skúšku  z  cudzieho  jazyka  vykoná  žiak  podľa  úrovní  jazykovej  náročnosti
Spoločného európskeho referenčného rámca.

1 Štvorročný  vzdelávací  program  alebo  trojročný  vzdelávací  program  a jednoročné  špecializačné  štúdium
vrátane odborného rozvoja žiaka. 



(12) Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z predmetov slovenský jazyk,
cudzí  jazyk  a aplikovaná  matematika  určuje  a zverejňuje  Ministerstvo  školstva.  Cieľové
požiadavky  na  vedomosti  a zručnosti  maturantov  z odbornej  zložky  určuje  a zverejňuje
Ministerstvo školstva v spolupráci so stavovskou alebo profesijnou organizáciou.

(13) Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. 

C) Prihlásenie a predpoklady žiaka na odbornú maturitnú skúšku 

(1) Prihláška na odbornú maturitnú skúšku je dobrovoľná. 

(2) Prihlášku na odbornú maturitnú skúšku doručuje žiak do 31. októbra. Zmeny prihlášky

odbornej maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie môže žiak oznámiť riaditeľovi školy

najneskôr do 15. decembra. V osobitných prípadoch môže povoliť riaditeľ zmenu predmetu,

spôsobu vykonania skúšky najneskôr do 31. januára. 

D) Príprava na odbornú maturitnú skúšku

(1) Príprava na odbornú maturitnú skúšku sa člení na úvodný seminár a prípravné semináre

k jednotlivým predmetom odbornej maturitnej skúšky. Rozsah a obsah prípravy na odbornú

maturitnú skúšku určuje vzdelávací poriadok odboru vzdelávania. 

(2) Cieľom úvodného seminára je overiť motiváciu a študijné predpoklady žiaka k príprave na

odbornú maturitnú skúšku.  Organizuje  sa v prvom polroku prvého ročníka štúdia v rámci

teoretického  vyučovania  v rozsahu  jednej  týždennej  vyučovacej  hodiny  vo  vyučovacích

predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a  matematika.  

(3)  Prípravné  semináre  formou  denného  štúdia  sú  súčasťou  učebného  plánu  školského

vzdelávacieho programu začínajúc druhým polrokom prvého ročníka štúdia a sú zaradené

v každom ročníku štúdia.

(4)  Prípravné  semináre  môže  žiak  absolvovať  formou  denného  štúdia  vo  svojej  strednej

odbornej škole alebo formou odpoludňajšieho, večerného alebo víkendového vyučovania vo

svojej strednej odbornej škole alebo inej strednej odbornej škole. 

(5)  Žiak, ktorý nezačal prípravu na odbornú maturitnú skúšku v prvom ročníku štúdia alebo

žiak prijatý do vyššieho ročníka, môže prípravné semináre absolvovať vo vyšších ročníkoch

štúdia formou večerného alebo víkendového vzdelávania. 

(6) Žiak trojročného odboru vzdelávania, ktorý neabsolvoval prípravné semináre na odbornú

maturitnú skúšku v rámci denného štúdia, môže ich absolvovať v celom rozsahu vo štvrtom

roku vzdelávania v rámci špecializačného vzdelávania a odborného rozvoja. Podmienkou pre

absolvovanie  takejto  prípravy  na  odbornú  maturitnú  skúšku  je  dosiahnutie  priemerného

prospechu za trojročné štúdium nie horšieho ako 3,00 z odborných predmetov a predmetov

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a  matematika. 



(7)  Žiak  je  klasifikovaný  v rámci  prípravných  seminárov  kreditovým  systémom  v každom

ročníku. Klasifikácia sa neuvádza v ročníkovom vysvedčení a ani sa nezapočíta do celkového

hodnotenia žiaka v ročníku. 

E) Predmetová komisia pre odbornú zložku odbornej maturitnej skúšky

(1) Organizáciu a priebeh odbornej zložky zabezpečuje skúšobná komisia. Skúšobná komisia
sa tvorí s väčšinovým zastúpením skúšajúcich zástupcov zamestnávateľov.

(2) Skúšobnú komisiu pre odbornú zložku tvorí predseda a najmenej traja ďalší členovia. 

(3) Členom skúšobnej komisie sú zástupcovia zamestnávateľov
a) skúšajúci  hlavný  inštruktor,  ktorý  absolvoval  prípravu  hlavného  inštruktora  podľa

osobitného predpisu,
b) skúšajúci  odborník  z praxe,  ktorý  má  najmenej  úplné  stredné  odborné  vzdelanie

v príslušnom  študijnom  odbore  alebo  príbuznom  študijnom  odbore  a  vykonával
najmenej  päť  rokov  povolanie  alebo odborné činnosti v  rozsahu  učiva  odborných
vyučovacích  predmetov  určených  vzdelávacími  štandardmi  príslušného  študijného
odboru.

(4) Členom skúšobnej komisie pre odbornú zložku je aj skúšajúci  majster odbornej výchovy
alebo skúšajúci učiteľ odborných predmetov,  ktorý má aspoň 4 roky pedagogickej praxe.

(5)  Predsedom skúšobnej komisie pre odbornú zložku môže byť pedagogický zamestnanec,
ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu2 a ktorý má najmenej päť
rokov pedagogickej praxe. 

(6) Predseda skúšobnej komisie
a) kontroluje pripravenosť a organizáciu skúšky,
b) určuje skúšajúcich pre jednotlivé miesta praktickej časti odbornej zložky, 
c) zodpovedá za priebeh odbornej maturitnej skúšky a hodnotenie,
d) vypracúva správu o priebehu a výsledku praktickej časti odbornej zložky.

V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje nim určený člen komisie.  

(7)  Praktická časť odbornej zložky a ústna forma teoretickej časti odbornej zložky sa koná
pred  skúšobnou  komisiou.  Praktická  časť  odbornej  zložky,  ktorá  sa  koná  na  pracovisku
zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, sa môže so súhlasom predsedu
skúšobnej  komisie  konať  najmenej  pred  dvoma  členmi  skúšobnej  komisie. Podrobnosti
o obsahu  jednotlivých  častí  odbornej  zložky  upravuje  vzdelávací  poriadok  odboru
vzdelávania, v ktorom žiak koná odbornú maturitnú skúšku. Vzdelávací  poriadok k odboru
vzdelávania vydáva vecne príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia.

(8)  V závislosti od náročnosti a špecifík odbornej zložky,  ako je počet žiakov,  počet miest
a termínov konania praktickej časti odbornej zložky u zamestnávateľov, môže mať skúšobná
komisia aj vyšší počet ďalších členov. Počet ďalších členov skúšobnej komisie sa určí tak, aby
sa praktická časť odbornej zložky u zamestnávateľa konala najmenej pred dvomi skúšajúcimi
členmi skúšobnej komisie. 

2 Zákon o pedagogických zamestnancoch



§ XX

(1)  Predsedu  skúšobnej  komisie  pre  odbornú  zložku  vymenúva  do  31.  januára  príslušný
Regionálny  školský  úrad.  Predsedu  skúšobnej  komisie  pre  odbornú  zložku  nemožno
vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, na ktorej sa odborná zložka koná.

(2)  Návrh  na  predsedu  skúšobnej  komisie  pre  odbornú  zložku  predkladá  príslušnému
Regionálnemu školskému úradu riaditeľ školy.

(3)  Zástupcov  zamestnávateľov  ako  členov  skúšobnej  komisie  nominuje  stavovská
alebo profesijná  organizácia  v spolupráci  so  školou  a  zamestnávateľom najneskôr  do  31.
januára. 

(4) Ostatných členov skúšobnej komisie menuje riaditeľ strednej odbornej školy najneskôr do
15. februára.

(5)  Tvorba  skúšobných  komisií  pre  mimoriadne  skúšobné  obdobie  sa  riadi  primerane
ustanoveniami  o tvorbe  skúšobných  komisií  pre  odbornú  zložku.  Predsedom  skúšobnej
komisie pre opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období je riaditeľ školy alebo ním
poverený zástupca.

(6) Miesto a dátum konania jednotlivých častí odbornej zložky určí riaditeľ strednej odbornej
školy  v spolupráci  so  stavovskou  alebo profesijnou  organizáciou  a  zamestnávateľom  do
konca januára.

(7) Skúšobná komisia prijíma rozhodnutia týkajúce sa organizácie alebo priebehu odbornej
zložky hlasovaním. Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sa rozhodovania zúčastňujú
dve  tretiny  členov.  Skúšobná  komisia  prijíma  rozhodnutia  väčšinou  hlasov.  V prípade
rovnosti je rozhodujúci hlas predsedu.  

F) Klasifikácia a hodnotenie odbornej zložky odbornej maturitnej skúšky

(1)  Klasifikácia  žiaka  na  odbornej  zložky  je  vyjadrená  stupňom  prospechu  a slovným

hodnotením odbornej zložky. 

(2) Podrobnosti o spôsobe a forme hodnotenia odbornej zložky určuje vyhláška.

(3) Klasifikáciu žiaka na odbornej zložke schvaľuje skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti

hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie pre odbornú zložku. 

(4)  Celkové hodnotenie odbornej zložky je určené na základe klasifikácie jednotlivých častí

odbornej zložky. Celkové hodnotenie odbornej zložky oznámi predseda skúšobnej komisie

žiakovi v deň, kedy tento žiak vykonal ústnu časť odbornej zložky. 

(5) Na klasifikáciu a hodnotenie odbornej maturitnej skúšky s výnimkou odbornej zložky sa

vzťahujú ustanovenia § 86. 



G) Spoločné ustanovenia

(1)  Žiak  trojročného  odboru,  ktorý  sa  pripravuje  na  odbornú  maturitnú  skúšku,  nemusí

vykonať  záverečnú skúšku za  podmienky,  že  pokračuje  v príprave na  odbornú maturitnú

skúšku aj v štvrtom roku vzdelávania. Záverečnú skúšku nahrádza skúška z odbornej zložky

odbornej maturitnej skúšky. 

(2)  Žiak  absolvovaním  odbornej  maturitnej  skúšky  získa  aj  výučný  list.  Podmienkou  pre

získanie výučného listu je úspešné vykonanie odbornej zložky odbornej maturitnej skúšky. 

(3) Výučný list získa žiak aj po úspešnom absolvovaní odbornej maturitnej skúšky v predmete

odborná zložka  odbornej  maturitnej  skúšky a neúspešnom vykonaní  odbornej  maturitnej

skúšky v ostatných predmetoch.

(4) Opravná skúška z predmetov odbornej maturitnej skúšky sa uskutočňuje primerane podľa

§ 88. 

(X) Na odbornú maturitu sa primerane vzťahujú aj ustanovenia § 74 ods. 8, 9, 10, 11,

Časť 2

2. Novelizovať Vyhlášku MŠVVaŠ č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách,

v znení neskorších predpisov

A) Odborná zložka odbornej maturitnej skúšky

 
Odborná zložka odbornej maturitnej skúšky

(1)  V  písomnej  časti  odbornej  zložky  sa  overujú  vedomosti  žiaka  formou  jednotného

písomného testu. Podrobnosti o písomnej forme teoretickej časti odbornej maturitnej skúšky

upravuje vzdelávací poriadok odboru vzdelávania. 

(2)  V  praktickej  časti  odbornej  zložky  sa  overujú  zručnosti  a  schopnosti  žiaka  v  zadanej
skúšobnej úlohe v súlade s jednotnou formou zadania komplexnej skúšobnej úlohy, ktorú
určí vecne príslušná stavovská alebo profesijná organizácia.

(3)  V praktickej  časti  odbornej  zložky  žiak  preukazuje,  že  je  spôsobilý  pracovnú  úlohu

analyzovať, zaobstarať si informácie, vyhodnotiť a vybrať vhodný postup spracovania úloh.

Podrobnosti  o praktickej  časti  odbornej  zložky  upravuje  vzdelávací  poriadok  odboru

vzdelávania. 

(4) Skúšobná úloha má komplexný charakter a môže byť určená ako produktívna práca alebo

cvičná práca.   

(5)  V ústnej forme teoretickej časti odbornej zložky sa  zisťuje, či žiak vie vysvetliť odbornú

problematiku, zdôvodniť  vybrané  pracovné  postupy  a navrhnúť  riešenia  pri  realizácii

skúšobnej  úlohy.  Ďalej  sa  zisťujú  schopnosti  žiaka  aplikovať  nadobudnuté  odborné

vedomosti  do  praktických  podmienok  realizovaného  zadania,  vrátane  ich  odôvodnenia.



Podrobnosti  o ústnej  forme  odbornej  zložky  upravuje  vzdelávací  poriadok  odboru

vzdelávania.

(6) Odborná zložka odbornej maturitnej skúšky je verejná, okrem tých častí skúšky, ktoré sa

konajú u zamestnávateľa.   

(7)  Čas  trvania  skúšok  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami,  môže

predseda komisie primerane predĺžiť. 

B) Písomná forma teoretickej časti odbornej zložky odbornej maturitnej skúšky

(1)  Jednotné  zadanie  na  písomnú  formu  teoretickej  časti  odbornej  zložky  vo  forme

písomného  testu  vypracuje  a  schvaľuje  vecne  príslušná  stavovská  alebo  profesijná

organizácia do 31. marca. 

(2) Písomný test obsahuje 58 úloh rozdelených do dvoch častí:

a) 53 úloh s výberom odpovede z 3 možností,

b) 5 otvorených úloh s vypracovaním zadania úlohy.

Žiak je povinný zodpovedať 50 úloh s výberom odpovede. Žiak vyznačí  3 ľubovoľné úlohy

s výberom odpovede, na ktoré sa rozhodol neodpovedať. 

(3) Písomná časť trvá 90 minút. 

(4)  Každá časť písomného testu sa hodnotí samostatne.  Za úlohy s výberom odpovede je

možné získať za každú správnu odpoveď jeden bod, celkom maximálne 50 bodov. Za testovú

časť  s otvorenou  úlohou  je  možné  získať  za  každú  otvorenú  úlohu  10  bodov,  celkom

maximálne 50 bodov.

(5) Spolu za písomný test je možné získať maximálne 100 bodov. Do konečného hodnotenia

odbornej zložky sa prenáša 15 % bodov získaných za písomný test, maximálne 15 bodov.

Výpočet sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.

(6)  Písomný  test  sa  koná  pod  interným  dozorom  a vyhodnocuje  sa  interne  na  základe

rozhodnutia  riaditeľa  školy  v spolupráci  s  vecne  príslušnou  stavovskou  alebo  profesijnou

organizáciou. 

C) Praktická časť odbornej zložky odbornej maturitnej skúšky 

(1) Jednotnú formu zadania skúšobnej úlohy vypracuje a schvaľuje vecne príslušná stavovská

alebo profesijná organizácia do 30. novembra. 

(2)  Zadania tém pre skúšobné úlohy podľa jednotnej formy zadania vypracuje predmetová

komisia školy. Ak sa praktická časť odbornej zložky uskutoční u zamestnávateľa, skúšobnú

úlohu vypracuje predmetová komisia školy v spolupráci so zamestnávateľom. Zadania tém

pre skúšobné úlohy schvaľuje riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie. 

(3) Na praktickú časť odbornej zložky sa určí 1 až 15 tém skúšobných úloh. Témy s uvedením

učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať,  schvaľuje na návrh predsedu predmetovej



komisie  riaditeľ  školy  do  31.  januára.  Príslušná  stavovská  alebo profesijná  organizácia  si

môže témy vyžiadať na vyjadrenie.

(4)  Praktická časť odbornej zložky trvá najmenej 5 hodín a najviac 24 hodín. V odboroch,

v ktorých  to  charakter  skúšky  vyžaduje  môže  trvať  až  4  týždne.  Trvanie  praktickej  časti

odbornej zložky upravuje vzdelávací poriadok odboru vzdelávania. 

(5) Praktická časť odbornej zložky sa nemôže realizovať skupinovou formou. 

(6)  Pri konaní praktickej časti odbornej zložky sa za jednu hodinu praktickej časti odbornej
zložky považuje čas 60 minút.

(7) Hodnotenie praktickej časti odbornej zložky sa rozdeľuje na 3 časti

b) príprava a plánovanie – 20% (0 - 20 bodov)

c) realizácia pracovnej činnosti – 60% (0 - 60 bodov)

d) riadenie kvality, dodržiavanie BOZP – 20 % (0 - 20 bodov)

(8)  Spolu  za  praktickú  časť  odbornej  zložky  je  možné  získať  maximálne  100  bodov.  Do

konečného hodnotenia odbornej zložky sa prenáša 70% bodov získaných za praktickú časť

odbornej zložky, maximálne 70 bodov.

(9) Každý člen skúšobnej komisie hodnotí žiaka v praktickej časti odbornej zložky samostatne.

Svoje  hodnotenie  zapisuje  do hodnotiaceho hárku.  Čiastkové hodnotenia sa prenesie  do

celkového hodnotenia žiaka z odbornej zložky. Výpočet sa matematicky zaokrúhľuje na celé

číslo.

D) Ústna forma teoretickej časti odbornej zložky odbornej maturitnej skúšky

(1)  Jednotné zadanie základného okruhu otázok na ústnu formu teoretickej časti odbornej

zložky vypracuje a schvaľuje vecne príslušná stavovská alebo profesijná organizácia do 31.

marca. 

(2)  Na  ústnu  formu  teoretickej  časti  odbornej  zložky  sa  určí  15  otázok,  ktoré  slúžia  na

smerovanie  odborného rozhovoru  pre člena skúšobnej  komisie,  5  otázok je  určených na

situačný  rozhovor  a 10  otázok  je  určených  na  odborný  rozhovor.  Otázky  a smerovanie

odborného rozhovoru musia zodpovedať účelu odbornej zložky a požiadavkám praxe. 

(3) Ústna forma teoretickej časti odbornej zložky 15 až 30 minút. 

(4)  Za  situačný  rozhovor  ústnej  formy  teoretickej  časti  odbornej  zložky  je  možné  získať

maximálne 40 bodov, za odborný rozhovor je možné získať maximálne 60 bodov. Za ústnu

formu teoretickej časti odbornej zložky môže žiak získať maximálne 100 bodov, z ktorých sa

do celkového hodnotenia prenáša 15 % bodov získaných za ústnu formu odbornej zložky,

maximálne 15 bodov.

(5) Každý člen skúšobnej komisie hodnotí žiaka v ústnej forme odbornej zložky samostatne.

Svoje  hodnotenie  zapisuje  do hodnotiaceho hárku.  Čiastkové hodnotenia sa prenesie  do

celkového hodnotenia žiaka z odbornej zložky. Výpočet sa matematicky zaokrúhľuje na celé

číslo.



E) Celkové hodnotenia žiaka z odbornej zložky odbornej maturitnej skúšky

(1)  Hodnotenie žiaka z odbornej zložky skúšky sa vypočíta ako súčet čiastkových hodnotení

jednotlivých  častí  odbornej  zložky  a vyjadruje  sa  percentom  úspešnosti  žiaka  z  odbornej

zložky. Výpočet sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.

(2)  Podmienkou  úspešného  vykonania  odbornej  zložky  je  splniť  kritérium  úspešnosti

upravené vo vzdelávacom poriadku odboru vzdelávania. 

(3)  Celkové  hodnotenie  žiaka  z  odbornej  zložky  sa  vyjadruje  kombináciou  klasifikácie  a

slovného  hodnotenia  odbornej  zložky  a slovného  hodnotenia  úrovne  získanej  odbornej

spôsobilosti nasledovne:

Slovné hodnotenie úrovne získanej
odbornej spôsobilosti 

Klasifikácia odbornej zložky
odbornej maturitnej skúšky

a slovné hodnotenie

Výborný výkon nadštandardne spĺňajúci
požiadavky odbornej spôsobilosti.

Známka 1 – výborný
Prospel s vyznamenaním.

Nadštandardný výkon spĺňajúci
požiadavky odbornej spôsobilosti.

Známka 2 – chválitebný
Prospel veľmi dobre.

Výkon v celom rozsahu spĺňa požiadavky
odbornej spôsobilosti.

Známka 3 – dobrý
Prospel.

Výkon vykazuje nedostatky. Ako celok
výkon štandardne spĺňa požiadavky

odbornej spôsobilosti.

Známka 4 – dostatočný
Prospel dostatočne.

Výkon nespĺňa požiadavky odbornej
spôsobilosti a chýbajú niektoré základné

vedomosti a zručnosti.

Známka 5 – nedostatočný
Neprospel.
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