
Organizácia školského roka 2020/2021 

 

1. zrušuje externá časť maturitnej skúšky, 

 

2. riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 

2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v 

prvom polroku školského roka 2020/2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia 

vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 

2021. Z uvedeného vyplýva: 

 

a) Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ má dostatok podkladov k celkovému 

hodnoteniu, uskutoční celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu k 

31.1.2021.  

b) Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ nemá dostatok podkladov k celkovému 

hodnoteniu, alebo žiak nebol priebežne hodnotený z rôznych dôvodov, môže sa termín 

hodnotenia žiaka predĺžiť do 31.3. 2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 môže 

učiteľ získavať podklady na hodnotenie žiaka a na základe nich vykonať celkové 

hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu za 1. polrok šk. roka 2020/2021. 

Zdôrazňujeme, že na získanie podkladov na hodnotenie nie je potrebná komisionálna 

skúška, ale učiteľ využije bežné postupy na získanie spätnej väzby – odpoveď, test, 

portfólio, práca na projekte a pod.  

 

Vydávanie výpisov klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp. 

vysvedčenia sa uskutoční na základe rozhodnutia pedagogickej rady  

a) pre niektorých žiakov dňa 31.1. 2021,  

b) pre iných žiakov 31.3.2021.  

 

3. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách do prvého ročníka štvorročného 

vzdelávacieho programu sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021  

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 

4. mája 2021,  

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov 

aj 11. mája 2021.  
 

4. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (slohová práca z vyučovacích 

predmetov slovenský jazyk a literatúra a esej z cudzích jazykov) sa uskutoční v termíne 

od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. 

marca 2021 v závislosti od epidemiologickej situácie.  

 

5. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 

2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné 

úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška 

prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.  

 

6. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom 

období v apríli 2021 (19.4. až 23.4. 2021).  

 

 


