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PRIHLÁŠKA NA MATURITNÚ SKÚŠKU 2 
z druhého vyučovacieho jazyka a z voliteľných predmetov 

Maturitná skúška je konaná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o 
ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

  

I. ÚDAJE O MATURANTOVI:  
  

Meno a priezvisko:  
  

Trieda:  Školský rok:  
    

Rodné číslo:  ZZ:  

 

II. ZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEM NA MATURITNÚ SKÚŠKU Z PREDMETOV:  
II.a.  Druhý vyučovací jazyk: 

Anglický jazyk C1  
II.b.  Povinne voliteľné predmety: 

1. ________________________________/____________  
2. ________________________________/____________  

  Nepovinne voliteľný (dobrovoľný) predmet: 

3. ________________________________/____________  
Skladba maturitných predmetov pre žiakov štvrtého ročníka je určená v zmysle §6, ods.6, vyhlášky MŠSR č.318/2003Z.z. o ukončovaní 

štúdia na stredných školách podľa ŠkVP. 
 

III. POUČENIE O MATURITNEJ SKÚŠKE:  
a) Všeobecné poučenie:   

Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole do 30. septembra písomne 
oznámi prostredníctvom tejto prihlášky, triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným 
znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky. Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích 
jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni. Žiak vykoná celú maturitnú skúšku na škole na ktorej sa na skúšku prihlásil.   

b) Úspešná maturitná skúška a štátna jazyková skúška  
Žiak vykoná úspešne MS ak jeho výsledné hodnotenie bude z:   

1. EČ lepšie ako 33%, alebo PFIČ lepšie ako 25% a ÚFIČ najhoršie 3-dobrý  
2. EČ lepšie ako 33% a súčasne PFIČ lepšie ako 25% a ÚFIČ 4-dostatočný  

Žiak získa odbornú štátnu jazykovú skúšku, ak jeho výsledné hodnotenie „rozšírenej MS“ bude z bilingválneho predmetu 
známka „3‐dobrý“ a súčasne bude skúška prebiehať v anglickom jazyku, za predpokladu, že žiak má základnú ŠJS z AJ.   

c) Podmienky konania MS:   
Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho 
programu študijného odboru a ak vykonal EČ MS a PFIČ MS. Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si 
žiak bilingválneho vzdelávania zvolí vykonanie EČ MS, vykoná ju rovnakým spôsobom a v rovnakom jazyku ako žiak štúdia, ktoré sa 
uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, žiak vykoná 
MS v jazyku v súlade so školským vzdelávacím programom.  

a) Účasť na MS jej úspešné vykonanie:   
1. Žiak, ktorý nevyhovie na maturitnej skúške z jedného alebo viac predmetov, je povinný do 15 dní odo dňa jej konania podať 

riaditeľovi školy písomnú žiadosť o opravnú maturitnú skúšku. Táto je konaná spravidla v septembri.   
2. Žiak, ktorý nevyhovie ani na riadnom ani na mimoriadnom termíne konania MS v období konania MS, môže opakovať 

maturitnú skúšku v celom jej rozsahu najneskôr do 3 rokov od roku skončenia štúdia, po podaní novej prihlášky na maturitnú skúšku.   
d) Opravné prostriedky a námietky:   

Ak sa hodnotenie internej časti MS okrem jej písomnej formy výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho 
štúdia z predmetu MS, pri výslednej známke IČMS sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia.   

Žiak, alebo zákonný zástupca žiaka, môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomnej práce a porovnať jej hodnotenie 
s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.   

Žiadateľ môže podať prostredníctvom riaditeľa školy písomné námietky voči hodnoteniu:   
a) PFIČ MS do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii   
b) ďalších foriem IČMS alebo PČOZ maturitnej skúšky do ôsmich dní od jej vykonania Štátnej školskej inšpekcii   
Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné 

vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.  

  
SVOJIM PODPISOM POTVRDZUJEM, ŽE VŠETKÝM PRAVIDLÁM KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY BEZ 

VÝHRAD ROZUMIEM, BERIEM ICH NA VEDOMIE A BUDEM KONAŤ V SÚLADE S NIMI. 

  
V ___________________________ dňa ___________________________ 

 
_______________________________________ 

Podpis žiaka 


