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Organizácia záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom 

roku 2019/2020 

Táto organizácia záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 je na 

základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 

a § 161 k zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, ktorý určuje organizáciu a termíny záverečnej skúšky v stredných školách 

nasledovne: 

1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky SOŠ skončia 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z 

posledného ročníka je 7. máj 2020. 

2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá škola spolu s vysvedčením o záverečnej skúške najneskôr 30. 

júna 2020 ( pravdepodobne to bude 3. až 4. júna 2020). Spôsob odovzdávania oznámia triedni 

učitelia III. B, D, E a II.EP. 

3. V školskom roku 2019/2020 sa na škole záverečná skúška  vykonáva administratívne. 

4. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

   a) hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo 

skupiny príbuzných predmetov ( sú uvedené v samostatnom dokumente na web stránke školy). Do 

aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov. 

  b) aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti  záverečnej skúšky 

kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie 26. 

mája 2020. 

 c) po schválení  škola sprístupní výsledok administratívneho hodnotenia žiakovi. Plnoletý žiak alebo 

zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 3 pracovných dní (do 29. mája 2020) vyjadriť svoj 

nesúhlas s výslednou známkou a písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky. Do 5 

pracovných dní od doručenia žiadosti sa príslušná skúška vykoná prezenčne alebo dištančne v súlade s 

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. 

OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. 

 


