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Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky
č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho
jazyka v znení neskorších predpisov.
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).
Od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia
a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008
Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011:
(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej
skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy
internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti
maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti
získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej
skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa
viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej
skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej
formy internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky
získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac
ako 33 % z celkového počtu bodov.
Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej
formy internej časti maturitnej skúšky
V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky
v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len
EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.
z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z, platia
nasledujúce informácie:
1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len
EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu
na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch
predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku
z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2
školského zákona).
3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,
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resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri bod 5) (podľa § 88 ods. 4
školského zákona).
4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február
nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak
vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa
§ 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským
rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal
maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS
v riadnom termíne roku 2013, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri
2013, z EČ a PFIČ môže vykonať opravnú skúšku v marci 2014).
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30.
septembra nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).
Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6. Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS
prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi,
ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.
Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:
•

Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa
vykonáva na jednej úrovni.

•

Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

•

EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí
pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná
na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni
ich chce vykonať (B1 alebo B2).

•

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako
ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch
vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

•

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským a žiak strednej
odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný
predmet (vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu).

•

Žiak môže požiadať o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
1. Ak žiak gymnázia, strednej odbornej školy alebo konzervatória požiadal
o uznanie náhrady maturitnej skúšky z povinného cudzieho jazyka (súčasťou
ktorého je EČ a PFIČ MS) a riaditeľ školy uznal jazykový certifikát ako náhradu
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže žiak maturovať z toho istého cudzieho
jazyka iba formou dobrovoľnej maturitnej skúšky. Môže si zvoliť úroveň B1 alebo
B2. Môže si zvoliť vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS (PFIČ aj
ÚFIČ MS) alebo obidvoch častí MS súčasne.
2. Ak žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským alebo s vyučovacím
jazykom ukrajinským, žiak strednej odbornej školy alebo žiak konzervatória
požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky z povinného cudzieho jazyka
(súčasťou ktorého je EČ a PFIČ MS) a riaditeľ školy uznal jazykový certifikát ako
náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže žiak maturovať z iného
cudzieho jazyka iba formou dobrovoľnej maturitnej skúšky. Môže si zvoliť úroveň
B1 alebo B2. Môže si zvoliť vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS
(PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí MS súčasne.
3. Ak žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským alebo žiak gymnázia
s dvoma vyučovacími jazykmi požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky
z povinného cudzieho jazyka (súčasťou ktorého je EČ a PFIČ MS) a riaditeľ školy
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
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uznal jazykový certifikát ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže
žiak maturovať z iného cudzieho jazyka:
a. ako z ďalšieho voliteľného predmetu. V tomto prípade ÚFIČ MS z daného
cudzieho jazyka môže vykonať na úrovni B1 alebo B2 (vyhláška č.
318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
vyhlášky č. 209/2011 Z. z., § 6, odsek 10).
Ak žiak chce vykonať z daného cudzieho jazyka aj EČ MS, môže si
vykonanie EČ zvoliť ako dobrovoľný predmet.
b. ako z dobrovoľného predmetu.
Žiak si môže zvoliť úroveň B1 alebo B2. Môže si zvoliť vykonanie iba EČ
MS alebo iba internej časti MS (PFIČ aj ÚFIČ MS) alebo obidvoch častí
MS súčasne.
4. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským môže požiadať o uznanie
náhrady aj z cudzieho jazyka, ktorý si zvolil ako voliteľný predmet
5. Žiak gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi môže požiadať o uznanie
jazykového certifikátu ako náhrady MS z druhého vyučovacieho jazyka a aj
z cudzieho jazyka, ktorý si zvolil ako voliteľný predmet.
•

Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je uvedený v prílohe vyhlášky č. 319/2008 Z. z.
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania
maturitnej skúšky.

•

Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku,
môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z príslušného
cudzieho jazyka najneskôr do 1. marca 2013.

•

Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať
úlohy na počúvanie s porozumením.

•

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať
len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk.

•

Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú
z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný
predmet, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ www.statpedu.sk/ Cieľové
požiadavky na maturitné skúšky/Platné od šk. roku 2011/2012.

•

Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných
vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa
vzdelával.

•

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským maturuje okrem slovenského jazyka
a literatúry a povinného cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov, pričom ako
jeden voliteľný predmet (tretí) si môže zvoliť predmet zo skupiny prírodovedných,
spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom
mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6. Ako ďalší voliteľný
predmet (štvrtý) si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je
obmedzená hodinová dotácia.

•

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským maturuje iba z jedného
voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných
predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových
dotácií počas štúdia najmenej 6.
Od 1. septembra 2016 nadobúda účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10
vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.
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209/2011, ktoré spôsobí, že žiaci gymnázií (päťročné aj osemročné štúdium) a
stredných odborných škôl (päťročné štúdium) z tried s dvoma vyučovacími
jazykmi (bilingválne triedy) vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho
jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
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ZBER ÚDAJOV A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Zber údajov o školách a maturantoch z jednotlivých predmetov a úrovní MATURITY 2013
uskutoční Ústav informácií a prognóz školstva – Školské výpočtové stredisko Banská
Bystrica (ďalej iba ÚIPŠ-ŠVS BB) prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ
MS (ďalej iba IS).
Každá škola má z minulých školských rokov pridelený jedinečný 6-miestny kód (maturitný
kód školy) začínajúci číslicou 6, ktorý sa bude naďalej používať pre MATURITY 2013 a je
nevyhnutný pri prihlasovaní do IS. V prípade, že maturitný kód školy nepoznáte, zistíte ho
na webovej stránke ŠVS Michalovce www.svsmi.sk/oznamy/hladajm.asp. Novovzniknuté
školy, ktoré maturitný kód nemajú, sú povinné požiadať NÚCEM o jeho pridelenie
oficiálnou žiadosťou, ktorú nájdete na stránke www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita
2013/Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia. Vyplnenú Žiadosť o pridelenie kódu
školy pre účely maturitnej skúšky pošlite e-mailom na adresu maturita@nucem.sk do
30. septembra 2012.
Prostredníctvom IS sa budú zbierať údaje o všetkých žiakoch (aj o žiakoch so ZZ)
maturujúcich z predmetov, ktoré majú externú časť alebo písomnú formu internej
časti maturitnej skúšky – vyučovacie jazyky, cudzie jazyky, matematika. Riaditeľ školy,
v ktorej bude takto maturovať aspoň jeden žiak, zabezpečí vyplnenie elektronického
formulára podľa pokynov zverejnených na stránke ÚIPŠ-ŠVS BB:

https://maturita.svsbb.sk/
Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude na stránke ÚIPŠŠVS BB sprístupnený pre školy

od 8. októbra 2012 do 31. októbra 2012.
Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho
odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy.
Dôležité:
Riaditeľ školy je povinný žiaka, ktorý sa prihlási na opravnú skúšku z EČ alebo PFIČ
MS, prihlásiť na EČ alebo PFIČ prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ
MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín
maturitnej skúšky.
Žiadame školských koordinátorov, aby skontrolovali údaje, ktoré škola zašle
prostredníctvom iných aplikácií (aSc agenda, Doklady a pod.). Ak škola pošle údaje
o maturantoch s využitím týchto programov, je nutné po ich odoslaní prihlásiť sa do IS
a všetky údaje dôkladne skontrolovať (v IS je možné vytvoriť kontrolný PDF súbor
s údajmi prihlásených žiakov). Takto je potrebné postupovať pri akejkoľvek zmene údajov
o maturantoch.
Jednou z príčin nefunkčnosti komunikačného systému spojeného s elektronickým
formulárom môže byť zmena e-mailovej adresy školy neregistrovaná ÚIPŠ-ŠVS BB
(uvedenie tejto adresy je jednou z podmienok prístupu do IS). Preto školy musia ihneď pri jej
zmene informovať o tejto skutočnosti ÚIPŠ-ŠVS BB a NÚCEM.
Pre prácu v IS odporúčame používať tieto internetové prehliadače:
Mozilla Firefox verzie 3.6+
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
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-

Google Chrome 5+
Apple Safari 4+
Opera 10.6+
Microsoft Internet Explorer 8+.

Poznámka: Symbol + znamená plus všetky vyššie verzie internetového prehliadača.

Pri akýchkoľvek problémoch s prihlásením a prácou v IS je potrebné napísať e-mail
na adresu maturita@svsbb.sk, v ktorom sa uvedie 6-miestny maturitný kód školy, názov
a adresa školy (ulica, mesto), meno odosielateľa a jeho pozícia v škole a popis problému.
Pre prihlásenie a vypĺňanie elektronického formulára v IS pre EČ a PFIČ MS 2013 sú
potrebné tieto identifikačné údaje:
•

Maturitný kód školy (6-miestne číslo začínajúce číslicou 6 pridelené vašej škole).

•

Heslo (zostáva zachované z minulého školského roka). Pre školy, ktoré maturujú
prvýkrát, je heslom e-mailová adresa školy. Všetkým školským koordinátorom
z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby pri prvom prihlásení do IS zmenili
heslo, nové heslo zapísali a uložili na bezpečné miesto, ktoré je prístupné iba im
a riaditeľom škôl.

Údaje zadané do IS budú po 31. októbri 2012 považované za záväzné. Na ich základe
NÚCEM určí celkový počet testov EČ MS z jednotlivých predmetov a ich úrovní.
V súvislosti so zmenami, ktoré priniesla vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, sa zber informácií
o žiakoch prihlásených na maturitnú skúšku z cudzích jazykov upravuje takto:
•

Ak žiak požiada riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky a riaditeľ náhradu
povolí do 31. októbra 2012, v IS bude umožnené nenahlásiť alebo zrušiť EČ a PFIČ MS
z cudzieho jazyka pri danom žiakovi alebo skupine žiakov. Táto zmena sa dá v IS
vykonať len počas aktívneho prístupu užívateľa, t. j. do 31. októbra 2012.

Upozorňujeme, že v IS budeme evidovať tých žiakov, ktorí majú záujem vykonať EČ a PFIČ
MS z cudzieho jazyka. Ak žiak požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho
jazyka, môže vykonať EČ MS z iného alebo aj z toho istého cudzieho jazyka ako dobrovoľný
predmet. Žiaka je potrebné prihlásiť na EČ MS z tohto dobrovoľného cudzieho jazyka.
Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch prihlásených na MS už nebude
po 31. októbri 2012 školám prístupný, preto akékoľvek zmeny povolené riaditeľom školy
v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3 alebo iné požiadavky na zásah do databázy
žiakov nahlásite Formulárom na nahlasovanie zmien v maturitnej databáze NÚCEM
a v IS pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky podľa pokynov uvedených v Usmernení
k nahlasovaniu zmien v maturitnej databáze NÚCEM a v IS pre EČ a PFIČ maturitnej
skúšky,
ktoré
budú
zverejnené
na www.nucem.sk
v časti
Maturita/Maturita
2013/Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.
NÚCEM a ÚIPŠ-ŠVS BB budú komunikovať so školami predovšetkým elektronickou formou.
Preto je potrebné, aby škola pri prvom prihlásení do IS aktualizovala e-mailové adresy,
telefónne čísla, meno riaditeľa a školského koordinátora. V každej elektronickej komunikácii
je potrebné, aby škola uvádzala v predmete (subject) správy maturitný kód školy.
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TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2013

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 12. – 15.
marca 2013. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov
NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.
Bratislava, september 2012
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Administrátormi testov sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov
nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS. Regulárny priebeh
administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových
maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole
bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).
V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu môžu
KŠÚ nariadiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS. NÚCEM
odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS vytvárali aj spojené školy,
školy so spoločným riaditeľstvom, prípadne aj školy sídliace v jednej budove.
Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2013
Dátum a deň

Predmet

12. marec 2013 (utorok)

slovenský jazyk a
a slovenská literatúra

13. marec 2013 (streda)

anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

14. marec 2013 (štvrtok)

matematika

15. marec 2013 (piatok)

maďarský jazyk
a literatúra

a

literatúra,

literatúra,

slovenský

ukrajinský

jazyk

jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 16. – 19. apríla 2013. Podrobné informácie
o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté
v dostatočnom časovom predstihu.
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ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
a vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky
č. 209/2011 upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené
testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto budú súčasťou
elektronického formulára pre prihlasovanie žiakov aj údaje o žiakoch so zdravotným
znevýhodnením. Riaditeľov škôl žiadame, aby žiakov so zdravotným znevýhodnením
informovali o možnosti úprav podmienok na vykonanie MS.
Podľa upravených podmienok môže maturovať iba:
•
•
•

žiak špeciálnej školy,
žiak špeciálnej triedy,
žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy
individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.

vzdelávaný

podľa

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ďalej iba ZZ), na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:
•
•
•
•

so sluchovým postihnutím,
so zrakovým postihnutím,
s telesným postihnutím,
chorí a zdravotne oslabení,
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
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•
•
•
•
•
•

s vývinovými poruchami učenia,
s poruchami aktivity a pozornosti,
s poruchami správania,
s narušenou komunikačnou schopnosťou,
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
s viacnásobným postihnutím.

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu maturitnej skúšky je súčasťou písomného oznámenia, ktorým
sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný
posudok (vyhláška č. 318/2008 Z. z. § 14 ods. 7 – 10 v znení neskorších predpisov).
Oznámenie o úprave maturitnej skúšky prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka
a rozhodnutie oznámi žiakovi.
Žiadame všetky školy, ktoré majú aspoň jedného žiaka so ZZ, aby ho prihlásili v IS rovnako
ako intaktných žiakov. V elektronickom formulári pre prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku je
potrebné vyznačiť aj druh a stupeň postihnutia. Po vyplnení týchto údajov vás IS upozorní
na potrebu prebratia a vyplnenia Formulára na prihlasovanie žiakov so zdravotným
znevýhodnením na maturitnú skúšku, v ktorom podľa priložených pokynov uvediete
požadované úpravy podmienok na vykonanie EČ MS. Formulár bude zverejnený aj
na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2013/Žiaci so zdravotným znevýhodnením.
Vyplnený formulár s údajmi o žiakovi so ZZ a požiadavkou na úpravu podmienok MS je
potrebné zaslať do 31. októbra 2012 ako prílohu e-mailu na adresu
maturitasvvp@nucem.sk.
E-mail musí mať v predmete (subject) správy uvedený maturitný kód školy a skratku
SVVP (napr. 631152 − SVVP). Vyplnený formulár je potrebné zaslať aj za žiaka, ktorý je
zaradený do I. skupiny podľa stupňa obmedzenia a vyžaduje len predĺženie času.
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ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA V MESIACOCH SEPTEMBER –
OKTÓBER 2012

•

Upozorniť žiakov posledného ročníka na povinnosť prihlásiť sa na maturitnú skúšku
do 30. septembra 2012. Vysvetliť im, z ktorých predmetov môžu maturovať a z ktorých
predmetov budú vykonávať externú časť, prípadne aj písomnú formu internej časti
maturitnej skúšky.

•

Upozorniť žiakov posledného ročníka na možnosť zmien v prihlásení sa na MS
do 15. októbra 2012, prípadne do 31. januára 2013 vo výnimočných prípadoch
povolených riaditeľom školy (definovaných v zákone č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3). Žiak,
ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku, môže
požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu do 1. marca 2013.

•

Zistiť prostredníctvom triednych učiteľov, z ktorých predmetov (pri cudzom jazyku aj
na akej úrovni u žiakov SOŠ a konzervatórií) budú maturovať žiaci posledného ročníka.

•

Pri prvom prihlásení do IS aktualizovať e-mailové adresy, telefónne čísla, meno riaditeľa
a školského koordinátora školy, skontrolovať okres a zriaďovateľa školy.

•

Prihlásiť žiakov na maturitnú skúšku v IS alebo informovať e-mailom NÚCEM a ÚIPŠŠVS BB o skutočnosti, že v školskom roku 2012/2013 nematuruje ani jeden žiak školy.

•

Oboznámiť žiakov so ZZ a ich rodičov o možnosti úprav podmienok MS v prípade, že je
žiak v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu
spolu s ostatnými žiakmi (vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných
školách v znení vyhlášky č. 209/2011, § 14 a V. časť prílohy).
Bratislava, september 2012
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•

Skontrolovať, či boli na adresu maturitasvvp@nucem.sk odoslané vyplnené Formuláre
na prihlasovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku
s požiadavkou na konkrétnu úpravu podmienok na vykonanie MS.

•

Oboznámiť žiakov 1. ročníka a ich rodičov (zákonných zástupcov) s obsahom školského
zákona a vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, informovať ich najmä
o maturitných predmetoch, ich počte a úrovniach, o spôsoboch konania a termínoch
maturitnej skúšky. Zároveň ich upozorniť na existenciu Katalógu cieľových požiadaviek
na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov.

Úlohy školského koordinátora v ďalších mesiacoch budú uvedené v Pokynoch pre školských
koordinátorov, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS
v januári 2013.
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ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS

V školskom roku 2012/2013 budú administrované:
•

testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,

•

centrálne zadané súbory štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka (slovenský
jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a zo
slovenského jazyka a slovenskej literatúry,

•

testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský
jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk úrovne B1 a B2,

•

centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky
jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk úrovne B1 a
B2,

•

testy EČ MS z predmetu matematika.

Poznámka:
Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden
z predmetov matematika, občianska náuka alebo náuka o spoločnosti.
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PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

•

Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský
jazyk a literatúra (UJL) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)

•

Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

90 minút
40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:
Formát úloh:

150 minút
1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou
formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk (AJB2), francúzsky jazyk (FJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk
(RJB2), španielsky jazyk (SJB2) a taliansky jazyk (TJB2)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

120 minút
46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
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Trvanie PFIČ MS:
Formát úloh:

•

60 minút
1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou
formou)

Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk
(RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky.

•

Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

100 minút
36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:
Formát úloh:

60 minút
1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou
formou)

Matematika (MAT)
Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

120 minút
20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené
na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2013/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2013.
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JAZYKOVÉ VARIANTY TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy a súbory tém vypracované
v slovenskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov. Tieto testy a zvukové nahrávky
budú vytvorené:
• pre úroveň B2 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov, ktoré budú
v slovenskom jazyku,
• pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov
k jednotlivým častiam testu, ktoré budú v slovenskom jazyku.
Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským budú všetky testy a súbory tém vypracované
v maďarskom jazyku s výnimkou testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a testov
z cudzích jazykov. Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude vypracovaný
v slovenskom jazyku, testy a zvukové nahrávky z cudzích jazykov budú vytvorené:
• pre úroveň B2 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov, ktoré budú
v maďarskom jazyku,
• pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov
k jednotlivým častiam testu, ktoré budú v maďarskom jazyku.
Pre školy s vyučovacím jazykom ukrajinským budú všetky testy a súbory tém vypracované
v slovenskom jazyku s výnimkou testu a súboru tém z ukrajinského jazyka a literatúry (budú
vytvorené v ukrajinskom jazyku) a testov z cudzích jazykov (použijú sa testy pre školy
s vyučovacím jazykom slovenským).

Bratislava, september 2012
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ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATURITY 2013

Komunikácia medzi NÚCEM a školami bude prebiehať v prevažnej miere elektronicky.
Z toho vyplývajú tieto opatrenia:
•

Organizačné pokyny upravujúce priebeh administrácie EČ a PFIČ MS, t. j. Pokyny
pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií, Pokyny pre školských
koordinátorov, Pokyny pre administrátorov, Pokyny pre hodnotiteľov atď. si školy
prevezmú v elektronickej forme z webových stránok NÚCEM, KŠÚ alebo ÚIPŠ-ŠVS.

•

Témy PFIČ MS zo SJL, MJL, UJL a SJSL budú v deň testovania vyhlásené
prostredníctvom Slovenského rozhlasu a budú tiež zverejnené na webových stránkach
NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.

•

Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov budú v deň testovania v stanovenom čase
zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.

•

Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou budú pred začiatkom ich
opravy zverejnené na webových stránkach vyššie uvedených inštitúcií.

10 DISTRIBÚCIA TESTOV EČ MS
PRIEBEHU MATURITY 2013

A

ZABEZPEČENIE

REGULÁRNEHO

Jedným z nevyhnutných predpokladov úspešnej realizácie maturitných skúšok je aktívna
spolupráca všetkých zúčastnených organizácií, škôl, učiteľov a žiakov. Preto je potrebné,
aby všetci zúčastnení pristupovali k realizácii MATURITY 2013 zodpovedne a presne
dodržiavali pokyny organizátorov a externého dozoru. Z dôvodu regulárneho priebehu
maturitných skúšok budú testy zabezpečené ochrannými prvkami.
Zásielky s testami bude NÚCEM doručovať do distribučných centier KŠÚ. Riaditelia škôl si
zásielku s testami prídu prevziať vždy v deň konania EČ MS z daného predmetu/predmetov
na príslušné distribučné miesto podľa harmonogramu vypracovaného príslušným KŠÚ.
Správnosť a neporušenosť obsahu zásielky po jej prekontrolovaní potvrdia riaditeľ školy
a pracovník KŠÚ svojimi podpismi. Za bezpečné a včasné doručenie zásielok
pred začiatkom administrácie testov zodpovedá riaditeľ školy. Testy budú zabalené
v bezpečnostných obaloch tak, aby sa bez porušenia a poškodenia ochranných prvkov
nedalo do testov nahliadnuť. Právo otvoriť bezpečnostné obaly po prekontrolovaní
neporušenosti ochranných prvkov má externý dozor (predseda PMK), ktorý sa riadi
centrálnymi pokynmi upravujúcimi administráciu maturitných skúšok.

11 SPRACOVANIE VÝSLEDKOV
Odpovede na úlohy EČ MS budú žiaci zapisovať do samoprepisovacích odpoveďových
hárkov. Originál škola zašle na centrálne spracovanie, kópia zostáva archivovaná v škole.
Práce PFIČ MS z cudzích a vyučovacích jazykov budú žiaci písať na hárky alebo
na dvojhárky, ktoré si zabezpečí škola.
Po administrácii testov EČ MS administrátori zozbierajú všetky odpoveďové hárky
a sústredia ich v miestnosti, ktorú po dohode s predsedom PMK určil riaditeľ školy.
Administrátori v spolupráci so školským koordinátorom a predsedom PMK osobitne roztriedia
odpoveďové hárky na kópie a originály a originály pripravia na hodnotenie.
Hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou, ktoré sú súčasťou testov EČ MS (okrem matematiky),
sa uskutoční podľa centrálnych pokynov ihneď po skončení administrácie týchto testov.
Predsedovia PMK koordinujú hodnotenie a zodpovedajú za jeho správnosť a objektívnosť.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
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Po hodnotení úloh s krátkou odpoveďou zašlú školy originály odpoveďových hárkov
na centrálne spracovanie do NÚCEM prostredníctvom kuriérskej služby.
Zodpovednosť za hodnotenie prác PFIČ MS nesie riaditeľ školy a predseda PMK. Tieto
práce sa centrálne nevyhodnocujú, ale hodnotia ich podľa pokynov interní učitelia príslušnej
školy s aprobáciou daného predmetu. Termín hodnotenia určí riaditeľ školy. Hodnotenie
môže prebiehať v rozsahu niekoľkých dní, pričom výsledky musia byť žiakom oznámené
najneskôr desať dní pred konaním ÚFIČ MS. Kontrolu správnosti hodnotenia prác PFIČ MS
budú vykonávať predsedovia PMK, prípadne pracovníci Štátnej školskej inšpekcie.

12 INFORMOVANIE ŠKÔL A ŽIAKOV O VÝSLEDKOCH EČ MS
Najneskôr desať dní pred začiatkom ústnej formy internej časti maturitnej skúšky budú
do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich
mohla škola v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. informovať svojich žiakov. Školy si budú
môcť aj v tomto školskom roku prevziať výsledky žiakov v elektronickej forme
zo zabezpečeného portálu ÚIPŠ-ŠVS BB.
Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho
relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné
štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý
percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.

Bratislava, september 2012
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13 SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII MATURITY 2013
Za nerušený a regulárny priebeh maturitných skúšok zodpovedajú zástupcovia všetkých
zúčastnených organizácií – pracovníci NÚCEM, riaditelia škôl, predsedovia školských
a predmetových maturitných komisií, pracovníci KŠÚ, školských výpočtových stredísk
a Štátnej školskej inšpekcie. Od kvality vzájomnej spolupráce a zodpovedného prístupu
všetkých zainteresovaných závisí dobrá pracovná atmosféra v priebehu maturitných skúšok.
Sme presvedčení, že spoločnými silami v spolupráci s vami budú maturitné skúšky aj v tomto
školskom roku úspešne realizované. Veríme, že môžeme počítať s vašou aktívnou
a efektívnou spoluprácou. Sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme prípadné
nedostatky, ktoré sa v priebehu realizácie MS vyskytnú, v čo najkratšom čase odstránili.
Žiadame, aby ste priebežne sledovali webovú stránku NÚCEM www.nucem.sk, kde
budeme aktuálne zverejňovať všetky potrebné informácie k organizačnému zabezpečeniu
Maturity 2013.
Akékoľvek otázky spojené s realizáciou MATURITY 2013 môžete konzultovať
► s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave
• telefonicky:
-

02/ 68 26 01 05 (organizácia MS),

-

02/ 68 26 03 05 (organizácia MS),

-

02/ 68 26 01 06 (databáza škôl a prihlasovanie žiakov na MS),

-

02/ 68 26 01 37 (žiaci so zdravotným znevýhodnením).

• e-mailom:
-

maturita@nucem.sk (organizácia MS),

-

maturitadata@nucem.sk (databáza škôl a prihlasovanie žiakov na MS),

-

maturitasvvp@nucem.sk (žiaci so zdravotným znevýhodnením).

• prostredníctvom Infoportálu na webovej stránke www.nucem.sk.
► s Ústavom informácií a prognóz školstva – Školským výpočtovým strediskom
Banská Bystrica
• telefonicky: 048/42 317 57
• e-mailom: maturita@svsbb.sk.

Za aktívnu spoluprácu pri realizácii MATURITY 2012
a
pripravovanej MATURITY 2013
vám ďakujeme.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
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