Usmernenie pre frekventantov
online školení
predsedov školských a predmetových maturitných komisií

Činnosť predsedu školskej maturitnej komisie (ďalej ŠMK), predsedu predmetovej maturitnej komisie
(ďalej PMK) a členov týchto komisií ako povinnosť vyplýva pedagogickým a odborným
zamestnancom z § 4 ods. 1 písm. n) – q) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predsedu ŠMK a predsedu PMK vymenúva v zmysle § 80 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) príslušný orgán miestnej
štátnej správy v školstve do 1. marca.

Školenie predsedov PMK a ŠMK
Vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 bude odborná príprava zabezpečená
dištančnou formou (online) a to:


zverejnením dvoch odborných prezentácií na webovom sídle NÚCEM
 prezentácia k legislatíve „Školenie PMK a ŠMK, časť 1“,
 prezentácia k odbornej časti „Školenie PMK a ŠMK, časť 2“;



preštudovaním odpovedí na najčastejšie kladené otázky k problematike maturitnej skúšky,
ktoré sú zverejnené na webovej stránke NÚCEM „Otázky a odpovede“;



formou konzultácií k danej problematike, v rámci ktorých môžu frekventanti v prípade potreby
klásť otázky zamestnancom NÚCEM. Konzultácie budú poskytovať zamestnanci NÚCEM
e-mailom na adrese: predsedovia@nucem.sk.

Školiace materiály
Vzhľadom na to, že absolventi školenia budú oprávnení vykonávať funkciu predsedu PMK a/alebo
ŠMK aj v nasledujúcich školských rokoch, sú školiace materiály pripravené tak, že obsahujú
informácie ku všetkým častiam maturitnej skúšky v súlade so školským zákonom a vyhláškou
o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Školiace materiály
merania/maturita/.
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https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-

Vystavenie osvedčenia o spôsobilosti na výkon funkcie
NÚCEM vydá osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu ŠMK, predsedu PMK a hodnotiteľa
výsledkov externých častí skúšok alebo testovania tým frekventantom online školenia, ktorí po
preštudovaní zverejnených materiálov úspešne absolvujú dotazník (test) z oblasti legislatívy
týkajúcej sa maturitnej skúšky.
Dotazník (test)1 pre frekventantov bude prístupný od 25. januára do 18. februára 2022 TU.
Osvedčenia pre úspešných absolventov školenia bude NÚCEM zasielať do škôl od 14. februára 2022.

Ďakujeme za spoluprácu.
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Osobné údaje frekventantov školenia, zbierané prostredníctvom dotazníka, budú použité výhradne na účely spracovania dotazníka
a vystavenia osvedčení o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu ŠMK a PMK. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania prijal
všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany spracovávaných osobných údajov. Viac
informácií nájdete TU.

