
oznámi predseda školskej maturitnej komisie riaditeľovi svojej 
strednej školy súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním 

za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady 
 v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti určia 

predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020

riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej 
komisie schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej 

skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných 
pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti 

maturitnej skúšky používať

príslušné okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich 
územnej pôsobnosti určia konkrétne termíny internej časti 

maturitnej skúšky

vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná 
škola spolu s maturitným vysvedčením

komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo 
zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje 
cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky 

v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum 
doručenia strednej škole

riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej 
maturitnej komisie

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 
oznámi strednej škole záujem o vykonanie internej časti 

maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu alebo 
oznámi jej zrušenie

sa končí vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách. 
Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej 

školy je 7. máj 2020

sa koná interná časť maturitnej skúšky

riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania 
internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okol-

nosti v čase mimoriadnej situácie

interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade 
s  Opatrením Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 
č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020

na termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky sa 
primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych 

predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neurčuje inak

Rozhodnutie je zverejnené na 
www.minedu.sk a ucimenadialku.sk

DO 29. APRÍLA 2020

NAJNESKÔR DO 7. MÁJA 2020

DO 15. MÁJA 2020

NAJNESKÔR 30. JÚNA 2020

DO 7. MÁJA 2020

DO 7. MÁJA 2020

7. MÁJA 2020

OD 25. MÁJA 2020 DO 13. JÚNA 2020

HARMONOGRAM ORGANIZÁCIE INTERNEJ ČASTI 
MATURITNEJ SKÚŠKY PRE UČITEĽOV A RIADITEĽOV
POKIAĽ ŽIAK NESÚHLASÍ S PRIEMEROM ZNÁMOK
MINISTER ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODĽA  
§ 150 ODS. 8 ZÁKONA Č. 245/2008 Z. Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ 
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV URČUJE TERMÍNY A ORGANIZÁCIU 
INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V STREDNÝCH ŠKOLÁCH NASLEDOVNE:


