
INFORMÁCIE   K   MATURITE   2019/2020 
 

Dôležité dátumy 

6. máj 2020 
 
Uzatvorenie klasifikácie maturantov  
  

7. máj 2020 
Hodnotiaca pedagogická rada odsúhlasí uzatvorenú koncoročnú 
klasifikáciu pre maturitné ročníky (známky budú zverejnené na 
EduPage)   

7. máj 2020 

Posledná možnosť písomným oznámením zrušiť maturitu z 
dobrovoľného predmetu – poštou, resp. naskenovaným 
dokumentom zaslaným elektronicky (v opačnom prípade musí 
študent absolvovať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky)   

12. máj 2020 Škola elektronicky sprístupní známky z maturitných predmetov   

12. máj  – 15. máj 2020 

V prípade nesúhlasu so známkou z maturitného predmetu žiak 
písomne oznámi nesúhlas strednej škole. Naskenovanú podobu 
písomného oznámenia podpísanú žiakom, resp. zákonným 
zástupcom je potrebné zaslať cez informačný systém gymnázia 
alebo elektronicky (v prípade súhlasu sa škole nič neoznamuje).   

25. máj – 13. jún 2020 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  
  

Harmonogram odovzdávania koncoročných, maturitných vysvedčení a učebníc bude včas 
zverejnený na stránke školy (najneskorší termín do 30. 6. 2020) 

 
 
 

Určenie skupín príbuzných predmetov, z ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia 
maturitného predmetu pre 4GYM a 8GYM 

Maturitný predmet Skupina príbuzných predmetov, z ktorých sa počíta 
hodnotenie 

  

 
Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Literárny seminár 

Anglický jazyk Anglický jazyk  
Nemecký jazyk Nemecký jazyk  

Francúzsky jazyk Francúzsky jazyk  
Španielsky jazyk Španielsky jazyk  

Ruský jazyk Ruský jazyk  
Dejepis Dejepis Seminár z dejepisu 

Matematika Matematika Seminár z matematiky 
Informatika Informatika Seminár z informatiky 

Fyzika Fyzika  
Chémia Chémia Seminár z chémie 
Biológia Biológia Seminár z biológie 

Geografia Geografia Seminár z geografie 
Dejiny umenia Dejiny umenia Umenie a kultúra 

Občianska náuka Občianska náuka Seminár z občianskej náuky 
Ekonomika Ekonomika  

 
 



 

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získa ako priemer známok 
zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú známky nasledovne: 

4 - ročné štúdium 8 - ročné štúdium 

1. ročník koncoročné známky 5. ročník koncoročné známky 

2. ročník koncoročné známky 6. ročník koncoročné známky 

3. ročník polročné a koncoročné známky 7. ročník polročné a koncoročné známky 

4. ročník polročné a koncoročné známky 8. ročník polročné a koncoročné známky 

 
 
 

Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná 
známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z 

tohto predmetu alebo predmetov. 

 


