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Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2, Bratislava, Mgr. G. Šimončičová, 
v  súlade s  Rozhodnutím o  termínoch a  organizácii internej časti maturitnej skúšky v  čase mimoriadnej 
situácie v školskom roku 2020/2021 vydanom Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 22. 03. 2021, 
určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného 
predmetu.

DENNÉ ŠTÚDIUM

K výpočtu výslednej známky na maturitnom vysvedčení sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých 
ročníkov (1. – 4.) a polročné známky z posledných dvoch ročníkov (3. – 4.)

• Maturitný predmet anglický jazyk:  

anglický jazyk 
odborná konverzácia z anglického jazyka

Pozn.: úroveň MS  z cudzieho jazyka na mat.  

• Maturitný predmet nemecký jazyk: vysvedčení  bude rovnaká ako úroveň 

nemecký jazyk uvedená v prihláške na maturitnú skúšku. 
odborná konverzácia v nemeckom jazyku

• Maturitný predmet teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, určujem odborné teoretické predmety:

pedagogika  
psychológia  
špeciálna pedagogika  
biológia a starostlivosť o zdravie  
metodika hudobnej výchovy 
metodika telesnej výchovy 
metodika výtvarnej výchovy 
metodika literárnej a jazykovej výchovy 
tvorivá dramatika  
aplikovaná informatika  
metodika rozvíjania matematických predstáv 
právna a ekonomická náuka  
administratíva a korešpondencia  
metodika vyučovania cudzieho jazyka

Pre študijný odbor 7662 M animátor voľného času, určujem odborné teoretické predmety:

pedagogika  
psychológia  
biológia a starostlivosť o zdravie  
teória a metodika animačných činností 
sociológia  
teória a dejiny kultúry 
manažment kultúry 
základy cestovného ruchu  
právna a ekonomická náuka  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aplikovaná informatika  
administratíva a korešpondencia  
služby cestovného ruchu

Pre študijný odbor 7670 M pedagogický asistent, určujem odborné teoretické predmety:

pedagogika  
psychológia  
špeciálna pedagogika  
biológia a starostlivosť o zdravie  
metodika edukačných činností 
sociálna pedagogika  
sociológia  
hudobná výchova  
výtvarná výchova  
tvorivá dramatika  
aplikovaná informatika 

Známka získaná aritmetickým priemerom sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom hodnota desatinného miesta 5 
sa zaokrúhľuje smerom nadol (príklad: pri aritmetickom priemere s výsledkom 1,5 bude výsledná známka 1). 
Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa 
zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 
 
Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci 
členovia predmetovej maturitnej komisie. Výslednú známku schvaľuje predseda školskej maturitnej komisie 
do 18. 05. 2021.  
Výsledné (definitívne) známky budú dostupné po prihlásení sa do žiackeho EduPage konta v časti Maturita.

ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ (diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium)

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

Maturitný predmet teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)

K výpočtu výslednej známky na maturitnom vysvedčení z oboch polrokov (posledných) dvoch rokov štúdia 
  sa  započítavajú vyučovacie predmety (skupina príbuzných predmetov, ktoré sú zároveň odbornými 
predmetmi): 
 
pedagogika  
psychológia  
špeciálna pedagogika  
biológia a starostlivosť o zdravie  
metodika hudobnej výchovy 
metodika telesnej výchovy 
metodika výtvarnej výchovy 
metodika literárnej a jazykovej výchovy 
metodika rozvíjania matematických predstáv 
tvorivá dramatika  
aplikovaná informatika  
 
Známka získaná aritmetickým priemerom sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom hodnota desatinného miesta 5 
sa zaokrúhľuje smerom nadol (príklad: pri aritmetickom priemere s výsledkom 1,5 bude výsledná známka 1). 
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Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa 
zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 
 
Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej pomaturitnej skúšky kontrolujú 
dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie. Výslednú známku schvaľuje predseda školskej 
maturitnej komisie do 18. 05. 2021.  
 
Výsledné (definitívne) známky budú dostupné po prihlásení sa do žiackeho EduPage konta v časti Maturita.

V Bratislave dňa 8. apríla 2021.     Mgr. Galina Šimončičová

riaditeľka školy 


