SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA ŠTÚDIA
Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo štátneho
vzdelávacieho programu, môţe ţiak získať úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil
posledný ročník štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorý sa ukončuje
maturitnou skúškou.
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií ţiakov v rozsahu učiva
určeného katalógom cieľových poţiadaviek, ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi tohto štátneho
vzdelávacieho programu. Maturitná skúška sa skladá z internej a externej časti. Externá časť
maturitnej skúšky sa koná cez písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa koná formou písomnou,
ústnou, praktickou, predvedením komplexnej úlohy, obhajoby komplexnej odbornej práce alebo
projektu, popr. úspešnej súťaţnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou
rôznych foriem.
Odborná zloţka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. Maturitná skúška sa koná v
riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Maturitná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou.
Úplné stredné odborné vzdelanie získavajú ţiaci úspešným ukončením posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania vo forme pomaturitného štúdia. Kvalifikačné pomaturitné
štúdium, v ktorom ţiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore, neţ v ktorom vykonali maturitnú
skúšku, sa ukončuje odbornou zloţkou maturitnej skúšky, ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej
maturitnej skúšky.
Klasifikácia ţiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti.
Ţiak úspešne zloţil maturitnú skúšku, ak úspešne zloţil maturitnú skúšku zo všetkých predmetov
maturitnej skúšky. Celkové hodnotenie maturitnej skúšky vychádza z klasifikácie písomnej, praktickej
a ústnej časti. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o
maturitnej skúške.
Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú
formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského
vzdelávacieho programu formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie
komplexných vedomostí a zručností, ako sú ţiaci pripravení pouţívať nadobudnuté kompetencie pri
výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným
vzdelávacím výstupom sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním MS získajú naši
absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom
povolaní a na druhej strane majú moţnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané
vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú
kvalifikáciu.

Priebeh a spôsob hodnotenia maturitnej skúšky
MS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí:




písomná časť,
praktická časť,
ústna časť.

Jednotlivé časti maturitnej skúšky vychádzajú z kompetencií schválených v štátnom a školskom
vzdelávacom programe, pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby ţiak mal moţnosť preukázať
naplnenie kritérií hodnotenia.
V písomnej, praktickej a ústnej časti MS sa overujú vedomosti ţiaka vo vyţrebovanej téme.
Cieľom písomnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich
z cieľových poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.
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Cieľom praktickej časti MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí ţiakov a ich
schopností vyuţiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh
komplexného charakteru a úroveň uplatnenia teoretických poznatkov a vedomostí a praktických
zručností v praxi.
Cieľom ústnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.
MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor 76 Učiteľstvo. Podrobnosti
o MS sú upravené platnými predpismi a zákonmi SR.
Témy ústnej formy internej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa riadi platnými predpismi o maturitnej skúške.
Pri MS sledujeme nielen schopnosť ţiaka vyuţívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej
a odbornej zloţke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky
správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kritérií hodnotenia výkonov.
Praktická časť maturitnej skúšky je formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti, ktorú ţiak
predkladá v písomnej podobe práce v rozsahu 20 – 30 strán a obhajuje pred maturitnou komisiou. Má
svoju profilovú a aplikačnú časť.
Profilová časť témy MS sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci
profilových predmetov.
Aplikačná časť témy MS uvádza všetky dôleţité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť.
Kaţdá profilová a aplikačná časť MS má svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby absolvent mal
moţnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých výkonov
v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na maturitné skúšky nasledujúce
pravidlá:
Kaţdá téma má:








vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a sociálno-výchovný
pracovník,
uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo
príbuzných,
vychádzať z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť
obsahu vzdelávania),
umoţniť a podporiť vyuţitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,
umoţniť preverenie schopnosti ţiaka vyuţívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme MS,
dodrţiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný
a časový rozsah tém boli pre ţiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni
vzdelania,
svoje podtémy a ich formulácia musí byť jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia
jednoduchého problému k zloţitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa
majú v téme MS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré ţiak v
priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru
získal.

Hodnotenie vzdelávacích výstupov je zaloţené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov
a postupov hodnotenia je spracované ku kaţdej téme. Konkretizácia tém, vrátane špecifických kritérií
hodnotenia, prostriedkov a postupov, hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny, sú
spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a sú osobitným dokumentom školy, ktorý dopĺňa
náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou je aj Záznam o výkone absolventa (nie skupinový).

2

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá:
Stupeň
hodnotenia
Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu)









































kontaktoval sa s poslucháčmi,
rečníkovi bolo dobre rozumieť,
hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná,
príklady boli presvedčivé a dobre zvolené,
slovná zásoba bola výrazovo bohatá,
nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby, ani chyba v stavbe vety,
dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád,
prejav bol výzvou k diskusii.
kontaktoval sa s poslucháčmi,
rečníkovi bolo dobre rozumieť,
hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná,
príklady boli presvedčivé a dobre zvolené,
slovná zásoba bola výrazovo bohatá,
nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety,
dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád,
prejav mohol byť výzvou k diskusii.
čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi,
rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť,
prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku,
príklady boli uplatnené iba niekedy,
slovná zásoba bola postačujúca,
vyskytovali sa jazykové chyby a chyby v stavbe vety,
dĺžka prejavu bola primeraná,
prejav nebol výzvou k diskusii.
minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi,
rečníkovi bolo zle rozumieť,
prejav nebol presvedčivý,
ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná,
príklady boli nefunkčné,
slovná zásoba bola malá,
vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety,
dĺžka prejavu nezodpovedala téme.
chýbal kontakt s poslucháčmi,
rečníkovi nebolo vôbec rozumieť,
prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý,
chýbala hlavná myšlienka,
chýbali príklady,
slovná zásoba bola veľmi malá,
vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna,
dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný.

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné
kritériá:
Stupeň
hodnotenia
Kritériá
hodnotenia

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Porozumenie
téme

Porozumel
téme dobre

V podstate
porozumel

Porozumel s
nedostatkami

Porozumel so
závažnými
nedostatkami

Neporozumel
téme

Používanie
odbornej
terminológie

Používal
samostatne

Používal
s malou
pomocou

Vyžadoval si
pomoc

Robil zásadné
chyby

Neovládal
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Vecnosť,
správnosť
a komplexnosť
odpovede

Bol
samostatný,
tvorivý,
pohotový,
pochopil
súvislosti

Bol celkom
samostatný,
tvorivý
a pohotový

Bol menej
samostatný,
nekomplexný
a málo
pohotový

Bol
nesamostatný,
často vykazoval
chyby, nechápal
súvislosti

Bol
nesamostatný,
ťažkopádny,
vykazoval
zásadné chyby

Samostatnosť
prejavu

Vyjadroval sa
výstižne,
súvisle
a správne

Vyjadroval sa
celkom
výstižne
a súvisle

Vyjadroval sa
nepresne,
niekedy
nesúvisle,
s chybami

Vyjadroval sa
s problémami,
nesúvisle,
s chybami

Nedokázal sa
vyjadriť ani
s pomocou
skúšajúceho

Schopnosť
praktickej
aplikácie
teoretických
poznatkov

Správne
a samostatne
aplikoval

Celkom
správne
a samostatne
aplikoval

Aplikoval
nepresne,
s problémami
a s pomocou
skúšajúceho

Aplikoval veľmi
nepresne,
s problémami
a zásadnými
chybami

Nedokázal
aplikovať

Pochopenie
praktickej úlohy

Porozumel
úlohe dobre

V podstate
porozumel

Porozumel s
nedostatkami

Porozumel so
závažnými
nedostatkami

Neporozumel
úlohe

Voľba postupu

Zvolil správny
a efektívny
postup

V podstate
zvolil správny
postup

Zvolil postup s
problémami

Zvolil postup
s problémami a s
pomocou
skúšajúceho

Nezvolil správny
postup ani
s pomocou
skúšajúceho

Organizácia práce
na pracovisku

Zvolil veľmi
správnu
organizáciu

V podstate
zvolil dobrú
organizáciu

Zvolil
organizáciu
s problémami

Zvolil
organizáciu
s problémami
a s pomocou
skúšajúceho

Nezvládol
organizáciu

Kvalita výsledku
práce

Pripravil
kvalitný
produkt/
činnosť

V podstate
pripravil
kvalitný
produkt/
činnosť

Pripravil
produkt/
činnosť
s nízkou
kvalitou

Pripravil
produkt/činnosť
s veľmi nízkou
kvalitou

Pripravil
nepodarok

Dodržiavanie
BOZP a hygieny
pri práci

Dodržal presne
všetky
predpisy

V podstate
dodržal všetky
predpisy

Dodržal
predpisy
s veľkými
problémami

Dodržal iba
veľmi málo
predpisov

Nedodržiaval
predpisy

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky
Sú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitné skúšky. Sú v súlade so štandardom, ktorý
predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijných odborov.
Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov ţiaka. Základom
na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiţe zaradenie ţiaka alebo jeho výkonu do niektorej
výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových
kritérií.
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