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Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

Záverečná skúška 2021

1.

V zmysle Rozhodnutia MŠ VV a Š SR č. 2021/11901:1-A1810 o termínoch a organizácii
záverečnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručnosti v školskom roku
2020/21

sa na stredných odborných školách záverečná skúška vykonáva

administratívne.
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-zaverecnejskusky-absolventskej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnoteniamanualnych-zrucnosti-v-skolskom-roku-20202021/
2.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
• Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický
priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru
známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z
posledných dvoch ročníkov.
• Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje
na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4.
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.
• Riaditeľ strednej školy určí do 17. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov,
ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.
• Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti
absolventskej skúšky a záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia
skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 2. júna 2021.
• Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi
neplnoletého žiaka cez EduPage 3. júna 2021.

3.

Každý žiak vyjadrí svoj súhlas/nesúhlas s aritmetickým priemerom známok osobitne za
každú časť ZS najneskôr do 8. júna 2021 (neodporúčame vyjadriť súhlas/nesúhlas cez
mobilné zariadenia).
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4.

Každý žiak, ktorý nesúhlasí s aritmetickým priemerom známok osobitne za každú časť ZS
je povinný písomne požiadať riaditeľku školy o vykonanie ústnej formy ZS podľa bodu
7 predmetného rozhodnutia najneskôr do 9. júna 2021. Žiadosť pošle elektronicky na
riaditel@sosno.sk. Formulár žiadosti mu sprístupní triedny učiteľ.

5.

Ústna forma ZS sa uskutoční 14. júna 2021.

