
 

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 

3-ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR 6456 H KADERNÍK 

 

Organizáciu a konanie záverečnej skúšky upravuje: 

• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• Vyhláška MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. 

  

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 

určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a školského 

vzdelávacieho programu a overenie ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté 

kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. 

Žiak môže konať záverečnú skúšku ak úspešne ukončil posledný ročník 

vzdelávacieho programu 3-ročného učebného odboru 6456 H kaderník.  

Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom 

skúšobnom období.  

Riadny termín konania záverečnej skúšky je od 15. júna 2023 do 30. júna 2023. 

Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky je od 18. septembra 2023 

do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024. 

Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni nezúčastňuje  na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na 

záverečnú skúšku. 

Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre 

záverečnú skúšku. Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov 

a ďalších členov v zložení:  

• predseda, 

• podpredseda, 

• triedny učiteľ žiaka, 

• majster odbornej výchovy,  

• učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov, 



 

 

• skúšajúci zástupca stavovej organizácie ak ho stavovská organizácia deleguje. 

Záverečná skúška sa člení na praktickú časť a teoretickú časť. Praktická časť 

záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. 

V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú praktické zručnosti a schopnosti 

žiaka vo vyžrebovanej téme. 

Na praktickú časť záverečnej skúšky je určených 5 tém, ktoré zahŕňajú 

charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. 

Praktická časť záverečnej skúšky je individuálna. . Žiak dodržiava pokyny a používa 

pomôcky uvedené v zadaní.  

Praktická časť záverečnej skúšky trvá 360 minút /6 hodín. 

V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú teoretické vedomosti žiakov 

vo vyžrebovanej téme. 

Na teoretickú časť záverečnej skúšky je určených 30 tém. Teoretická časť záverečnej 

skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky  

trvá 15 minút až 30 minút. 

Priebeh záverečnej skúšky je verejný. 

Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno 

so súhlasom  predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť. 

 

Klasifikácia žiaka na  záverečnej skúške  

Klasifikáciu žiaka z teoretickej časti záverečnej skúšky a praktickej časti 

záverečnej skúšky schvaľuje skúšobná komisia na návrh majstra odbornej výchovy  

hlasovaním.  Pri rovnosti  hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie pre 

záverečnú skúšku. 

Celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške je určené na základe klasifikácie 

praktickej časti záverečnej skúšky a teoretickej časti záverečnej skúšky. 

Celkové hodnotenie  záverečnej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých časti 

záverečnej skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku žiakovi 

v deň, kedy žiak vykonal  teoretickú časť záverečnej skúšky. 



 

 

Záverečná skúška sa celkovo hodnotí: 

prospel s vyznamenaním – ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti 

záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 (výborný) a z teoretickej časti 

záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný). 

prospel veľmi dobre – ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti 

záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný) a z teoretickej časti 

záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný). 

Prospel – ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky 

a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný). 

Neprospel – ak žiak má na záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 

5 (nedostatočný). 

 

Celkové hodnotenie Praktická časť ZS Teoretická časť ZS 

prospel s vyznamenaním výborný 
výborný alebo 

chválitebný 

prospel veľmi dobre chválitebný 
výborný alebo 

chválitebný 

prospel 
ak nemá z praktickej a teoretickej časti ZS 

klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný) 

neprospel 
ak má z niektorej praktickej alebo teoretickej časti 

ZS klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný) 

 

Opravná skúška 

Ak bol žiak na záverečnej skúške z jednej časti tejto skúšky klasifikovaný stupňom 

5 – nedostatočný, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku môže žiakovi povoliť 

konať opravnú skúšku z tejto časti záverečnej skúšky. 

Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov 

od ukončenia posledného ročníka strednej školy.  

Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal záverečnú 

skúšku alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, 



 

 

skúšobná komisia pre záverečnú skúšku môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú 

skúšku z týchto predmetov. 

Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od 

ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy. 

Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný 

z viac ako jednej časti tejto skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný 

na niektorej opravnej skúške, môže skúšobná komisia pre záverečnú skúšku povoliť 

opakovať celú záverečnú skúšku. 

Záverečnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom 

období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. 

 

Spoločné ustanovenia o ukončovaní štúdia záverečnou skúškou 

Záverečnú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil 

posledný ročník strednej školy. 

Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, 

je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu 

konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak 

súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne. 

Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške neospravedlní alebo ak jeho 

ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne 

konania skúšky štúdium zanechal.  

Ak sa žiak správa na záverečnej skúške nevhodným spôsobom, predseda skúšobnej 

komisie pre záverečnú skúšku, alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. 

Ak skúšku preruší predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, žiak opakuje 

skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor a predseda 

skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, žiak 

opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského 

roka. 



 

 

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, sa vydá vysvedčenie 

o záverečnej skúške a výučný list najneskôr do piatich dní od konania záverečnej 

porady skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. 

Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, 

prestáva byť žiakom školy. 

Ak žiak strednej odbornej školy nevykonal v určenom termíne záverečnú skúšku 

a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, 

zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal 

štúdium skončiť. 

 

 

 


