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Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2008/2009 upravuje Zákon č.
245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23.
júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a Vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 319/2008 z 23. júla 2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky
z cudzieho jazyka.
Jednou z významných zmien, ktoré nový školský zákon prináša, je zriadenie novej
inštitúcie priamo riadenej Ministerstvom školstva SR s názvom Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (Zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2). Jednou z úloh
tohto ústavu je zabezpečovať externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.
Zákon č. 245/2008 Z. z. a Vyhláška č. 318/2008 Z. z. prinášajú oproti minulému roku
tieto zmeny v organizácii maturitných skúšok pre školský rok 2008/2009:
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
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rušia sa úrovne vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov,
zadania ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných
vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa
vzdelával,
žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským maturujú okrem slovenského
jazyka a literatúry a povinného cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov,
pričom ako jeden voliteľný predmet (tretí) si môžu zvoliť predmet zo skupiny
prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie cudzích
jazykov), v ktorom mal žiak celkovú týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín a
ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) si môžu zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet,
pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia,
žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským maturujú iba
z jedného voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných
alebo ostatných predmetov (teda nie cudzích jazykov), v ktorom mal žiak celkovú
týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín,
externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk
môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní
na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 – bývalá
B úroveň alebo B2 – bývalá A úroveň),
z druhého, resp. ďalšieho cudzieho jazyka môže žiak vykonať ústnu formu internej
časti iba na úrovni B1,
žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským si môžu ďalší cudzí jazyk voliť ako
ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet (vykonajú iba ústnu
formu internej časti na úrovni B1),
žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským a žiaci stredných
odborných škôl a konzervatórií si môžu druhý cudzí jazyk voliť už iba ako
dobrovoľný predmet (vykonajú iba ústnu formu internej časti na úrovni B1),
predlžuje sa dĺžka trvania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích
jazykov v obidvoch úrovniach na 60 minút,
písomná forma internej časti maturitnej skúšky bude v daný maturitný deň
predchádzať externej časti maturitnej skúšky,
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žiaci so zdravotným znevýhodnením sú žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, na ktorých sa vzťahujú úpravy testov,
test z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať úlohy
na počúvanie s porozumením,
žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže
vykonať maturitnú skúšku len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky
jazyk a taliansky jazyk.

ZBER ÚDAJOV O MATURITNOM ROČNÍKU A ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKÁCIA

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok zber údajov o školách
a o počtoch maturantov z jednotlivých predmetov a úrovní v rámci MATURITY 2009
uskutoční Ústav informácií a prognóz školstva - Školské výpočtové stredisko v Banskej
Bystrici (ďalej len ÚIPŠ - ŠVS BB) prostredníctvom elektronického formulára. Každá škola
musí mať príslušným ÚIPŠ - ŠVS pridelený jedinečný 6-miestny kód, ktorý je potrebný pre
prihlásenie sa do formulára, pričom u väčšiny škôl bude tento kód zhodný s kódom, ktorý sa
používal v predchádzajúcich ročníkoch maturity.
Prostredníctvom elektronického formulára sa budú zbierať iba údaje o žiakoch
maturujúcich z predmetov, ktoré majú externú časť (EČ MS), resp. písomnú formu
internej časti (PFIČ MS) - vyučovacie jazyky, povinný cudzí jazyk, matematika. Škola,
v ktorej bude takto maturovať aspoň jeden žiak, vyplní elektronický formulár podľa pokynov
zverejnených na stránke

https://maturita.svsbb.sk/.
Elektronický formulár s údajmi o žiakoch maturitného ročníka, ktorý bude na stránke
ÚIPŠ - ŠVS BB sprístupnený pre školy od 13. októbra 2008, musia školy vyplniť najneskôr
do 31. októbra 2008. Služba ÚIPŠ - ŠVS BB spojená s vypĺňaním formulárov bude
umožňovať prihlasovanie žiakov v nepretržitej prevádzke. Školy môžu vypĺňať prihlasovacie
formuláre na viacerých počítačoch naraz, rovnako môžu z viacerých počítačov odosielať
údaje v tom istom čase. Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára ako aj za dodržanie
časového limitu jeho odoslania je zodpovedný riaditeľ školy a školský koordinátor na
príslušnej škole.
Údaje uvedené v elektronickom formulári po 31. októbri 2008 budú považované
za záväzné. Na ich základe Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len
NÚCEM) určí celkové počty testov externej časti a písomnej formy internej časti MS
z jednotlivých predmetov a ich úrovní.
Elektronický formulár už nebude po 31. októbri 2008 školám sprístupnený, preto
akékoľvek zmeny uskutočnené riaditeľom školy v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. §75
ods. 3 musia byť oznámené NÚCEM-u nasledovným spôsobom: pri zmene maturitného
predmetu alebo úrovne maturitného predmetu zašlite poštou Oznámenie o povolení zmeny
riaditeľom školy na adresu NÚCEM-u. Oznámenie o povolení zmeny musí obsahovať kód
školy, kód žiaka, ktorým je jeho rodné číslo, zmenu (predmetu alebo úrovne), ktorá bola
povolená riaditeľom školy, pečiatku a podpis riaditeľa školy. Uvedeným spôsobom postupujte
len v prípade zmien týkajúcich sa predmetov s EČ a PFIČ MS.
Jednou z príčin nefunkčnosti komunikačného systému spojeného s elektronickým
formulárom môže byť len zmena e-mailovej adresy neregistrovaná ÚIPŠ - ŠVS BB (uvedenie
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tejto adresy je aj jednou z podmienok prístupu k elektronickému formuláru). Preto školy
musia ihneď pri jej zmene informovať o tejto skutočnosti ÚIPŠ - ŠVS BB a NÚCEM.
Pre úspešné prihlásenie do formulára je potrebné používať prehliadač Mozilla Firefox
verzie 2 a vyššej. Inštalácia je dostupná na stránke: http://www.mozillaeurope.org/sk/firefox/. Kofigurácia internetového prehliadača (Mozilla Firefox): musí byť
zapnutá podpora JavaScriptu, ktorá býva štandardne zapnutá. Ak sa zistí, že nie je zapnutá
spomenutá podpora, nebude škole umožnené prihlásiť sa z hlavnej stránky.
NÚCEM a ÚIPŠ - ŠVS BB bude komunikovať so školami predovšetkým
elektronickou formou. Preto je pre zabezpečenie nerušeného priebehu maturitných skúšok
nevyhnutné, aby si školy vytvorili také podmienky, ktoré im umožnia bezproblémovú
elektronickú komunikáciu. V každej elektronickej komunikácii, či už s NÚCEM-om alebo so
ŠVS je potrebné, aby školy uvádzali v predmete správy vlastný kód školy.
V prípade akýchkoľvek problémov s prihlásením sa do systému zberu údajov
o maturantoch napíšte e-mail ÚIPŠ - ŠVS BB na adresu maturita@svsbb.sk, v ktorom
uvediete 6-miestny kód školy, adresu školy (ulica, mesto) a meno žiadateľa.
Pri vypĺňaní elektronického formulára sú potrebné tieto identifikačné údaje:

Kód školy:
Heslo:
Kód žiaka:
3.

6-miestne číslo, ktoré má škola pridelené od kmeňového
ÚIPŠ - ŠVS
zostáva zachované z minulého školského roku, (pre školy,
ktoré maturujú prvýkrát, je heslom e-mailová adresa školy)
rodné číslo žiaka

TERMÍNY ADMINISTRÁCIE TESTOV

Testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky budú
administrované v dňoch 17. marca – 20. marca 2009. Administrácia bude prebiehať podľa
presne stanovených organizačných pokynov, ktoré dostanú školy minimálne tri týždne pred
realizáciou testovania. Administrátormi testov sú interní, resp. externí učitelia príslušnej
školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test.
Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor –
predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom
maturitných skúšok na škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie.
Školy môžu vytvárať so súhlasom krajského školského úradu spoločné skupiny na
administráciu testov EČ MS a PFIČ MS v prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej
ako 12) z niektorého predmetu. NÚCEM odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu
EČ a PFIČ vytvárali aj spojené školy, školy so spoločným riaditeľstvom, prípadne aj školy
sídliace v jednej budove.
Časový harmonogram EČ a PFIČ MS:
17. marec 2009
18. marec 2009
19. marec 2009
20. marec 2009
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slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk,
španielsky jazyk, taliansky jazyk
matematika
maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
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ÚČASŤ ŠKÔL

Do MATURITY 2009 sa musia zapojiť všetky stredné školy, ak aspoň jeden ich žiak
maturuje v školskom roku 2008/2009. Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť prihlásenie
všetkých žiakov na maturitnú skúšku prostredníctvom elektronického formulára a zodpovedá
za správnosť údajov o škole a žiakoch.

5.

KÓDOVANIE ŠKÔL

Kód, ktorý budú školy používať v MATURITE 2009, je u väčšiny škôl identický
s kódom prideleným školám počas maturitných skúšok v predchádzajúcom období.
Kód školy sa používa:
- na identifikáciu školy pri komunikácii s NÚCEM-om a s ÚIPŠ - ŠVS BB,
- pri identifikácii žiaka v EČ a PFIČ MS.

6.

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.
z. a Vyhláškou č. 318/2008 Z. z. upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú
špecificky upravené testové hárky, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto bude
súčasťou elektronického formulára aj údaj o počte žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Zároveň žiadame riaditeľov škôl, aby žiakov so zdravotným znevýhodnením ústne
informovali o možnosti úprav podmienok na vykonanie MS.
Podľa upravených podmienok môže maturovať žiak
a) špeciálnej školy,
b) špeciálnej triedy,
c) so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho
vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:
a) so sluchovým postihnutím,
b) so zrakovým postihnutím,
c) s telesným postihnutím,
d) chorí a zdravotne oslabení,
e) s vývinovými poruchami učenia
f) žiaci s poruchami aktivity a pozornosti,
g) žiaci s poruchami správania,
h) žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou,
i) žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
j) s viacnásobným postihnutím.
Žiakov so zdravotným znevýhodnením je možné podľa stupňa obmedzenia,
vyplývajúceho z postihnutia, zaradiť do troch skupín. Zodpovednosť za správne zaradenie
žiakov do skupín nesie riaditeľ školy.
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Žiadame všetky školy, ktoré majú aspoň jedného žiaka so zdravotným
znevýhodnením, aby okrem prihlásenia týchto žiakov prostredníctvom elektronického
formulára na ŠVS BB zaslali na adresu

maturitasvvp@statpedu.sk
e-mail, ktorý bude mať v predmete (subjekt) správy uvedený kód školy a skratku
SVVP (napr. 631152 − SVVP) s prílohou do 31. októbra. Prílohou e-mailu bude vyplnený
formulár s údajmi o žiakovi so SVVP a požiadavkou na úpravu podmienok MS. Vyplnený
formulár zašlite aj za žiaka, ktorý je zaradený do 1. skupiny podľa stupňa obmedzenia
a vyžaduje len predĺženie času.
Formulár a podrobnejšie informácie k zaraďovaniu žiakov do skupín a k vyplňovaniu
formulára sú zverejnené na www.statpedu.sk v priečinku Maturita 2009 – Žiaci so
zdravotným znevýhodnením.

7.

ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA
SEPTEMBER – OKTÓBER 2008

•
•

Zistiť, alebo overiť kód školy na kmeňovom ÚIPŠ - ŠVS.
Upozorniť žiakov posledného ročníka na termín podania prihlášky na maturitnú
skúšku (do 30. septembra 2008) a na možnosť zmien a prehlásení najneskôr do 15.
októbra 2008, resp. do 31. januára 2008 vo výnimočných prípadoch povolených
riaditeľom školy (definovaných v Zákone č. 245/2008 § 75 ods. 3).
Zistiť prostredníctvom triednych učiteľov, z ktorých predmetov, resp. pri povinnom
cudzom jazyku aj na akej úrovni, budú maturovať žiaci posledného ročníka.
Vyplniť elektronický formulár s údajmi o maturitnej skúške, resp. informovať emailom NÚCEM a ŠVS BB, že v školskom roku 2008/2009 nematuruje ani jeden žiak
školy.
Oboznámiť žiakov so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov s možnosťou úprav
MS v prípade, že je žiak v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho
vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.
Na základe žiadostí žiakov so zdravotným znevýhodnením zaradiť týchto žiakov do
jednej z troch skupín podľa miery obmedzenia v súlade s Vyhláškou č. 318/2008 Z. z.
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vyplniť aj formulár s požiadavkou na
úpravu podmienok pre vykonanie MS a poslať na adresu maturitasvvp@statpedu.sk.
Oboznámiť žiakov 1. ročníka a ich rodičov (zákonných zástupcov) s obsahom nového
školského zákona a vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, informovať
ich najmä o maturitných predmetoch, ich počte a úrovniach, o spôsoboch konania
a termínoch maturitnej skúšky. Zároveň ich upozorniť na existenciu Katalógu
cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých
predmetov.

•
•

•

•
•
•

V

MESIACOCH

8.

ROZSAH TESTOV

•

V školskom roku 2008/2009 budú administrované:
testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a
literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra,
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•

•

•

•

centrálne zadané súbory štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka (slovenský
jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra),
testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk určené pre úrovne B1 a B2
z daného predmetu,
zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk určené pre úrovne B1 a B2
z daného predmetu,
testy EČ MS z predmetu matematika.

Poznámka:
Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. 9. 2010 namiesto predmetu cudzí jazyk
zvoliť jeden z predmetov matematika, občianska náuka alebo náuka o spoločnosti.

9.

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV

9.1.

Slovenský jazyk a literatúra SJL, maďarský jazyk a literatúra MJL, ukrajinský
jazyk a literatúra UJL a slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Maturitnú skúšku budú konať žiaci všetkých typov stredných škôl so študijnými
odbormi, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z daného predmetu.
Trvanie testov EČ:
Formát úloh:

90 minút
40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ:
Formát úloh:

150 minút
súbor štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené
žánrové formy, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu

Charakteristika úloh PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského
jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a
literatúry je uvedená v prílohe Vyhlášky č. 318/2008 Z. z.
9.2.

Anglický jazyk AJ-B2, francúzsky jazyk FJ-B2, nemecký jazyk NJ-B2, ruský
jazyk RJ-B2, španielsky jazyk SJ-B2 a taliansky jazyk TJ-B2
Maturitná skúška je odporúčaná maturantom všetkých typov stredných škôl so
študijnými odbormi, ktorí súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1) pripravujú sa na maturitnú skúšku z daného cudzieho jazyka ako povinného
predmetu,
2) počas svojho štúdia dosiahli úroveň pokročilého,
3) v budúcnosti plánujú aktívne používať cudzí jazyk v ďalšom štúdiu a
v povolaní.
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho
referenčného rámca Rady Európy.
Trvanie testov EČ:
Formát úloh:

120 minút
46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
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60 minút
1 úloha s dlhou odpoveďou

Trvanie PFIČ:
Formát úloh:
9.3.

Anglický jazyk AJ-B1, nemecký jazyk NJ-B1, ruský jazyk RJ-B1, francúzsky
jazyk FJ-B1, španielsky jazyk ŠJ-B1 a taliansky jazyk TJ-B1
Maturitná skúška je odporúčaná maturantom všetkých typov stredných škôl so
študijnými odbormi, ktorí súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1) pripravujú sa na maturitnú skúšku z daného cudzieho jazyka ako povinného
predmetu,
2) počas svojho štúdia dosiahli úroveň stredne pokročilého.
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho
referenčného rámca Rady Európy.

9.4.

Trvanie testov EČ:
Formát úloh:

100 minút
36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ:
Formát úloh:

60 minút
1 úloha s dlhou odpoveďou

Matematika MA
Maturitná skúška je odporúčaná maturantom všetkých typov stredných škôl so
študijnými odbormi, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z matematiky.
Trvanie testu:
Formát úloh:

10.

120 minút
20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

JAZYKOVÉ VARIANTY TESTOV

Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy a súbory tém
vypracované v slovenskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov. Tieto testy
a zvukové nahrávky budú vytvorené:
- pre úroveň B2 v príslušnom cudzom jazyku,
- pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem pokynov k jednotlivým častiam testu,
ktoré budú v slovenskom jazyku.
Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským budú všetky testy a súbory tém vypracované v maďarskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov. Tieto testy a zvukové
nahrávky budú vytvorené:
- pre úroveň B2 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov, ktoré budú
v maďarskom jazyku,
- pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov
k jednotlivým častiam testu, ktoré budú v maďarskom jazyku.
Pre školy s vyučovacím jazykom ukrajinským budú všetky testy a súbory tém
vytvorené v slovenskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov (použijú sa testy pre
školy s vyučovacím jazykom slovenským) a testu a súboru tém z ukrajinského jazyka
a literatúry.
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11.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATURITY 2009

Záujmom Ministerstva školstva SR a NÚCEM-u je, podobne ako aj v minulom roku,
realizovať maturitné skúšky v čo najväčšej miere prostredníctvom elektronickej komunikácie
so školami. Z toho vyplývajú nasledujúce organizačné kroky:
Organizačné pokyny upravujúce priebeh administrácie EČ a PFIČ MS, t.j. Pokyny
pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií, Pokyny pre
školských koordinátorov, Pokyny pre administrátorov, Pokyny pre hodnotiteľov
atď., si školy stiahnu v elektronickej forme z web stránky NÚCEM-u, KŠÚ
a ÚIPŠ - ŠVS.
• 2. zásielku s odpoveďovými hárkami, bezpečnostnými obálkami a ďalším
potrebným materiálom doručí do škôl kuriérska služba v termíne 9. – 12. február
2009.
• Témy PFIČ MS zo SJL, SJSL, MJL a UJL budú v deň testovania vyhlásené
prostredníctvom Slovenského rozhlasu a budú tiež zverejnené na webových
stránkach NÚCEM-u, KŠÚ a ÚIPŠ - ŠVS. Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov
budú v deň testovania zverejnené na webových stránkach NÚCEM-u, KŠÚ a ÚIPŠ
– ŠVS.
• NÚCEM pripravuje aj v tomto školskom roku maturitu on-line. O podrobnostiach
tohtoročnej on-line maturity budú školy priebežne informované.
•

12.

DISTRIBÚCIA TESTOV A ZABEZPEČENIE REGULÁRNEHO
PRIEBEHU MATURITY 2009

Jedným z nevyhnutných predpokladov úspechu maturitných skúšok je aktívna
spolupráca všetkých zúčastnených organizácií, škôl, učiteľov a žiakov. Preto je potrebné, aby
všetci zúčastnení pristupovali k realizácii MATURITY 2009 zodpovedne a presne dodržiavali
pokyny organizátorov a externého dozoru. Z dôvodu zabezpečenia regulárneho priebehu
maturitných skúšok bude distribúcia zásielok a kontrola testov obsahovať príslušné ochranné
prvky.
Zásielky s testami nebudú doručované na jednotlivé školy kuriérskou službou, ale
podobne ako minulý rok, si ich riaditelia škôl prídu prevziať vždy v deň konania EČ MS
z daného predmetu/predmetov na distribučné miesto KŠÚ. Tieto distribučné miesta určí
príslušný KŠÚ podľa potrieb regiónu a mali by byť zriadené v mestách, ktoré sú z časového
a dopravného hľadiska optimálne dostupné zúčastneným školám v kraji.
Zásielku s testami si prídu riaditelia škôl preberať podľa harmonogramu
vypracovaného príslušným KŠÚ. V porovnaní s minulým rokom budú mať väčší čas na jej
presun do školy, vzhľadom na to, že v tomto školskom roku bude PFIČ MS predchádzať EČ
MS.
Správnosť a neporušenosť obsahu zásielky po jej prekontrolovaní potvrdí riaditeľ
školy a pracovník KŠÚ svojím podpisom. Za bezpečné a včasné doručenie zásielok pred
začiatkom administrácie testov zodpovedá riaditeľ školy. Testy budú zabalené v
bezpečnostných obaloch tak, aby sa bez ich porušenia a poškodenia ochranných prvkov
nedalo do testov nahliadnuť. Právo otvoriť bezpečnostné obaly po prekontrolovaní
neporušenosti ochranných prvkov má externý dozor (predseda PMK), ktorý sa riadi
centrálnymi pokynmi upravujúcimi administráciu maturitných skúšok.
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13.

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV

Riešenia úloh EČ MS budú žiaci zapisovať do samoprepisovacích odpoveďových
hárkov. Originál škola zašle na centrálne spracovanie, kópia zostáva archivovaná v škole.
Práce PFIČ z cudzích a vyučovacích jazykov budú žiaci písať na hárky, resp. na
dvojhárky, ktoré si škola v prípade potreby objedná podľa ponuky ŠEVT-u.
Po administrácii testov EČ MS administrátori zozbierajú všetky odpoveďové hárky
a sústredia ich v miestnosti, ktorú po dohode s predsedom PMK určil riaditeľ školy.
Administrátori v spolupráci so školským koordinátorom a predsedom PMK osobitne
roztriedia odpoveďové hárky z jednotlivých predmetov a pripravia ich na hodnotenie.
Hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou, ktoré sú súčasťou testov EČ MS (okrem
matematiky), sa uskutoční podľa centrálnych pokynov ihneď po skončení administrácie
týchto testov. Predsedovia PMK koordinujú hodnotenie a zodpovedajú za jeho správnosť. Po
hodnotení testov EČ zašlú školy originály odpoveďových hárkov na centrálne spracovanie do
NÚCEM prostredníctvom kuriérskej služby.
Zodpovednosť za hodnotenie prác PFIČ MS nesie riaditeľ školy a predseda PMK.
Tieto práce sa centrálne nevyhodnocujú, ale hodnotia ich podľa pokynov interní učitelia
príslušnej školy s aprobáciou daného predmetu. Termín hodnotenia určí riaditeľ školy.
Hodnotenie môže prebiehať v rozsahu niekoľkých dní, výsledky budú súčasťou hodnotenia
internej časti MS. Kontrolu správnosti hodnotenia prác PFIČ MS budú vykonávať
predsedovia PMK, resp. pracovníci Štátnej školskej inšpekcie.

14.

INFORMOVANIE ŠKÔL A ŽIAKOV O VÝSLEDKOCH EČ MS

Najneskôr desať dní pred začiatkom ústnej formy internej časti maturitnej skúšky budú
do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich
mohla škola v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. informovať svojich žiakov. Školy si budú
môcť aj v tomto školskom roku prevziať výsledky žiakov v elektronickej forme
prostredníctvom prihlasovacieho hesla z portálu UIPŠ - ŠVS.
Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho
relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné
štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ a dosiahnutý
percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.

15.

SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII MATURITY 2009

Za nerušený a regulárny priebeh maturitných skúšok nesú zodpovednosť zástupcovia
všetkých zúčastnených organizácií - pracovníci NÚCEM, riaditelia škôl, predsedovia
školských a predmetových maturitných komisií, pracovníci krajských školských úradov,
školských výpočtových stredísk a Štátnej školskej inšpekcie. Od kvality vzájomnej
spolupráce všetkých zainteresovaných a zodpovedného prístupu každého z nich závisí dobrá
pracovná atmosféra v priebehu maturitných skúšok.
Sme presvedčení, že spoločnými silami v spolupráci s vami budú maturitné skúšky aj
v tomto školskom roku úspešne realizované. Veríme, že môžeme počítať s vašou aktívnou
a efektívnou spoluprácou. Sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme prípadné nedostatky,
ktoré sa v priebehu realizácie vyskytnú, v čo najkratšom čase odstránili.
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Akékoľvek nejasnosti a problémy spojené s MATURITOU 2009 môžete konzultovať

s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania
v Bratislave
telefonicky: 02/49 276 297
alebo
e-mailom:

02/49 276 140

alebo

02/49 276 184 (žiaci so zdravotným znevýhodnením)

maturita@statpedu.sk

alebo

maturitasvvp@statpedu.sk

s Ústavom informácií a prognóz školstva
– školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
telefonicky: 048/4231757
e-mailom: maturita@svsbb.sk
Adresa http ŠVS BB: www.svsbb.sk

Informácie o maturite nájdete na elektronickej adrese:
www.statpedu.sk
priečinok Maturita 2009
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Za aktívnu spoluprácu pri realizácii MATURITY 2008
a
pripravovanej MATURITY 2009
vám ďakujeme.
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