
04.05.2020

do 10:00 hod.
Ukončenie klasifikácie vyučovacích predmetov tried IV.AM, IV.AT

Harmonogram ukončovania štúdia a MS 2020

upravené na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 23.4.2020

Termín Úlohy

do 02.05.2020

Možnosť posielať vypracované zadania z jednotlivých predmetov 

na hodnotenie, aj dodatočne, ktoré neboli vypracované 

v pôvodne určených termínoch

05.05.2020 

o 9:00 hod

Klasifikačná pedagogická rada končiacich ročníkov. 

Rozhodne aj o konaní resp.nekonaní komisionálnych skúšok 

neklasifikovaných žiakov

05.05.2020 

do 15:00 hod

Vypísanie komisionálnych skúšok pre jednotlivých žiakov. Žiakom časy 

konania skúšok oznámi triedna učiteľka elektronicky do 15:00 hod. 

Ak žiaka učiteľka nezastihne, je žiak povinný sám sa informovať u triednej.  

06.05.2020
Komisionálne skúšky pre žiakov, ktorí nemohli byť klasifikovaní 

v riadnom termíne (nesplnili podmienky pre klasifikáciu)

07.05.2020
Ukončenie vyučovania pre posledné ročníky SSOŠT -  dátum vystavenia 

vysvedčenia z posledného ročníka tried IV.AM, IV.AT a III.A 



do 07.05. 2020
Výpočet a kontrola známok na hodnotenie maturitných predmetov internej 

časti MS pomocou ASC agendy

do 11.05.2020 Schválenie známok na hodnotenie maturitných predmetov internej časti MS

do 07.05.2020
Možnosť podania písomnej žiadosti na 

zrušenie dobrovoľnej  MS z matematiky (IV.AT) prostredníctvom EduPage

do 12.05.2020
Sprístupnenie výsledných známok z maturitných

predmetov internej časti MS  žiakom prostredníctvom EduPage 

do 15.05.2020
Vyjadrenie písomného nesúhlasu s výslednou známkou z niektorého 

predmetu internej časti MS zo strany  žiaka - prostredníctvom EduPage

15.5.2020
Vydanie maturitného vysvedčenia v prípade 

súhlasu s výslednými známkami z administratívneho hodnotenia

do 19.05.2020
Určenie termínov internej časti MS pre žiakov, ktorí nebudú spokojní s 

administratívnym ukončením (termíny určí okresný úrad v BB)

od 25.05. - 13.06.2020
Termín konania internej časti MS v upravených podmienkch vzhľadom na 

osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie (žiaci, ktorí nebudú spokojní s 

administratívnym hodnotením a žiaci s dobrovoľnou skúškou)



do 13.6.2020
Vydanie maturitného vysvedčenia v prípade 

konania IČ MS klasickou formou (dátum vydania maturitného vysvedčenia 

bude posledný deň konania internej časti MS konkrétneho žiaka)

do 30.06.2020
Prevzatie vysvedčenia posledného ročníka SŠ a

maturitného vysvedčenia + odovzdanie všetkých učebníc, pomôcok, kľúčov od 

skriniek,....


