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1. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch 

a organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 sa 

na  stredných odborných školách záverečné skúšky vykonávajú administratívne. 

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020 (štvrtok). 

2. Hodnotenie jednotlivých častí záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok  

skupiny príbuzných predmetov. 

3. URČENIE SKUPÍN PRÍBUZNÝCH PREDMETOV, KTORÝCH ZNÁMKY SA ZAPOČÍTAJÚ DO 

HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY  PODĽA  ODBOROV. (Skupiny 

predmetov sú určené z učebného plánu a podľa obsahovej stránky tém pre všetky časti 

záverečnej skúšky v každom odbore štúdia.) 

4. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

5. 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. 

6. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky 

kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej 

skúšobnej komisie do 29. mája 2020. 

7. Predmet Odborný výcvik v 3. ročníku v druhom polroku sa neklasifikuje na vysvedčení sa 

píše („absolvoval/absolvovala“).   

 

V Tlmačoch, 5. 5. 2020     Ing. Jana Mrázová 
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