
 
  

  

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM 
pri   

Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným 
postihnutím, Mokrohájska cesta 1, 842 40  Bratislava 

 
 

Rozhodnutie riaditeľa školy o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

 
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky 

nasledovne: 

 

v školskom roku 2019/2020 sa vykonáva záverečná skúška administratívne. 

 

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

 

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo 

skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú 

koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky 

z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia. 

 

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. 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. 

 

Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky kontrolujú 

dvaja členovia komisie a schvaľuje ho predseda komisie do 29. mája 2020. 

 

Po schválení stredná škola sprístupní výsledok administratívneho hodnotenia žiakovi. Plnoletý 

žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 3 pracovných dní vyjadriť svoj nesúhlas 

s výslednou známkou a písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky. Do 5 pracovných dní 

od doručenia žiadosti sa príslušná skúška vykoná prezenčne alebo dištančne v súlade s Opatrením 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. 

OLP/3170/2020 zo dňa 15. apríla 2020. 

 

Riaditeľ strednej školy vymenuje členov komisie pre záverečnú skúšku do 7. mája 2020.  

 

Vysvedčenie z posledného ročníka vydá stredná škola spolu s vysvedčením o záverečnej skúške 

a výučným listom najneskôr 30. júna 2020. 

 

Riaditeľ strednej školy určuje nasledovné skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa 

započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky:  

 

Učebný odbor: 3473 H  08 polygraf-knihár 
 

Písomná časť:  
 

• Technológia – priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,   

              polročné známky  za 2. roč. a 3. roč. 

• Polygrafické materiály– priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a  

3. roč., polročné známky za 2. roč. a 3. roč. 

 



 
  

  

Praktická časť: 
 

• Odborný výcvik – priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,   

              polročné známky za 2. roč. a 3. roč. 

 

Ústna časť:  
 

• Technológia – priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,   

             polročné známky za 2. roč. a 3. roč. 

• Polygrafia a média - priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,  

polročné  známky za 2. roč. a 3. roč. 

• Polygrafické materiály - priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,     

             polročné známky za 2. roč. a 3. roč. 

• Aplikovaná ekonomika - priemer zo známok koncoročných 2. roč. a 3. roč.,  polročné    

             známky za 2. roč. a 3. roč. 

 

 

 

Učebný odbor: 6475 H technicko-administratívny pracovník 

 

Písomná časť:  
 

• Účtovníctvo – priemer zo známok koncoročných za 2. roč. a 3. roč., polročné známky  za 

2. roč. a 3. roč. 

• Obchodná korešpondencia – priemer zo známok koncoročných za 2. roč. a 3. roč., 

polročné známky za 2. roč. a 3. roč. 

 

Praktická časť: 
 

• Odborný výcvik – priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,   

              polročné známky za 2. roč. a 3. roč. 

 

Ústna časť:  
 

• Účtovníctvo – priemer zo známok koncoročných za 2. roč. a 3. roč., polročné známky za 2. 

roč. a 3. roč. 

• Ekonomika - priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,  polročné  

známky za 2. roč. a 3. roč. 

• Obchodná korešpondencia - priemer zo známok koncoročných za 2. roč. a 3. roč.,   

polročné známky za 2. roč. a 3. roč. 

• Technológia - priemer zo známok koncoročných za 1. roč., 2. roč. a 3. roč.,  polročné    

             známky za 2. roč. a 3. roč. 

• Marketing - priemer zo známok koncoročných a polročných z 2. roč.  

 

 

 

V Brastislave, dňa 6. mája 2020                                                    ……………………………

                      Mgr. Jana Chromíková 

                            riaditeľka SOŠ 

  


