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Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, 

Zvolenská cesta č. 83, 984 01  Lučenec 

 

 

Usmernenie k hodnoteniu záverečnej skúšky pre školský rok 2019/2020 

podľa Rozhodnutia MŠ zo dňa 23.4.2020 o Organizácii absolventskej 

skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového 

zhodnotenia manuálnych zručností  v čase mimoriadnej situácie v školskom 

roku 2019/2020 KORONAVÍRUS COVID 19. 

 

1. Rozhodnutím MŠ vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácií 

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

stredných odborných záverečná skúška vykonáva administratívne. 

2. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum 

vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020. 

 

3. Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický 

priemer známok z predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického 

priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov.  

 

4. Určenie skupín príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia 

maturitných predmetov podľa študijných predmetov. Skupiny predmetov sú určené 

z učebného plánu  a podľa obsahovej stránky všetkých tém záverečnej skúšky pre 

jednotlivé časti záverečnej skúšky v každom odbore. 

 

 

učebný odbor 6444 H čašník, servírka 

časť záverečnej skúšky predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

písomná časť záverečnej skúšky technika obsluhy 

ústna časť záverečnej skúšky technika obsluhy, potraviny a výživa, 

ekonomika 

praktická časť záverečnej skúšky odborný výcvik 
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učebný odbor 6445 H kuchár 

časť záverečnej skúšky predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

písomná časť záverečnej skúšky technológia 

ústna časť záverečnej skúšky technológia, potraviny a výživa, 

ekonomika 

praktická časť záverečnej skúšky odborný výcvik 

 

 

učebný odbor 6456 H kaderník 

časť záverečnej skúšky predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

písomná časť záverečnej skúšky technológia 

ústna časť záverečnej skúšky technológia, materiály, ekonomika 

praktická časť záverečnej skúšky odborný výcvik 

 

 

učebný odbor 2964 H cukrár 

časť záverečnej skúšky predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

písomná časť záverečnej skúšky technológia 

ústna časť záverečnej skúšky technológia, suroviny, ekonomika 

praktická časť záverečnej skúšky odborný výcvik 

 

 

učebný odbor 2487 H autoopravár - mechanik 

časť záverečnej skúšky predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

písomná časť záverečnej skúšky automobily, diagnostika a opravy 

automobilov, elektrotechnika motorových 

vozidiel, ekonomika 

ústna časť záverečnej skúšky automobily, diagnostika a opravy 

automobilov, elektrotechnika motorových 

vozidiel 

praktická časť záverečnej skúšky odborný výcvik 

 

 

učebný odbor 2487 H autoopravár - karosár 

časť záverečnej skúšky predmet alebo skupina predmetov pre 

hodnotenie 

písomná časť záverečnej skúšky odborné kreslenie, dopravné prostriedky, 

klampiarska technológia, ekonomika 

ústna časť záverečnej skúšky odborné kreslenie, dopravné prostriedky, 
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klampiarska technológia 

praktická časť záverečnej skúšky odborný výcvik 

 

 

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 predseda skúšobnej 

komisie do 29. mája 2020. 

7. Po schválení výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému 

zástupcovi neplnoletého žiaka cez Edupage (každý žiak má svoje heslo alebo cez 

svojho triedneho učiteľa). 

8. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 3 pracovných dní 

nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorej časti záverečnej skúšky, 

škola vystaví žiakovi výučný list. 

9. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou 

známkou z niektorej časti 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. 4. 2020. 

10. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu 

hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom 

pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie 

k záverečnej skúške. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lučenci dňa 04.05.2020                                                        Mgr. Juraj Vitek 

                                                                                                    riaditeľ školy 

 


