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Záverečná skúška 2021 na strednej odbornej škole - opatrenia Covid
Ukončovanie štúdia záverečnou skúškou v školskom roku 2020/2021 upravuje rozhodnutie ministra
školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/11901:1-A1810 zo dňa 22.3.2021 vydané v súlade s § 150
ods. 8 Školského zákona.
Ukončovanie štúdia záverečnou skúškou v stredných odborných školách sa uskutočňuje nasledovne:
1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 28. mája 2021.
2. Zamestnávateľ môže poskytovať praktické vyučovanie žiakom posledných ročníkov do termínu
ukončenia školského vyučovania podľa predchádzajúcej vety.
3. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom
ukončenia školského vyučovania.
4. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov za druhý polrok školského roka
2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na
zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 24. mája 2021.
5. V školskom roku 2020/2021 sa záverečná skúška vykonáva administratívne, teda bez
prítomnosti žiaka. Podrobnosti upravuje rozhodnutie ministra školstva.
6. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky kontrolujú
dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje ho predseda skúšobnej komisie do 3.
júna 2021.
7. Riaditeľ strednej odbornej školy do 28. mája 2021 vymenuje členov skúšobnej komisie pre
záverečnú skúšku.
8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa
žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, nedeleguje svojich zástupcov do skúšobnej
komisie na kontrolu aritmetického priemeru a výslednej známky v jednotlivých častiach
príslušnej časti záverečnej skúšky.
9. Výsledné známky sprístupní stredná odborná škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému
zástupcovi neplnoletého žiaka do 4. júna 2021.
10. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne
požiadať o vykonanie záverečnej skúšky za prítomnosti žiaka postupom podľa bodu 7
rozhodnutia ministra školstva.
11. Ak žiak nepožiada do 9.6.2021 o vykonanie záverečnej skúšky škola vydá vysvedčenie z
posledného ročníka s dátumom 28.5.2021 spolu s vysvedčením o záverečnej skúške a výučným
listom s dátumom 9.6.2021.
12. Takýto žiak dňom 9.6.2021 prestáva byť žiakom školy a týmto dňom súčasne skončí zmluvný
vzťah založený učebnou zmluvou. Žiak týmto dňom môže nastúpiť do práce na základe
pracovnej zmluvy.
Poznámka:
Ak má zamestnávateľ záujem uzatvoriť s absolventom školy, ktorý vykonal záverečnú skúšku
administratívne, pracovný pomer s nástupom do práce dňom 1.6.2021, môže škola po prerokovaní so
zamestnávateľom upraviť organizáciu ukončovania štúdia nasledovne:
✓ Žiak do 28.5.2021 písomne vyjadrí svoj súhlas s administratívnou výslednou známkou v
jednotlivých častiach záverečnej skúšky.
✓ Škola vydá ročníkové vysvedčenie z posledného ročníka s dátumom 28.5.2021 spolu
s vysvedčením o záverečnej skúške a výučným listom s dátumom 31.5.2021.
✓ Žiak dňom 1.6.2021 prestáva byť žiakom školy a týmto dňom môže nastúpiť do práce na
základe pracovnej zmluvy.

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka požiada písomne do 9. júna 2021 o
vykonanie záverečnej skúšky za prítomnosti žiaka, vykoná sa záverečná skúška v termíne od 14. júna
2021 do 30. júna 2021 nasledovne:
1. Záverečná skúška žiaka strednej školy sa vykoná počas nevyhnutného počtu dní.
2. Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania záverečnej
skúšky najneskôr 5 dní pred jej konaním.
3. Záverečná skúška je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma záverečnej
skúšky ustanovená vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o
ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
4. Záverečná skúška sa vykonáva dištančne, ak sú členovia skúšobnej komisie a žiak spojení
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej
technológie.
5. Riaditeľ strednej školy schváli do 23. apríla 2021 na návrh predsedu príslušnej predmetovej
komisie v škole obsah a podmienky vykonania záverečnej skúšky; ak ide o žiakov
vykonávajúcich praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, po prerokovaní s
príslušným zamestnávateľom.
6. Predseda skúšobnej komisie témy jednotlivých častí záverečnej skúšky nepodpisuje.
7. K obsahu záverečnej skúšky sa stavovská organizácia alebo profesijná organizácia
nevyjadruje.
8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa
žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojich zástupcov do skúšobnej
komisie v súlade s platnou legislatívou.
9. V skúšobnej komisii záverečnej skúšky, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
môže byť účasť skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje,
nahradená písomným posudkom žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej odbornej škole
najneskôr tri dni pred konaním prezenčnej záverečnej skúšky.
10. Riaditeľ strednej odbornej školy do 28. mája 2021 vymenuje členov skúšobnej komisie pre
záverečnú skúšku.
11. Praktická časť záverečnej skúšky na pracovisku praktického vyučovania sa môže konať so
súhlasom predsedu skúšobnej komisie najmenej pred dvomi členmi skúšobnej komisie.
12. Prezenčná záverečná skúška za prítomnosti žiaka prebieha v súlade s hygienickoepidemiologickými nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
13. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu záverečnej skúšky a celkového
zhodnotenia manuálnych zručností sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a
rozhodnutí, ak rozhodnutie ministra školstva neustanovuje inak.
Stredná odborná škola vydá vysvedčenie posledného ročníka s dátumom 28.5.2021 spolu s
vysvedčením o záverečnej skúške a výučným listom s dátumom dňa vykonania poslednej časti
záverečnej skúšky do 5 dní od konania poslednej časti záverečnej skúšky, najneskôr do 30. júna 2021.
Žiak dňom po vykonaní poslednej časti záverečnej skúšky prestáva byť žiakom školy a týmto dňom
súčasne skončí zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou. Žiak týmto dňom môže nastúpiť do práce
na základe pracovnej zmluvy.

