VYHLÁŠKA
č. 318/2008 Z.z.
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o ukončovaní štúdia na stredných školách
§ 12
Zoznam predmetov maturitnej skúšky
(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú
a) cudzí jazyk,
b) spoločenskovedné predmety,
c) prírodovedné predmety,
d) ostatné predmety.
(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety
a) anglický jazyk,
b) francúzsky jazyk,
c) nemecký jazyk,
d) ruský jazyk,
e) španielsky jazyk,
(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety
a) dejepis,
b) geografia,
c) náuka o spoločnosti,
d) občianska náuka.
(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety
a) biológia,
b) fyzika,
c) chémia,
d) informatika,
e) matematika.
(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety
a) dejiny umenia,
b) deskriptívna geometria,
z) umenie a kultúra,

ZÁKON
č. 245/2008 Z.z.
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 75
Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku
(1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v
strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného
odboru v konzervatóriu do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety,
ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj
spôsob vykonania maturitnej skúšky.
(2) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v
strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného
odboru v konzervatóriu, ktorý dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu,
do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet, ktorý si na skúšku zvolil.
Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky z
ďalšieho predmetu.
(3) Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo
dodatočné prihlásenie podľa odsekov 1 a 2 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi
najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o
dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
NA MATURITNÚ SKÚŠKU
Meno a priezvisko ..................…………………………….
Trieda……..
Prehlasujem, že na maturitnú skúšku v ……………(1) období školského roku
20 .…/20.… si záväzne volím tieto predmety:
1. predmet: Slovenský jazyk a literatúra
2. predmet: ........................................

(2)

3. predmet: ........................................

(3)

4. predmet: ........................................

(4)

úroveň: .……...

Dobrovoľná skúška z:
1. .....................................

úroveň: ..……..

Ústna forma internej časti MS:

2. ..................................... úroveň: ..……..

áno

nie

Ústna forma internej časti MS:

áno

nie

Písomná forma internej časti MS: áno

nie

Písomná forma internej časti MS: áno

nie

Externá časť MS:

nie

Externá časť MS:

nie

áno

Vo Zvolene ..............................

áno

............................................
podpis študenta(tky)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)

Riadne skúšobné obdobie je v marci až júni príslušného šk. roku.
Mimoriadne skúšobné obdobie je v máji príslušného šk. roku, alebo v septembri, alebo vo
februári nasledujúceho šk. roku.

(2)

prvý cudzí jazyk na úrovni B2

(3)

voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných
predmetov, v ktorých bol súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6 ( do súčtu
možno zarátať aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania)
(4)

ďalší voliteľný predmet (cudzí jazyk v úrovni B1 alebo B2)

VZOR
GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
NA MATURITNÚ SKÚŠKU
Meno a priezvisko Anna Pilná
Trieda IV.F
Prehlasujem, že na maturitnú skúšku v
2018/2019 si záväzne volím tieto predmety:

riadnom

období školského roku

1. predmet: Slovenský jazyk a literatúra
2. predmet: anglický jazyk
3. predmet: matematika
4. predmet: ruský jazyk

úroveň: B1

Dobrovoľná skúška z:
1. informatiky

úroveň: -

2. nemecký jazyk

úroveň: B2

Anna Pilná

Vo Zvolene 25. 9.2018

podpis študenta(tky)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)

Riadne skúšobné obdobie je v marci až júni príslušného šk. roku.
Mimoriadne skúšobné obdobie je v máji príslušného šk. roku, alebo v septembri, alebo vo
februári nasledujúceho šk. roku.

(2)

prvý cudzí jazyk na úrovni B2

(3)

voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných
predmetov, v ktorých bol súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6 ( do súčtu
možno zarátať aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania)
(4)

ďalší voliteľný predmet (cudzí jazyk v úrovni B1 alebo B2)

