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SOŠ pre žiakov so ZZ 

pre žiakov so sluchovým postihnutím (SP) 

pre žiakov so zrakovým postihnutím (ZP) 

pre žiakov s telesným postihnutím (TP) 

 Gymnázium   

 SOŠ   

pre žiakov so SP a ZP predĺžená dĺžka štúdia o 1 rok 

                              



Pre žiakov s mentálnym postihnutím (MP) 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 

Praktická škola  

 pripravuje žiakov s MP na výkon jednoduchých 

pracovných činností 

 pre menej zručných absolventov ŠZŠ (variant A) 

 pre manuálne zručných absolventov ŠZŠ (variant B a C) 

Odborné učilište 

 príprava na jednoduché pomocné práce v rôznych 

učebných odboroch 

 zaškolený, zaučený, vyučený 

                             



SOŠ – vnútorná diferenciácia 

                               

stupeň vzdelania     

vzdelávací program ukončovanie doklad o získanom stupni vzdelania 

doklad o kvalifikácii 

nižšie stredné odborné vzdelanie         (nižšie sekundárne) 

dvojročný vzdelávací 

program SOŠ 
záverečná skúška vysvedčenie o záverečnej skúške 

stredné odborné vzdelanie   (sekundárne) 

3-ročný, 

4-ročný  

5-roťný VP SOŠ 

záverečná skúška vysvedčenie o záverečnej skúške 

výučný list 

úplné stredné všeobecné vzdelanie    (vyššie sekundárne) 

4-ročný,  

8-ročný VP gymnázia 
maturitná skúška  vysvedčenie o maturitnej skúške 

úplné stredné odborné vzdelanie    (vyššie sekundárne) 

4-ročný  

5-roťný VP SOŠ 
maturitná skúška vysvedčenie o maturitnej skúške 

výučný list 

  



Záverečná skúška 

 

 písomná časť 

 praktická časť 

 ústna časť 

 

Čas trvania skúšok žiakov si ZZ môže predseda 

skúšobnej komisie primerane predĺžiť 



Maturitná skúška (MS) 

 externá časť MS (jazyky, matematika) 

 písomná forma internej časti MS (jazyky) 

 ústna forma internej časti MS 

Žiak s VPU alebo žiak so SP môže vykonať MS len z 

ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z jazyka. 

 

Žiak so SP do 30. septembra 2019 namiesto 

cudzieho jazyka si môže zvoliť predmety matematika 

alebo náuka o spoločnosti alebo občianska náuka. 



Úprava MS pre žiakov so ZZ 

 predĺženie času 

 úpravy alebo nahradenie niektorých úloh 

 grafické úpravy (veľkosť písma, zmenená štruktúra textu,  iná 

možnosť záznamu odpovede a počúvania vstupného textu) 

 prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, asistenta, 

zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga 



 

 

 

Ďakujem za pozornosť 

 

 

 
                                                   

                                                     maria.tatranska@statpedu.sk 


