Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek,
ktorý obsahuje podrobnosti o spôsobe konania
a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových
požiadaviek pod číslom 2019/2049:2-A1020 s platnosťou od 1. septembra 2019

BRATISLAVA 2019

ÚVOD
Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek obsahuje podrobnosti o spôsobe
konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktoré boli s účinnosťou do
1.9.2019 súčasťou znenia vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných
školách v znení neskorších predpisov, avšak od 1.9.2019 už nie sú v novom znení danej
vyhlášky.
V dodatku sú zároveň aktualizované cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti
maturantov z predmetov:












biológia,
deskriptívna geometria,
ekológia,
ekonomika,
fyzika,
geografia,
chémia,
informatika,
matematika,
športový manažment,
základy športovej prípravy.

Materiál bol vypracovaný predmetovými komisiami pôsobiacimi pri Štátnom
pedagogickom ústave v Bratislave, ktorých členmi sú pedagogickí zamestnanci stredných škôl
a vysokých škôl.
Aktualizácia cieľových požiadaviek vyššie uvedených predmetov maturitnej skúšky
reflektuje na meniace sa požiadavky doby. Realizácia maturitnej skúšky na základe
aktualizovaných cieľových požiadaviek má pripraviť žiakov stredných škôl, ktorí ukončujú
stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, na konkurencieschopnosť a možnosť flexibilne
využívať svoje získané vedomosti a zručnosti.
Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí sú uvedené
v V. časti prílohy k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Znenie cieľových požiadaviek pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je totožné
s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov s tým, že maturitnú skúšku týmto žiakom
treba prispôsobiť tak, aby jej výsledok bol v čo najmenšej miere ovplyvnený zdravotným
znevýhodnením, napr. dostatočný čas na pochopenie a splnenie úloh, kompenzačné pomôcky,
asistencia a pod.
Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek sa týka všetkých žiakov, ktorí
ukončujú stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, vrátane žiakov posledných ročníkov
študijných odborov stredných škôl v školskom roku 2019/2020.
Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek nadobúda platnosť od 1. 9. 2019.

