
POKYNY PRE MATURANTOV 
 

 ÚFIČ MS – sa koná od 20. 5. – 24. 5. 2019 – maturuje sa 4 dni, každý žiak maturuje 1 

deň zo všetkých 3 predmetov, v prípade, že si zvolil dobrovoľnú MS, maturuje 2 dni, 

24. 5. 2019 administratívny deň – triednická hodina + slávnostné ukončenie MS na 

ihrisku o 10.30 hod., 11.30 slávnostné zasadnutie MK, vyhodnotenie MS., 

 

 Prísť vo vhodnom (slávnostnom) oblečení – ide o MS!!! (žiadne rifle, rifľové sukne, 

chlapci v oblekoch, dievčatá – blúzka s primeraným výstrihom, sukňa/nohavice) – 

uvedené platí aj na posledný deň 24. 5. 2019/piatok, keď bude slávnostné 

vyhodnotenie MS!!! 

 

 Príchod na maturitnú skúšku – maturant prichádza v deň, keď maturuje (nie je 

potrebný príchod  v pondelok ráno pre všetkých maturantov, príchod podľa časového 

rozpisu, ráno o 7.45 je prítomní len 1. a 2. žiak) 

 

 Príchod pre 1. a  2. žiaka ráno – 7.30, slávnostné otvorenie MS - 7.45 v B5 bez 

prítomnosti žiakov, len členovia maturitných komisií, v maturitnej miestnosti je 

ráno prítomní len 1. a 2. žiak 

 

 Žiak príde na MS 30 minút pred začiatkom skúšania s tým, že 1. a 2. žiak vstupujú do 

maturitnej miestnosti spolu – 1. žiak sa pripravuje, 2. žiak zatiaľ sedí  

 

 Predposledný žiak zostáva v maturitnej miestnosti pri skúšaní posledného žiaka, 

v prípade skupiny 3 žiakov (hlavne na TČOZ) prostredný žiak ide do maturitnej 

miestnosti s 1. žiakom a zároveň po svojej odpovedi ostáva  pri skúšaní 3. žiaka. 

 

 POZOR! – v rámci určitej skupiny žiakov, môže byť prehodené poradie (v inom 

poradí ide skupina na SJL a v inom na CJ), KAŽDÝ ŽIAK SI OPÍŠE SVOJE ČASY 

SKÚŠANIA  A MIESTNOSŤ, V KTOREJ BUDE MATUROVAŤ a týmto sa riadi! 

 

 Žiak čaká pár minút podľa časového harmonogramu pred dverami maturitnej 

miestnosti, má pri sebe občiansky preukaz, ktorým sa preukáže predsedovi MK, 

pozdraví, ukáže OP, potiahne si číslo maturitnej otázky, ktoré vráti predsedovi PMK, 

posadí sa na miesto, kde sa pripravuje, 

 

 Po odskúšaní vychádza z maturitnej miestnosti a pošle ďalšieho žiaka, vráti sa 

a zdržiava sa v miestnosti určenej pre maturantov (A1, C1), na chodbe nič nenecháva 

a neruší!!! (posledný a predposledný žiak – pozor na veci v prípravnej miestnosti pre 

žiakov) 



 Využiť prestávku na občerstvenie – doniesť si z domu hlavne na pitie (minerálku) + 

občerstvenie 

 

 Po absolvovaní MS vo všetkých 3 predmetoch končí maturitná skúška – výsledky 

budú zverejnené cez internetovú žiacku knižku po odskúšaní posledného žiaka 

v daný deň, komisia výsledky neoznamuje! 

 

 V prípade, že žiak vykonal MS neúspešne, môže si podať žiadosť  školskej maturitnej 

komisii o konanie opravnej MS (najlepšie hneď na druhý deň, aby mu MK umožnila 

a odsúhlasila konanie MS v mimoriadnom termíne) 

 

 V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť MS z vážnych dôvodov (zdravotných), je 

povinný sa ospravedlniť do 3 dní od termínu konania skúšky riaditeľovi školy 

a zároveň požiadať o možnosť vykonať náhradnú MS v mimoriadnom období. 

 

 MATURITNÉ MIESTNOSTI: 

 

A2 – TČOZ 3, A3 – SJL 1, A4 – AJ 1, A5 – TČOZ 1  

 

B1 – NJ, RJ, B2 – SJL 2, B3 –AJ 2, B4 – TČOZ 2 

 

Prípravné miestnosti pre maturantov – A1, C1. 

 


