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I. 

 
Organizácia záverečnej skúšky  

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva 
určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú 
žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných 
činností, na ktoré sa pripravujú. 

Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho 
programu príslušného učebného odboru. 

Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická 
časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky. 
Praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne najmä z dôvodu 
sezónnych prác.  
 
Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak 
používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca. 
Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných 
predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy.  
Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s 
učiteľmi odborných predmetov. 
Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej 
používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce. 
Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej 
skúšky považuje čas 60 minút. 
 
Trvanie časti záverečnej skúšky: 

● písomná časť - trvá 45 až 120 minút, musí sa absolvovať v jeden deň, 

● praktická časť - trvá najviac 24 hodín,  

● ústna časť - príprava trvá 15 až 30 minút, odpoveď najviac 15 minút,  
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    musí sa absolvovať v jeden deň. V jednom dni môže komisia vyskúšať  

    najviac  30 žiakov. 

 

Záverečná skúška sa koná: 
 v riadnom skúšobnom období od 16. júna do 30. júna,  
 v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho 

školského roka.  

Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie 
dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku. 

Na písomnú časť záverečnej skúšky (ktorá trvá od 45 minút do 120 minút) sa určí 1 téma až 
10 tém. Táto časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni.  

Na praktickú časť záverečnej skúšky (ktorá trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 
hodín) sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú 
charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. V odboroch, v ktorých si to 
charakter skúšky vyžaduje, môže praktická časť skúšky trvať až štyri týždne. Praktická časť 
záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať 
pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za 
jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút. 

Na ústnu časť záverečnej skúšky (ktorá trvá najviac 15 minút) sa určuje najmenej 25 tém. 
Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 
30 minút. Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni.  

V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov. 

Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti. 

Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej 
komisie primerane predĺžiť. 

 

II. 

Neúčasť a prerušenie skúšky 

Záverečnú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil 
posledný ročník strednej školy. 

Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, je 
povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania 
skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží 
aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.  

Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie 
nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky 
štúdium zanechal.  

Ak sa žiak správa na záverečnej skúške nevhodným spôsobom, predseda skúšobnej 
komisie alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší.  
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Ak skúšku preruší predseda skúšobnej komisie alebo dozerajúci učiteľ , žiak opakuje 
skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.  
skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne nasledujúceho školského roka,  

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o záverečnej 
skúške najneskôr do piatich dní od konania záverečnej porady skúšobnej komisie pre 
záverečnú skúšku. 
 
Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku prestáva byť 
žiakom školy.  
Ak žiak strednej odbornej školy nevykonal v určenom termíne záverečnú skúšku a bola 
mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu 
práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť. 
 
 

III. 
  
                                             Hodnotenie záverečnej skúšky  
 
Klasifikáciu žiaka za jednotlivé časti záverečnej skúšky navrhuje skúšajúci alebo majster 
odborného výcviku a schvaľuje ho komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu skúšobnej komisie. Celkove hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie 
písomnej, praktickej a ústnej časti. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky ako aj hodnotenia 
častí záverečnej skúšky žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak 
skúšku ukončil.  

Celkové hodnotenie môže byť:      

prospel s vyznamenaním  

 ak nemá  z praktickej časti prospech horší ako výborný,  

 a na písomnej a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5, 

 v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku 
horší ako chválitebný 
 

 prospel veľmi dobre  

 ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako 
chválitebný, 

 a na písomnej a ústnej časti prospech horší ako chválitebný  

 a z odborného výcviku v poslednom ročníku prospech horší ako chválitebný, 
 
 prospel  
   ak nemá na záverečnej skúške z písomnej, praktickej a ústnej časti skúšky  
   prospech nedostatočný, 
 
 neprospel  
   ak má na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky prospech  nedostatočný. 
 
Opravná skúška: 
 
Ak bol žiak na záverečnej skúške z jednej časti skúšky klasifikovaný stupňom 
nedostatočný, skúšobná komisia môže žiakovi povoliť konať skúšku z tejto časti. Žiak 
môže na opravnú skúšku konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia 
posledného ročníka strednej školy.  
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Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal skúšku, skúšobná 
komisia pre záverečnú skúšku môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto 
predmetov. 
 
Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný z viac ako 
jednej časti tejto skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný na niektorej 
opravnej skúške, môže skúšobná komisia pre záverečnú skúšku povoliť opakovať celú 
záverečnú skúšku. Záverečnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v 
riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka 
strednej školy. 
 
 
 
                                                          IV. 
 
                                      Skúšobná komisia na záverečné skúšky 
 
Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú 
skúšku.  Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.  
Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú  
a) predseda,  
b) podpredseda,  
c) triedny učiteľ.  
 
Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú  
a) majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo 
učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov,  
b) skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho 
vzdelávania,  
c) skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to 
neplatí, ak má skúšobná komisia pre záverečnú skúšku ďalšieho člena podľa písmena b).  
 
Predsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a podpredsedom skúšobnej komisie 
pre záverečnú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady podľa osobitného predpisu a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe. 
Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku prizvať 
na záverečnú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu 
skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku dávať žiakovi otázky; odborník z praxe žiaka 
nehodnotí. 
 
Predsedom skúšobnej komisie pre opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období je 
riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca. 
 
Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku z pedagogických zamestnancov 
vymenúva riaditeľ školy do 30. apríla.  
 
Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa 
žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,  zástupcu stavovskej organizácie 
vymenúva riaditeľ školy do 15. mája. 
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Vymenúvací dekrét a harmonogram organizácie záverečnej skúšky zašle zástupcovi 
stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie do 25. mája. Vymenovaný zástupca 
o svojom vymenovaní informuje svoju stavovskú organizáciu alebo profesijnú organizáciu.  

Témy pre jednotlivé časti záverečnej skúšky predkladá riaditeľ školy stavovskej organizácii 
alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. mája.  

Stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu 
záverečnej skúšky najneskôr do 25. mája.  
Svoje vyjadrenie môže vykonať prostredníctvom svojho delegovaného zástupcu do 
skúšobnej komisie. 
  
Ak predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie 
pre absolventskú skúšku nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, funkciu predsedu 
vykonáva podpredseda. 
 

V. 
 

Vydané doklady  
Triedny učiteľ pripraví doklady: 

 vysvedčenie za tretí ročník ( s dátumom konania klasifikačnej porady) 

 vysvedčenie o záverečnej skúške ( s dátumom poslednej časti záverečnej skúšky) 

 dodatok k vysvedčeniu ( s dátumom poslednej časti záverečnej skúšky) 

 výučný list ( s dátumom poslednej časti záverečnej skúšky) 
 

Hlavný majster odbornej výchovy: 

 získané oprávnenia podľa absolvovaného učebného odboru 
 
                                                                            VI. 
 

Povinnosti triednych učiteľov, podpredsedov, členov komisie- učiteľov odborných 
predmetov pri záverečnej skúške 

 
Triedny učiteľ pripraví tri dni pred konaním záverečnej skúšky: 
 

1. vyplní dodatok do  aSc agendy u jedného žiaka, 

2. pripraví zoznam žiakov pre písomnú časť záverečnej skúšky3x ( príloha č.1),  

v prípade začlenených žiakov zoznam týchto žiakov a predĺženie času, poprípade iné  

úpravy, ktoré vyžaduje ich začlenenie, 1x ( príloha č.2),  

3. pripraví zoznam žiakov pre ústnu časť záverečnej skúšky s harmonogramom pre 

každého žiaka ( začleneným žiakom predĺži čas), 3x ( príloha č.3),  

4. pripraví zoznam žiakov pre hodnotenie jednotlivých častí  záverečnej skúšky  10x  

( príloha č.4),  

5. vytlačí z aSc agendy prospech žiakov z odborných predmetov, odborného výcviku 

počas štúdia,  

6. pripraví tlačivo, kde sa zaznamenajú evidenčné čísla jednotlivých dokladov, ktoré 

budú žiakovi vydané ( príloha č.5),   

7. pripraví učebne na písomnú a ústnu časť záverečnej skúšky, 

8. vyplní  protokol o záverečnej skúške, 

9. do aSc agendy zadá výsledky záverečnej skúšky, všetkých častí, 

10. pripraví opečiatkované hárky na prípravu pre ústnu časť záverečnej skúšky a čísla pre 

losovanie otázok, 
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11. zabezpečí občerstvenie, 

12. zabezpečí odmeny a pochvaly žiakom, 

13. nevydá žiakovi vysvedčenia skôr, ako odovzdá učebnice, prípadne uhradí sumu za 

stratené učebnice. 

 
Podpredseda komisie pre záverečnú skúšku zašle témy na všetky tri časti záverečnej 

skúšky stavovskej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. mája, ako aj zástupcovi 

stavovskej organizácie, ak bol menovaný. Pripraví tri dni pred konaním záverečnej skúšky: 

 

1. pomocné protokoly pre každého žiaka na hodnotenie písomnej  časti záverečnej 

skúšky a   opečiatkované hárky pre prípadnú potrebu žiakov ( príloha č.6), 

2. dostatočný počet výtlačkov tém na písomnú časť záverečnej skúšky pre žiakov,   

3. pomocné protokoly pre každého žiaka na hodnotenie praktickej časti záverečnej 

skúšky ( príloha č.7),  

4. dostatočný počet výtlačkov  tém na praktickú časť záverečnej skúšky pre žiakov,      

5. čísla na žrebovanie tém pre praktickú a písomnú časť záverečnej skúšky. 

 
Člen komisie- učiteľ odborných predmetov najneskôr deň pred konaním záverečnej 
skúšky pripraví: 
 

1. rozmnožené témy  na ústnu časť záverečnej skúšky pre všetkých členov komisie a 2x 
pre žiakov,  

2. pripraví pomôcky pre ústnu časť záverečnej skúšky ( obrazovú prílohu v odbore MLV 
2x) 

 
VII. 

 
Kritériá hodnotenia hodnotenie záverečných skúšok v jednotlivých učebných 

odboroch  
 
A) Písomná časť záverečnej skúšky 
 

V rámci písomnej časti záverečnej skúšky sa vedomosti žiakov overujú formou 
vypracovania vylosovanej témy. Témy na písomnú časť záverečnej skúšky pripravujú pre 
jednotlivé učebné odbory členovia jednotlivých  predmetových komisií  (učitelia odborných 
predmetov v súčinnosti s majstrami odbornej výchovy). Predseda predmetovej komisie 
predkladá témy písomnej časti záverečnej skúšky na schválenie riaditeľovi školy do 30.4. 
príslušného školského roka. 

Písomná časť záverečnej skúšky sa koná v triedach teoretického vyučovania. 
Hodnotenie vypracovania vylosovanej témy vykonávajú členovia skúšobnej komisie 
záverečných skúšok.  

 
Písomná časť v jednotlivých učebných odboroch trvá 120 minút. 
 
V odbore 4575 H mechanizátor lesnej výroby hodnotiteľ pridelí žiakovi známku na 

základe dosiahnutého počtu bodov. Počet bodov je uvedený v každej vylosovanej téme 
zvlášť. 

 
V odboroch 4524 H agromechanizátor, opravár, 2466 H 04 mechanik opravár- lesné stroje 
a zariadenia hodnotitelia hodnotia písomnú časť na základe týchto kritérií: 
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Kritériá hodnotenia 
Body 

max. 
Pridelené body 

Splnenie požadovaného  technického členenia a rozdelenia 

strojových častí  
     14  

Obsahová kompletnosť danej témy      14  

Používanie správnej technickej terminológie       6  

Správnosť grafických nákresov, technické kreslenie častí 

strojov  
      6  

 Získané body celkom       40  

 

B) Praktická časť záverečnej skúšky 
 

V rámci praktickej časti záverečnej skúšky sa vedomosti, zručnosti a schopnosti 
žiakov overujú formou plnenia praktických úloh. V príslušnom školskom roku pripravujú témy 
na praktickú časť záverečnej skúšky členovia predmetových komisií (majstri odbornej 
výchovy v súčinnosti s učiteľmi odborných predmetov). Predseda predmetovej komisie 
predkladá témy praktickej časti záverečnej skúšky na schválenie riaditeľovi školy do 30.4. 
príslušného školského roka. 

Praktická časť záverečnej skúšky sa koná v dielňach odborného výcviku alebo na 
pracoviskách spolupracujúcich organizácií, pod dozorom inštruktora odborného výcviku 
a členov skúšobnej komisie záverečnej skúšky.  
 
Kritériá hodnotenia  
 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 
Kritériá 

hodnotenia 

Voľba 
technologického 

postupu 

Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 
 

Nezvolil 
správny postup 
ani s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 

pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate 
zvolil dobrú 
organizáciu 

Zvolil 
organizáciu s 
problémami 

Zvolil 
organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 
 

Nezvládol 
organizáciu  

Kvalita výsledku 
práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/ 
činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 
produkt/ 
činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 
 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP a hygieny 

pri práci 

Dodržal presne 
všetky predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 
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Pri hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky sa plnenie praktickej úlohy každého 
žiaka posudzuje na základe splnenia uvedených kritérií hodnotenia.  

Úroveň naplnenia jednotlivých kritérií vyhodnocujú členovia skúšobnej komisie 
záverečnej skúšky s pomocou majstrov odbornej výchovy.  Skúšobná komisia pridelí  stupeň 
prospechu (1 až 5).  
 
 
C) Ústna časť záverečnej skúšky 
 

V rámci ústnej časti záverečnej skúšky sa vedomosti žiakov overujú formou ústnej 
odpovede na vyžrebovanú tému. V príslušnom školskom roku pripravujú témy na ústnu časť 
záverečnej skúšky  jednotlivých učebných odborov členovia príslušných predmetových 
komisií  (učitelia odborných predmetov v súčinnosti s majstrami odbornej výchovy). Predseda 
predmetovej komisie predkladá témy ústnej časti záverečnej skúšky na schválenie riaditeľovi 
školy do 30.4. príslušného školského roku. 
 
Príprava na ústnu časť v jednotlivých učebných odboroch trvá 15 minút, ako aj odpoveď 
žiaka. 
 
Kritériá hodnotenia 
 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný Kritériá 
hodnotenia 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne 

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si pomoc 
Robil zásadné 
chyby 

Neovládal 

Samostatnosť 
prejavu, 
komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný
chápal 
súvislosti  

Bol menej samostatný, 
nekomplexný  

Bol 
nesamostatný 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Vecnosť, 
správnosť  

Vyjadroval 
sa výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval 
sa celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, niekedy 
nesúvisle, s chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, 
s chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

 
Pri hodnotení odpovedí z ústnej časti záverečnej skúšky sa jednotlivé podtémy hodnotia 
stupňom prospechu 1 až 5. Hodnotenie jednotlivých podtém vychádza  od úrovne splnenia 
stanovených kritérií v konkrétnej podtéme.  
Výsledné hodnotenie odpovedí z ústnej časti záverečnej skúšky je dané stupňom 
prospechu 1 až 5. Vypočíta sa ako aritmetický priemer z hodnotení jednotlivých podtém, 
pričom výsledok sa zaokrúhli na celé číslo.  
 
Výsledné hodnotenie ústnej časti záverečnej skúšky navrhujú členovia skúšobnej komisie 
záverečnej skúšky. 

 
Zaokrúhľovanie sa riadi týmito pravidlami: aritmetický priemer pri hodnotení vyjadrenom 
stupňom prospechu sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa 
zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu 
vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0, 50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a 
nad 0, 50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 
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VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky smernice o podrobnostiach, spôsobe konania, obsahu a hodnotenia  

    záverečných skúšok prerokúva pedagogická radad, schvaľuje riaditeľ školy. 

2. Táto smernica je zverejnená v zborovni školy.  

3. Smernica o podrobnostiach, spôsobe konania, obsahu a hodnotenia  záverečných  

   skúšok bola prerokovaná v pedagogickej rade  dňa 28. 08. 2015. 

 

4. Smernica o podrobnostiach,  spôsobe konania, obsahu a hodnotenia  záverečných  

    skúšok nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2015 

  

V Tvrdošíne, dňa 28. augusta 2015 

 

 

       ....................................................... 
                Ing. Viliam Gerčák 
                 riaditeľ  školy 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 
 
2x  –  HMOV 

2x  –  ZRTV 

1x  –  sRŠ 

1x –   RŠ 
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ZOZNAM PRÍLOH 
 

príloha č.1 zoznam žiakov pre písomnú časť záverečnej skúšky   

 

príloha č.2 zoznam začlenených týchto žiakov a predĺženie času,   poprípade iné  úpravy,  

                 ktoré vyžaduje ich začlenenie,  

 

príloha č.3 zoznam žiakov pre ústnu časť záverečnej skúšky s harmonogramom pre 

                  každého žiaka 

 

príloha č.4 zoznam žiakov pre hodnotenie jednotlivých častí  záverečnej skúšky  

                 + hodnotenie ústnej skúšky 

 

príloha č.5  tlačivo, kde sa zaznamenajú evidenčné čísla jednotlivých dokladov, ktoré  

                   budú žiakovi vydané, 

 

      príloha č.6 pomocné protokoly pre každého žiaka na hodnotenie písomnej  časti  
                        záverečnej skúšky a   opečiatkované hárky pre prípadnú potrebu žiakov 
                         

príloha č.7 pomocné protokoly pre každého žiaka na hodnotenie praktickej časti  

                  záverečnej skúšky + hodnotenie praktickej časti ZS 

 

príloha č. 8 zoznam informácií na nástenke pre žiakov 
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príloha č. 1 

                                           ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 

  písomná časť 

ZOZNAM ŽIAKOV 

Dátum:  
Trieda:  
Učebný odbor:  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. č. Meno a priezvisko 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  
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príloha č.2 
 
 
 

ZOZNAM ZAČLENENÝCH ŽIAKOV 

Školský rok: 

Trieda: 

Odbor: 

p. č. meno a priezvisko druh VPU 
odporúčané 
predĺženie 

častí ZS v % 

predĺženia 
písomnej časti 

predĺženie prípravy 
a odpovede 
ústnej časti 

v min 
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príloha č.3 
 
 
 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 
  ústna časť 

ZOZNAM ŽIAKOV 
Dátum:  
Trieda:  
Učebný odbor:  
 

 
 
 
 

 
 

P. č. Meno a priezvisko 

Časový harmonogram 

Príprava na 
skúšku 

Skúška 

1.  7:30 – 7:45 7:45 – 8:00 

2.  7:45 – 8:00 8:00 – 8:15 

3.  8:00 – 8:15 8:15 – 8:30 

4.  8:15 – 8:30 8:30 – 8:45 

5.  8:30 – 8:45 8:45 – 9:00 

6.  8:45 – 9:00 9:00 – 9:15 

7.  9:00 – 9:15 9:15 – 9:45 

8.  9:15 – 9:45 9:45 – 10:00 

Prestávka na vyhodnotenie 10:00 – 10:15 

9.  10:00 – 10:15 10:15 – 10:30 

10.  10:15 – 10:30 10:30 – 10:45 

11.  10:30 – 10:45 10:45 – 11:00 

12.  10:45 – 11:00 11:00 – 11:15 

13.  11:00 – 11:15 11:15 – 11:30 

14.  11:15 – 11:30 11:30 – 11:45 

15.  11:30 – 11:45 11:45 – 12:00 

16.  11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 

Obedňajšia prestávka 12:15 – 12:45 

17.  12:30 – 12:45 12:45 – 13:00 

18.  12:45 – 13:00 13:00 – 13:15 

19.  13:00 – 13:15 13:15 – 13:30 

20.  13:15 – 13:30 13:30 – 13:45 

21.  13:30 – 13:45 13:45 – 14:00 

22.  13:45 – 14:00 14:00 – 14:15 

23.  14:00 – 14:15 14:15 – 14:30 

24.  14:15 – 14:30 14:30 – 14:45 



 15 

príloha č. 4                        HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZÁVEREČNEJ  SKÚŠKY  
Trieda:                                                    Dátum:  
Učebný odbor:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P. 
č. 

Meno a priezvisko 

Prospech z 
OVY 

Písomná časť Praktická časť  Ústna časť 

Priemer 
Celkové 

hodnotenie 
3. roč.  č. témy Hodnotenie č. témy Hodnotenie č. témy 

Hodnotenie 
úloh 

1 2 3 

1. 
 

            

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             
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HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZÁVEREČNEJ  SKÚŠKY   
Trieda:                                                    Dátum:  
Učebný odbor:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. 
č. 

Meno a priezvisko 

Prospech z 
OVY 

Písomná časť Praktická časť  Ústna časť 

Priemer 
Celkové 

hodnotenie 
3. roč.  č. témy Hodnotenie č. témy Hodnotenie č. témy 

Hodnotenie 
úloh 

1 2 3 

14 
 

            

15 
            

16 
            

17 
            

18 
            

19 
            

20 
            

21 
            

22 
            

23 
            

24 
            

25 
            

26 
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HODNOTENIE ÚSTNEJ ČASŤ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
 

Kritériá hodnotenia 

 
 

Pri hodnotení odpovedí z ústnej časti záverečnej skúšky sa jednotlivé podtémy hodnotia 
stupňom prospechu 1 až 5. Hodnotenie jednotlivých podtém vychádza  od úrovne splnenia 
stanovených kritérií v konkrétnej podtéme.  
 
Výsledné hodnotenie odpovedí z ústnej časti záverečnej skúšky je dané stupňom prospechu 1 
až 5. Vypočíta sa ako aritmetický priemer z hodnotení jednotlivých podtém, pričom výsledok sa 
zaokrúhli na celé číslo.  
 
Výsledné hodnotenie ústnej časti záverečnej skúšky navrhujú členovia skúšobnej komisie 
záverečnej skúšky. 

 
Zaokrúhľovanie sa riadi týmito pravidlami: aritmetický priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom 
prospechu sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 
3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s 
desatinnou časťou do 0, 50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0, 50 sa zaokrúhľuje 
na celé číslo smerom nahor. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný Kritériá 
hodnotenia 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne 

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si pomoc 
Robil zásadné 
chyby 

Neovládal 

Samostatnosť 
prejavu, 
komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný
chápal 
súvislosti  

Bol menej samostatný, 
nekomplexný  

Bol 
nesamostatný 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Vecnosť, 
správnosť  

Vyjadroval 
sa výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval 
sa celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, niekedy 
nesúvisle, s chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 
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príloha č. 5                                                            Evidencia vydaných dokladov 

Trieda:            Dátum:  
Učebný odbor:                                                                                                                                  Triedny učiteľ:  

P.č. Meno a priezvisko 

 

Vysvedčenie za tretí 
ročník 

Výučný list 
 

Vysvedčenie 
o záverečnej 

skúške 

Dodatok 
k vysvedčeniu 
o záverečnej 

skúške 

Podpis 

žiaka 

Dátum 

 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

 
12.    

      

13.          

14.          

15.          

16.  

  
      

17.          

18.          

19.          
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20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

 

v Tvrdošíne dňa....................... 

 

................................................ 

       triedny učiteľ 
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príloha č. 6 

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 
Medvedzie 134, 027 44 Tvrdošín 

__________________________________________________ 

 

 
 

Písomná časť záverečnej skúšky 
 
 

Školský rok:   
 

Učebný odbor:   
 
 
 

 

Meno, priezvisko žiaka: 
 
 

Podpis 

Trieda: 
 
 

Dátum: Číslo témy: 

Názov témy: 
 
 

čas začiatku  písomnej skúšky : 
 
 

čas ukončenia písomnej skúšky: 
 

Meno, priezvisko hodnotiaceho: 
 
 

Hodnotenie: 
 
 
 
 
 
 

Podpis hodnotiaceho: 
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príloha č. 7 

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 
Medvedzie 134, 027 44 Tvrdošín 

________________________________________________ 

 

Praktická časť záverečnej skúšky 
 

Školský rok 201../201.. 
 

Učebný odbor:  
 
 
 

 

Hodnotenie: 1 – 4 prospel,    5 – neprospel 
Hrubé porušenie technologického postupu, bezpečnostných predpisov, neuposlúchnutie 
príkazov členov skúšobnej komisie, nedisciplinovanosť znamená vylúčenie zo skúšky 
a hodnotenie stupňom neprospel. 
 

 
 

   

Meno a priezvisko žiaka:  
 
 

Podpis žiaka: 

Trieda:   Dátum:  
 
 

Číslo témy:  

Názov témy:  
 
 

Čas začiatku  a ukončenia praktickej časti záverečnej skúšky:     
 
  700 – 1300 

Meno a priezvisko hodnotiteľa:   
 

Kritériá hodnotenia: 
Technologický 
postup 

Organizácia 
práce 

Dodržanie 
BOZP 

Kvalita výsledku 
práce 

Celkové 
 hodnotenie 

 
 

 
 

 
 

  
 

Podpis hodnotiteľa 
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Kritériá hodnotenia praktickej časti záverečnej skúšky 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 
Kritériá 

hodnotenia 

Voľba 
technologického 

postupu 

Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 
 

Nezvolil 
správny postup 
ani s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 

pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate 
zvolil dobrú 
organizáciu 

Zvolil 
organizáciu s 
problémami 

Zvolil 
organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 
 

Nezvládol 
organizáciu  

Kvalita výsledku 
práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/ 
činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 
produkt/ 
činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 
 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP a hygieny 

pri práci 

Dodržal všetky 
predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 
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príloha č. 8 

 
INFORMÁCIE NA NÁSTENKU PRE ŽIAKOV 

 
 

1. harmonogram konania záverečnej skúšky a vyradenia absolventov, 

2. základné informácie o záverečnej skúške, 

3. zoznam žiakov po jednotlivých učebných odboroch konajúcich záverečnú skúšku, 

4. časový rozpis žiakov na ústnu skúšku, 

5. komisie na záverečnú skúšku, 

6. zoznam tém na jednotlivé časti záverečnej skúšky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


