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ÚČEL METODICKEJ PRÍRUČKY

Nová koncepcia maturitnej skúšky sledovala zjednotenie podmienok maturitnej
skúšky na rôznych druhoch a typoch stredných škôl. Maturitná skúška predstavuje
významnú formu evaluácie vzdelanostnej kvalifikácie. Jej cieľom je zistiť dosiahnutie
programových cieľov, t.j. výsledkov formálnej výchovy a vzdelávania žiakov SOŠ a SOU
a zároveň
diagnostikovať
úroveň
pripravenosti
a spôsobilosti
absolventov
na vysokoškolské štúdium alebo na ich uplatnenie v povolaní. Úspešným vykonaním
maturitnej skúšky absolvent SOŠ a SOU získa úplné stredné odborné vzdelanie, v rámci
Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED 97 úroveň 3A.
Účelom tejto metodickej príručky je
1. prehĺbiť, zdokonaliť a rozšíriť odbornú a pedagogickú spôsobilosť pedagogických
zamestnancov pri príprave a priebehu odbornej zložky maturitnej skúšky,
2. poskytnúť a sprostredkovať informácie využiteľné v pedagogickej a metodickej
činnosti,
3. aplikovať informácie z oblasti legislatívy týkajúce sa ukončovania štúdia
na stredných školách formou maturitnej skúšky.
Metodická príručka prináša systémový prístup k tvorbe maturitných tém ako
vzdelávacích výstupov v oblasti odborného vzdelávania. V rámci toho si samotní učitelia
musia uvedomiť a osvojiť novú filozofiu tvorby vzdelávacích výstupov založenú
na meraní a hodnotení výkonov absolventov, aby sa skutočne zvýšila objektivity
a reliabilita skúšania. Učitelia musia chápať, že odborný problém, ktorý sa má riešiť, nie
je úzko zameraný iba na profilové predmety, ale má svoje aplikačné súvislosti aj na iné
oblasti, ktoré žiak musí preukázať. Hoci túto skutočnosť majú vo svojom podvedomí
zakódovanú, nie je vždy spoľahlivo preukázateľná vo vytvorených maturitných témach.
Na druhej strane musia učitelia na tento prístup hodnotenia výkonov systematicky
pripravovať aj žiakov, aby k skúšaniu pristupovali nie z úzkeho verbálneho pohľadu, ale
využili a aplikovali svoje vedomosti, zručnosti, postoje a hodnotovú orientáciu aj
z hľadiska aplikačných súvislosti, v ktorých majú jedinečnú príležitosť preukázať svoje
schopnosti pri riešení a hľadaní nového problému, svoju tvorivosť, kreativitu
a pohotovosť.
Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci prebiehajúceho ďalšieho vzdelávania
učiteľov odborných predmetov vrátane majstrov odbornej výchovy SOŠ a SOU očakáva
a víta všetky cenné návrhy a odporúčania na skvalitnenie prípravy učiteľov v oblasti
ukončovania štúdia maturitnou skúškou.
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LEGISLATÍVNY RÁMEC MATURITNEJ SKÚŠKY

Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania je absolvovanie
maturitnej skúšky v študijných odboroch SOŠ a SOU v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č.510/2004 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní
prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky
č.379/2005 Z.z. (ďalej len „vyhláška“)
Táto vyhlášky upravuje spôsob ukončovania štúdia na stredných školách,
ukončovania pomaturitného štúdia, nadstavbového štúdia, odbornej prípravy
v odborných učilištiach a v učilištiach a ukončovania prípravy na výkon jednoduchých
činností v odborných učilištiach.
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva
určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi
pre príslušný študijný odbor1) a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa
v povolaní a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie. V študijných odboroch2) určených
pre absolventov učebných odborov sa v odbornej zložke maturitnej skúšky zohľadňuje
nadväznosť na príslušný učebný odbor3).
Maturitná skúška na SOŠ a SOU:
1. Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z tých predmetov a spôsobom, ktoré sú
uvedené v prílohe vyhlášky.
2. Zoznam predmetov maturitnej skúšky a odporúčaný počet vyučovacích hodín je
uvedený v časti I. prílohy vyhlášky.
3. Maturitná skúška na SOŠ a SOU sa skladá zo 4 predmetov: slovenský jazyk
a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, praktická
časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
4. Maturitná skúška na SOŠ a SOU s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa
skladá z 5 predmetov: maďarský jazyk a literatúra/ukrajinský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky maturitnej
skúšky, praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
5. Maturitná skúška na SOŠ a SOU so štvorročným štúdiom s 2 vyučovacími jazykmi
sa skladá zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, druhý vyučovací jazyk,
teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, praktická časť odbornej zložky
maturitnej skúšky.
1

) Oddiel A a oddiel C prílohy vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č.80/1991 Zb.
o stredných školách v znení neskorších predpisov.
2
) Oddiel D prílohy vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č.80/1991 Zb. o stredných
školách v znení neskorších predpisov.
3
) Oddiel E prílohy vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č.80/1991 Zb. o stredných
školách v znení neskorších predpisov.
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6. Maturitná skúška na SOŠ a SOU s 2 vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sa
skladá zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, druhý vyučovací jazyk,
teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, praktická časť odbornej zložky
maturitnej skúšky.
7. Maturitná skúška pre pomaturitné kvalifikačné štúdium sa skladá z 2 predmetov:
teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktická časť odbornej zložky
maturitnej skúšky.
8. Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je súbor odborných vyučovacích
predmetov podľa učebného plánu príslušného študijného odboru SOŠ alebo SOU.
V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti
žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky
maturitnej skúšky. V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú
zručnosti žiaka v tomto súbore.
9. Členenie maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a ich úrovní
obtiažnosti je uvedené v časti II. prílohy vyhlášky.
10. Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu maturitnej skúšky sú uvedené v časti IV. prílohy
vyhlášky
11. Pokyny k maturitnej skúške pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sú uvedené v časti V. prílohy vyhlášky.
12. Všeobecné pokyny a požiadavky na internú časť maturitnej skúšky, osobitne
pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej
zložky maturitnej skúšky v členení podľa jednotlivých skupín študijných odborov, sú
uvedené v časti VI. prílohy vyhlášky.
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
a) je ústna skúška, ktorá je povinná pre všetky formy štúdia,
b) je celoodborová, komplexná, nie predmetová,
c) maturitné témy sú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa príslušného
študijného odboru v oblasti odborného vzdelávania,
d) maturitné témy schvaľuje riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie
do 31. marca príslušného školského roka. Súčasťou maturitných tém je aj
zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas maturitnej skúšky používať,
e) je verejná,
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f) termín internej časti maturitnej skúšky určí na návrh riaditeľa školy príslušný
krajský školský úrad4) pre všetky formy štúdia,
g) žiak si žrebuje jednu zo schválených 25 tém.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
a) je praktická skúška, ktorá je povinná pre všetky formy štúdia,
b) praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa skladá z 1 až 15 tém
c) formu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určí riaditeľ strednej
školy na návrh predmetovej komisie,
d) žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vo vyžrebovanej
alebo určenej téme jednou z týchto foriem: praktická realizácia a predvedenie
komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu alebo ročníkovej práce, realizácia
a obhajoba experimentu, obhajoba úspešných súťažných prác, predvedenie
umeleckého výkonu,
e) praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky môže byť individuálna alebo
skupinová. Žiak môže používať pomôcky uvedené v zadaní témy,
13. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky trvá podľa povahy študijného
odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik
najviac 33 hodín, v jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, v ktorých to charakter
skúšky vyžaduje
a) praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky môže trvať až 4 týždne,
b) za jednu hodinu maturitnej skúšky sa považuje čas 60 minút,
c) maturitné témy schvaľuje riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie
do 31. marca príslušného školského roka. Súčasťou maturitných tém je aj
zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas maturitnej skúšky používať.
14. Organizáciu a priebeh maturitnej skúšky zabezpečujú tieto maturitné komisie:
o ústredná maturitná komisia:
a) odporúča návrhy na zmeny zásad konania maturitnej skúšky,
b) navrhuje harmonogram maturitných skúšok,
c) vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu externej časti maturitnej skúšky,
d) vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu písomnej formy internej časti maturitnej
skúšky,
4

) § 11 ods. 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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e) predkladá Ministerstva školstva SR výročnú správu o priebehu a realizácii
maturitnej skúšky.
Predsedu a ostatných členov ústrednej maturitnej komisie vymenúva a odvoláva
minister školstva SR,
o školská maturitná komisia:
a) zodpovedá za priebeh maturitných skúšok v škole. Školskú maturitnú komisiu
tvorí predseda, riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných
komisií. Predsedom školskej maturitnej komisie môže byť len pedagogický
zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou5), ktorý má najmenej
4 rokov pedagogickej praxe. Nemôže byť vymenovaný z pedagogických
zamestnancov školy, na ktorej sa skúška koná. V triedach s 2 vyučovacími
jazykmi školskú maturitnú komisiu tvorí predseda, podpredseda, riaditeľ školy
a predsedovia predmetových maturitných komisií. Predsedom školskej
maturitnej komisie v triedach s 2 vyučovacími jazykmi môže byť len
pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou
a štátnou jazykovou skúškou z druhého jazyka. Vymenúva ho do 15. marca
príslušný krajský školský úrad na základe návrhov riaditeľov stredných škôl
na obdobie jedného roka odo dňa vymenovania. Je to čestná funkcia.
V prípade absencie predsedu školskej maturitnej komisie z vážnych dôvodov
zastupuje ho riaditeľ školy, ak nie je vymenovaný nový predseda. Predseda
školskej maturitnej komisie
o
o
o
o

kontroluje pripravenosť a organizáciu maturitnej skúšky,
kontroluje správnosť protokolu o maturitnej skúške,
podpisuje vysvedčenie o maturitnej skúške,
vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky, ktorú
odosiela príslušnému krajskému školskému úradu,

o predmetové maturitné komisie:
a) maturitná skúška z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky podľa
jednotlivých študijných odborov sa koná pred predmetovými maturitnými
komisiami. Každú predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a skúšajúci
učitelia odborných teoretických predmetov, v študijnom odbore v SOU aj
skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov
odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík študijného
odboru,
b) v jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac
predmetových maturitných komisií pre teoretickú a praktickú časť odbornej
zložky maturitnej skúšky,

5

) § 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.41/1996 Zb. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti,
pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov
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c) predsedom predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický
zamestnanec, ktorý má príslušnú aprobáciu pre daný predmet. Vymenúva ho
do 15. marca príslušný krajský školský úrad na základe návrhov riaditeľov
stredných škôl na obdobie jedného roka odo dňa vymenovania. Je to čestná
funkcia. Predseda predmetovej maturitnej komisie môže súčasne vykonávať
aj funkciu predsedu školskej maturitnej komisie. V triedach s 2 vyučovacími
jazykmi v predmetoch, ktoré sa konajú v druhom vyučovacom jazyku, môže
byť predsedom predmetovej maturitnej komisie len pedagogický
zamestnanec, ktorý má príslušnú aprobáciu pre daný predmet a úspešne
vykonal štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka, prípadne má
aprobáciu pre daný predmet alebo úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku
z druhého vyučovacieho jazyka. V prípade absencie predsedu predmetovej
maturitnej komisie z vážnych dôvodov zastupuje ho riaditeľ školy alebo
zástupca riaditeľa školy , ak nie je vymenovaný nový predseda. Predseda
predmetovej maturitnej komisie
o riadi prácu komisie,
o kontroluje pripravenosť maturitnej skúšky z príslušného predmetu,
o schvaľuje do 30. apríla maturitné témy ústnej formy internej časti
maturitnej skúšky z príslušného predmetu maturitnej skúšky,
o podieľa sa na skúšaní a klasifikácii žiaka,
o zodpovedá za klasifikáciu podľa podmienok uvedených v prílohe,
o vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky
z predmetu maturitnej skúšky, ktorú odovzdá predsedovi školskej
maturitnej komisie,
d) riaditeľ školy môže na teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky prizvať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie aj
odborníka z praxe. Odborník z praxe môže žiakovi dávať otázky, ale ho
nehodnotí,
e) skúšajúcimi predmetovej maturitnej komisie môžu byť len pedagogickí
zamestnanci, ktorí majú na skúšaný predmet príslušnú aprobáciu. V triedach
s 2 vyučovacími jazykmi, kde maturitné skúšky sa konajú v druhom
vyučovacom jazyku môžu byť skúšajúcimi predmetovej maturitnej komisie len
pedagogickí zamestnanci, ktorí majú na skúšaný predmet príslušnú aprobáciu
a z ktorých aspoň jeden má štátnu jazykovú skúšku z druhého vyučovacieho
jazyka alebo druhý vyučovací jazyk je jeho materinský jazyk.
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15. Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo
všetkých predmetov maturitnej skúšky.
16. Žiakovi, ktorý úspešne zložil maturitnú skúšku sa vydá vysvedčenie o maturitnej
skúške najneskôr do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Žiakovi
triedy s 2 vyučovacími jazykmi sa vydá vysvedčenie v obidvoch vyučovacích
jazykoch, prípadne vysvedčenie v slovenskom jazyku a vysvedčenie v druhom
vyučovacom jazyku.
17. Žiakovi študijného odboru SOU sa po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky vydá
okrem vysvedčenia o maturitnej skúške výučný list.
18. Prospech žiaka na maturitnej skúške sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v prílohe.
Klasifikácia môže byť vyjadrená percentom úspešnosti alebo stupňoch prospechu.
3

METODIKA TVORBY MATURITNÝCH TÉM
ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

PRE TEORETICKÚ

ČASŤ

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky má zistiť schopnosti absolventa:
o začleniť nadobudnuté vedomostí a schopností do systému poznania a konania,
o zvládať výkonové štandardy,
o tvorivo aplikovať a využívať nadobudnuté vedomostí, zručností a postoje
pri komplexnom riešení problémov vo vyžrebovanej maturitnej téme,
o komunikovať v štátnom a vyučovacom jazyku ako predpokladanej podmienky
v prospech študijnej a pracovnej mobility,
o prakticky využívať súčasné komunikačné a informačné technológie.
Odborná zložka maturitnej skúšky sa vzťahuje na spôsobilosť absolventa v celom
študijnom odbore. Žiak preukazuje spôsobilosť vykonávať alebo nevykonávať danú
profesiu a nie spôsobilosť vykonávať ju na vyššej alebo nižšej úrovni vzdelávania.
Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je súbor odborných vyučovacích
predmetov podľa učebného plánu príslušného študijného odboru v súlade s vyhláškou.
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva
určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi
pre príslušný študijný odbor a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať ich
v ďalšom štúdiu, pri výkone povolania a odborných činnostiach, na ktoré sa pripravujú.
V študijných odboroch určených pre absolventov učebných odborov sa v odbornej
zložke odbornej zložky maturitnej skúšky zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný
odbor.
Cieľom teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je zároveň overiť,
v súlade s profilom absolventa, schopnosť žiaka využívať získané odborné vedomostí
a intelektuálne schopností získané počas štúdia na posúdenie určitého odborného

9

problému a na navrhnutie, posúdenie a obhájenie najvhodnejšieho spôsobu riešenia
tohto problému. Je to logické, nakoľko profil absolventa mal by byť priamo odvodený
od štandardu povolania, ktorý determinujú zamestnávatelia v oblasti daného povolania.
Keďže maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom absolventov
študijných odborov SOŠ a SOU, títo vykonaním maturitnej skúšky získajú na jednej
strane hlavne odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom
povolaní a na druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania Získané maturitné
vysvedčenie, vrátane výučného listu na SOU, potvrdzuje v plnom rozsahu ich
dosiahnuté kompetencie. Hoci predmetná vyhláška terminologicky neobjasňuje
používaný pojmový aparát, terminológia uvádzaná v tejto príručke je v priamej
nadväznosti na vzdelávacie štandardy.
Pri teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať a aplikovať
vedomostí a schopností z rôznych odborných predmetov komplexne, uplatňovať rôzne
matematické a prírodovedné hľadiská. pri skúške sa sleduje nielen jeho schopnosť
využívať integrované a aplikačné medzipredmetové vzťahy v oblasti všeobecnej
a odbornej zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovednej
stránky a správneho uplatňovania odbornej terminológie na základne kriteriálneho
hodnotenia výkonov. V študijných odboroch s rozšírenou prípravou cudzích jazykov sa
overuje aj úroveň cudzojazyčných spôsobilostí z hľadiska ich profesijnej použiteľnosti.
Takto sa overuje nielen kvalita odbornej prípravy žiakov na povolanie, ale aj ich
schopnosti potrebné pre ďalšie štúdium na vysokej škole.
3.1 Pojmový a terminologický aparát
Pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky je najdôležitejšie sledovať
líniu vymedzených cieľov v priebehu celého štúdia a to hlavne cestou stanovenia
vzdelávacích výstupov a kompetencií.
Pod pojmom cieľ sa rozumie to, čo sa má danou činnosťou dosiahnuť. Je
východiskom a podmienkou fungovania obsahu a procesu v priebehu celého
vzdelávania. Premieta sa do obsahu aj metód činnosti a z neho vyplývajú aj základné
kritériá pre hodnotenie vzdelávacích výstupov. V rámci tvorby maturitných tém
pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky musíme preto zvažovať
a špecifikovať nasledovné ciele v rámci konkrétneho študijného odboru:
o kognitívne ciele, ktoré zahŕňajú oblasť vedomostí, intelektuálnych zručností,
poznávacích schopností (pamäť, myslenie, tvorivosť),
o afektívne ciele vymedzujúce oblasť postojov, hodnotovej orientácie a sociálnokomunikatívnych zručností.
Všetky vzdelávacie ciele v oblasti odborného vzdelávania sa sústreďujú
na determinovanie a rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov, ktoré musí žiak počas
štúdia nadobudnúť a výkonov, ku ktorým musí dospieť za špecifických podmienok.
Stanovenie relevantných výkonov na základe požadovaných vedomostí, zručností
a postojov je významným špecifikom odborného vzdelávania. z hľadiska relevantnosti
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voči požiadavkám trhu práce a medzinárodnej porovnateľnosti vzdelávacích výstupov
odborného vzdelávania je preto potrebné, aby bol zabezpečený súlad medzi obsahom
vzdelávania a kvalifikačnou štruktúrou pracovnej sily. Takýmto dokumentačným prvkom
sú štandardy povolania. Sú rôzne cesty, ktorými sa tieto štandardy dajú formulovať,
preto je aj ich štruktúra odlišná a závisí od politických, ekonomických, sociálnokultúrnych špecifík, historických a súčasných podmienok krajiny.
Štandardy povolania sú normatívnou kategóriou, ktorá kvantifikuje špecifické
osobnostné, odborné a iné predpoklady a podmienky ovplyvňujúce úspešný výkon
povolania, resp. skupinu príbuzných povolaní. Predpokladá systém odborného
vzdelávania založený na potrebách a požiadavkách zamestnávateľských inštitúcií.
Štandardy povolania vymedzujú cieľové – výstupné požiadavky v podobe kritérií, podľa
ktorých sa bude hodnotiť miera úspešnosti výkonov žiaka. Je neodmysliteľnou súčasťou
profilu absolventa. Preto aj odborné vzdelávanie a jeho vzdelávací výstup sa musia
štandardizovať.
Základom pre štandardizovaný systém odborného vzdelávania je Ministerstvom
školstva SR schválený cieľový dokument Štandard stredoškolského odborného
vzdelávania a výchovy v SR6), ktorý stanovuje cieľové požiadavky garantované štátom
na jednotlivých stupňoch vzdelania a pre jednotlivé vzdelávacie smery (skupiny
odborov) v oblasti kľúčových kompetencií, všeobecného a odborného vzdelávania.
Vzdelávací štandard predstavuje súbor požiadaviek na žiaka, ktoré vymedzujú
stupeň dosiahnutých vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie, špecifikujú
to, čo by mal žiak vedieť, dosiahnuť, vykonať a preukázať, aby získal certifikát –
maturitné vysvedčenie a/alebo výučný list, získal požadovanú kvalifikáciu alebo postúpil
na vyšší stupeň vzdelania. Vzdelávacie štandardy zahŕňajú:
o Výkonový štandard. Je to základné kritérium na zisťovanie a hodnotenie miery
plánovaného výkonu žiaka. Je to stanovenie významných vedomostí, zručností
a postojov, ktoré má žiak podľa očakávania preukázať po ukončení vzdelávania.
Je odvodený od cieľov vyučovacieho procesu, preto sa nazýva aj cieľová
požiadavka. Je zároveň vstupným a výstupným štandardom (vstupné
a výstupné požiadavky). Výkonový štandard identifikuje merateľnosť
vyučovacieho procesu. Popisuje produkt výučby, nie jej proces. Dôkazom
dosiahnutia tohto štandardu je objektívne, validné a reliabilné sumatívne
hodnotenie na základe spoľahlivých meracích prostriedkov, ktorými sa overí
dosiahnutie cieľa. Je základňou pre stanovenie maturitných tém.
Výkonové štandardy sú podrobne rozpracované v základných pedagogických
dokumentoch v časti profil absolventa. Sú konkretizované pre jednotlivé študijné
odbory. Preto profil absolventa bude zásadným dokumentom pri tvorbe
maturitných tém. Výkonové štandardy rozpracované formou cieľových
požiadaviek sú súčasťou prílohy VI, bod 20 pre jednotlivé skupiny študijných
6

) Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 10. júla 2002 pod číslom 810/2002-4 ako
základ pre tvorbu štátnych (rámcových) vzdelávacích programov
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odborov vyhlášky. Ich stanovenie je podrobne rozpracované aj v Štandarde
stredoškolského odborného vzdelávania a výchovy v SR.
o Obsahový štandard vymedzuje požiadavky a podmienky, ktoré určujú, čo má
žiak vedieť (kognitívna oblasť) alebo vedieť urobiť (psychomotorická oblasť). Ide
o proces štruktúrovania obsahu vzdelávania. Obsahový štandard je v základných
pedagogických dokumentoch determinovaný v učebných osnovách/tematických
celkoch.
Výkonové a obsahové štandardy tvoria vzdelávací štandard. Každý
obsahový štandard má byť determinovaný rozpracovanými výkonovými
štandardmi a naopak. Oba štandardy vzájomne korešpondujú (obsahový
štandard ⇔ výkonový štandard).
Vzdelávací výstup je stanovením stupňa vedomostí, zručností a/alebo postojov
a hodnotovej orientácie, ktoré má žiak preukázať po ukončení vzdelávania. Je
základným stavebným kameňom vzdelávania. Identifikuje merateľnosť a hodnotenie
dosiahnutého vzdelania. Popisuje produkt výučby, nie jej proces. Musí odpovedať
na otázku, čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju kompetenciu a úspešne ukončil
svoje štúdium. Predstavuje základ pre sumatívne hodnotenie založené na výkonových
kritériách. Vymedzenie metód a prostriedkov hodnotenia by sa malo urobiť v tom istom
čase, kedy sa formulujú vzdelávacie výstupy. Skompletizovanie maturitných tém
znamená identifikáciu vzdelávacích výstupov. Každý vzdelávací výstup má priamy
vzťah k výkonovým a obsahovým štandardom a vedie k certifikácii.
Spoločným cieľom, ku ktorému by postupne malo odborné vzdelávanie smerovať, je
získavanie kompetencií dôležitých pre celoživotné vzdelávanie, pre život, pre prácu,
pre spoločenskú komunikáciu – tzv. kľúčových kompetencií ako komplexu, ktorý
zahŕňa vedomosti, kognitívne zručnosti, praktické zručnosti, postoje, emócie, hodnotové
a etické princípy, motiváciu zodpovedajúcu veku a vzdelávacím možnostiam jedincov,
pre ktoré sú určené. Kľúčové kompetencie tvoria základ celoživotného vzdelávania a sú
základom pre postupné budovanie komplexných kompetencií.
Kompetencie musia spĺňať všetky náležitosti a požiadavky tak, aby absolvent po
ukončení štúdia dosiahol istú kvalifikačnú spôsobilosť na výkon povolania. Označujú
ohraničenú štruktúru vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie, ktoré sú
predpokladom očakávaného výkonu žiaka. Vyjadrujú jeho spôsobilosť alebo schopnosť
niečo urobiť, vykonať určité pracovné činnosti alebo vyjadriť niečo určitým spôsobom.
Vymedzujeme ich ako špecifickú spôsobilosť človeka využívať know-how, zručnosti7),
kvalifikácie alebo vedomosti vo vzťahu k povolaniu a požiadavkám trhu práce. Úzko
súvisia so štandardom povolania. pri stanovení maturitných tém v teoretickej časti
7

) Zručnosti sú relevantné vedomosti a skúseností potrebné na výkon špecifickej úlohy alebo práce.
Všeobecné/generické zručnosti podporujú celoživotné vzdelávanie a zahŕňajú nielen hovorenú,
písomnú a číselnú gramotnosť (základné zručností), ale tiež komunikatívne zručností, zručností riešiť
problémy, pracovať v tíme, robiť rozhodnutia, kreatívne myslenie, počítačové zručností a zručností
nepretržite sa vzdelávať.
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odbornej zložky
kompetenciách:

maturitnej

skúšky

musíme

teda

uvažovať

o nasledujúcich

o Všeobecné kompetencie sú základné kognitívne (poznávacie) kompetencie,
ktoré sa vyžadujú pre ucelené skupiny vedomostí – v matematike, v čítaní,
v písaní, pri riešení problémov, v oblasti sociálnych, komunikatívnych
a interpersonálnych kompetencií. Vymedzujú široký poznávací základ potrebný
pre uplatnenie človeka v spoločnosti a mimopracovnom živote. Vytvárajú
predpoklad celoživotného vzdelávania a prispievajú k ďalšej profesionalizácii
a adaptabilite každého jedinca.
o Odborné kompetencie sú založené na súbore kompetencií vyšpecifikovaných
z profilu práce a tradičných povolaní. Sú to sociálne a komunikatívne
kompetencie, strategické schopnosti pri kompetenciách založených na riešení
problémov, organizačné kompetencie a iniciatívnosť pri vedení tímu. Strategicky
ovplyvňujú schopnosti absolventa uplatniť sa na trhu práce, prispôsobovať sa
jeho zmenám a samostatne rozhodovať o svojej profesionálnej kariére.
Je dôležité si zapamätať, že v oblasti odborného vzdelávania sa musí pre každý typ
kompetencie vypracovať osobitné hodnotenie a osobitné prostriedky hodnotenia.
V súčasnosti sú vypracované stratégie na hodnotenie kognitívnych vedomostí
a psychomotorických zručností, ktoré sú rôzne pre rôzne typy vzdelávacích výstupov.
V tabuľke, ktorá je uvedená nižšie, sú uvedené vzťahy medzi kompetenciami
a metódami hodnotenia.
Tabuľka 1
Typ kompetencie
Praktické
(psychomotorické
kompetencie)

založenej na
praktických zručnostiach

týkajúcej sa
výkonu úlohy a procesov

zručnostiach správania sa

úloh riadenia
samoriadenia
interpersonálnych vzťahov
využitia vedomostí
riešenia problémov
plánovania
komunikácie
rozhodovania
hodnotenia

aplikácii vedomostí

Vedomosti
(kognitívne kompetencie)
poznávaní

vysvetľovania
objasňovania

vedomostiach

využívania a obnovovania
informácií

13

Pri tvorbe maturitných tém pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky je potrebné si zapamätať a utvrdiť vzťahy medzi štandardmi a kompetenciami:
Vzdelávací výstup
Štandard
povolania

Kompetencie

Profil
absolventa

Učebné
osnovy

Vzdelávací
štandard

Výkonový štandard =
Cieľové požiadavky

Obsahový
štandard

Maturitné témy

VZDELÁVACÍ VÝSTUP

Certifikácia
(Maturitné vysvedčenie)

3.2 Tvorba maturitných tém
Postup prác na maturitných témach je účelné rozložiť do niekoľkých etáp a etapy
do logicky usporiadaných krokov. Skôr, ako pristúpime k etapizácii tvorby maturitných
tém je nevyhnutné si uvedomiť, čo budeme rozumieť pod pojmom maturitná téma.
Maturitná téma je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia
komplexného charakteru, ktorý má žiak v priebehu maturitnej skúšky riešiť. V odbornej
zložke maturitnej skúšky by mala smerovať k napodobeniu určitých odborných úloh,
činností alebo situácii, ktoré sa uplatňujú na pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa
žiaci pripravujú.
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Maturitná téma je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá
z podtém. Ich obsahová skladba je koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť
preukázať naplnenie všetkých výkonových kritérií v danom študijnom odbore. Zásadná
profilová časť sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov odvodených od vzťahov
a súvislostí k profilovým predmetom. V ďalších častiach – aplikačná oblasť – sa
uvádzajú všetky dôležité väzby a súvislosti doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby
maturitná téma bola komplexná. Ich stanovenie si vyžaduje prístup z viacerých hľadísk.
Každá maturitná téma má:
o vychádzať z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie
absolútneho výkonu na základe kritérií) a zabezpečiť, aby výkonové štandardy
uvedené v profile absolventa komplexne pokryli všetkých 25 maturitných tém
(jedna maturitná téma nikdy nemôže pokryť všetky výkonové štandardy) ,
o uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov
obsahovo príbuzných (celoodborová maturitná skúška),
o vychádzať z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov
(komplexnosť odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov),
o umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky,
písomné materiály, protokoly, projekty, informácie, údaje, atď.) pre splnenie danej
témy,
o umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne
schopnosti získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného
problému, ktorý je daný v maturitnej téme,
o dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby
náročnosť, vecný a časový rozsah maturitných tém (30 minút na prípravu, 30
minút na odpoveď) boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom
stupni vzdelania.
Pri tvorbe maturitných tém sa musíme vyvarovať nasledovnému:
o netvoriť maturitnú tému podľa predmetov (téma bude v takom prípade
nekonzistnentá, odtrhnutá od profilového odborného problému, ktorý sa má
v maturitnej téme komplexne riešiť, nebude vytvárať možnosti pre aplikačné
a tvorivé schopnosti žiaka),
o extrémom, akým je buď príliš malé alebo príliš rozsiahle množstvo informácií. Ak
stanovíme malý rozsah, žiak ťažko porozumie zmysluplnosti problému. Nebude
mať potrebné množstvo zásadných a podporných informácií pre uplatnenie
procesov a postupov pri riešení nových alebo problémových situácií. na druhej
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strane príliš rozsiahla téma sa môže prejaviť ako nezrozumiteľná, neriešiteľná,
demotivujúca a frustrujúca pre žiaka,
o nestanovovať maturitnú tému iba mechanickým popisovaním bez uplatnenia
výkonových štandardov,
o maturitná téma nesmie viesť žiakov k pamäťovému
a reprodukovaniu osvojených poznatkov v priebehu štúdia.

memorovaniu

Pri tvorbe podtém musia byť ich formulácie jasné, jednoznačné, v logickej sekvencii
od riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo
situácie, ktoré sa majú v maturitnej téme riešiť. Odvodzujú sa od obsahových
štandardov, ktoré sa osvojujú v priebehu celého štúdia. Orientujú a podporujú žiaka
na preukázanie požadovaného výkonu a determinujú jeho výkonovú úroveň. Podtémy
sa vzťahujú na všetky profilové - prioritné, aplikačné - príbuzné a doplňujúce informácie,
ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného
študijného odboru získal.

3.2.1 Prvá etapa tvorby maturitných tém – výkonové štandardy
Tvorba maturitných tém založená na výkonových štandardoch je novým prvkom
a prístupom v procese prípravy maturitných skúšok. Tento proces má svoju logiku
a opodstatnenie. Sleduje líniu procesov uplatňujúcich sa v krajinách Európskej únie,
prináša nové chápanie hodnotenia kompetencií na báze preukázaných výkonov, zvyšuje
mieru objektivity a reliability hodnotenia, napomáha identifikovať správnosť alebo
nesprávnosť obsahovej náplne vzdelávania a opodstatnenosť kompetencií vo vzťahu
k potrebám a požiadavkám zamestnávateľských inštitúcií. Je zároveň základom
pre sústavné revidovanie vzdelávacích programov. Je potrebné zdôrazniť, že celý
proces štruktúrovania maturitných tém je tímová práca.
Pri tvorbe maturitných tém pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky
v rámci konkrétneho študijného odboru učitelia odborných predmetov pristúpia
k zabezpečeniu nasledovných krokov:
1. krok:

Prehodnotíme výkonové štandardy pre odborné vzdelávanie. Výkonové
štandardy predstavujú zásadnú časť profilu absolventa základných
pedagogických dokumentoch (ďalej len „ZPD“), nakoľko priamo identifikujú
výkon žiaka. Prehodnocujeme aktívne slovesá podľa úrovne obtiažnosti
preukázania výkonu žiaka. Každé sloveso musí byť merateľné a hodnotiteľné,
tak ako výkon musí byť merateľný. Musíme sa preto vyvarovať používaniu
takých slovies, ktoré sa merať nedajú (pozri časť 3.2.1.1).
V tejto časti môžeme zistiť, že profil nie je tvorený všetkými výkonovými
štandardmi v ich vzťahu k obsahovým štandardom daného študijného odboru
alebo determinované výkony sú nadbytočné. Tiež sa môže preukázať
nesprávnosť aplikácie slovies vo výkonových štandardoch (nemerateľné,
napr. naučiť sa, vedieť, uvažovať, porozumieť, atď.). Preto si prehľad
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výkonových štandardov upravíme (opravíme, doplníme). Tieto práce sú
dôležité pri iniciovaní následnej inovácii ZPD.
2. krok:

Stanovenia výkonových štandardov profilu absolventa porovnáme
s cieľovými požiadavkami, ktoré sú uvedené v prílohe VI Požiadavky
na internú časť maturitnej skúšky, bod 20 pre príslušnú skupinu študijných
odborov, do ktorej je zaradený študijný odbor pre ktorý sa pripravujú
maturitné témy.

3. krok:

Na precíznejšie porovnanie odporúčame porovnať výkonové štandardy
uvedené v profile absolventa s výkonovými štandardmi, ktoré sú
identifikované v Štandarde stredoškolského odborného vzdelávania
a výchovy v SR pre jednotlivé smery vzdelávacie.

3.2.1.1 Princíp tvorby výkonových štandardov
Keďže výkonové štandardy sa priamo vzťahujú na výkon žiaka, ktorý je daný
súhrnom vedomostí, zručností a postojov/hodnotovej orientácie, veľmi záleží na ich
presnom a výstižnom stanovení. Špecifikujú totiž tie kritériá, ktoré by zamestnávatelia
aplikovali na vymedzenie jednotlivých požadovaných pracovných úloh alebo činností
tak, aby sa predpísané pracovné úlohy alebo činnosti mohli kompetentne vykonať.
Výkonové štandardy by mali byť, pokiaľ je možné, zoradené v logickom poradí.
Preto pri ich stanovení ako prvé identifikujeme vedomosti, ktoré sa využívajú
s cieľom vykonať predpísanú úlohu alebo činnosť. Vedomosti zahŕňajú teóriu, princípy,
pravidlá, obsah, atď., aby sa podporil kompetentný výkon úlohy alebo činnosti.
Nasleduje logické zoradenie pracovných činností a spôsobov práce pri výkone danej
úlohy – psychomotorické zručností.
Ďalším krokom bude identifikácia významných postojov a hodnotovej orientácie,
ktoré sa tiež očakávajú pri plnení úlohy alebo činnosti. Osvojenie si postojov je pre dané
povolanie nesmierne dôležité, pretože vytvára pevné interpersonálne interakcie. Každé
povolanie má, istým spôsobom, svoje hlavné postojové dimenzie. V rámci plnenia úloh
alebo činností sa prenášajú a odovzdávajú skúsenosti, informácie a poznatky, čím sa
formujú aj osobnostné a medziľudské postoje. Napr. schopnosť, ktorá pozitívne alebo
negatívne ovplyvňuje členov tímu je významnou a v súčasnosti nevyhnutnou životnou
zručnosťou na každom pracovisku.
Identifikácia opatrení a predpisov na bezpečnosť, hygienu, ochranu zdravia,
životného prostredia, atď. je tiež zásadným prvkom pri výkone danej úlohy. Avšak nie
v každej úlohe alebo činnosti sú takéto opatrenia nutné. Sú aj úlohy, pre ktoré sa
nepožaduje identifikovať takéto opatrenia.
Na stanovenie výkonových štandardov v zmysle ich logickej postupnosti budeme
uplatňovať nasledujúce usmernenie:
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o Každé stanovenie sa začína aktívnym slovesom v neurčitku8) (Príloha č.1)
o V jednom stanovení by sa malo uplatňovať iba jedno sloveso. Ak chceme
použiť viac slovies, aplikujeme jeho synonymá (2 alebo viac slovies s rôznym
významom a na rôznych výkonových úrovniach indikujú 2 alebo viac výkonov)
o Aktívne sloveso musí byť merateľné a pozorovateľné.
o Výkonový štandard predstavuje produkt, službu alebo činnosť, nie proces.
o Stanovenie výkonových štandardov musí byť primerane jednoduché,
konzistentné, jasne formulované, stručné, jednoznačné a zrozumiteľné.
o Výkonové štandardy musia odpovedať na otázku: Čo potrebuje žiak vedieť, čomu
potrebuje porozumieť alebo čo má preukázať, aby splnil stanovený vzdelávací
výstup a preukázať svoj výkon.
Správne stanovené výkonové štandardy sú základom pre tvorbu maturitných tém
a podtém. Používanie aktívnych slovies napomáha zámeru, ktorý určuje, čo by sa mal
žiak naučiť, ako by sa mali vyšpecifikovať podporné učebné zdroje a vytvoriť hodnotenie
žiaka. Sloveso na začiatku stanovenia musí svojou náročnosťou zodpovedať stupňu
vzdelania. Slovesom sa umožní určiť úroveň vedomostí, zručností a postojov a má
implicitný vzťah na stanovenie vzdelávacích výstupov a maturitných tém ako jednej
z alternatív ich tvorby.
Napr. jednoduché vedomostné kroky sa často určujú tak, že používame správne
sloveso „popísať“, ktoré vystihuje činnosť žiaka. Psychomotorický vzdelávací krok sa
niekedy popisuje slovesom „používať“, ktoré poukazuje na spôsob práce žiaka.
Je nevyhnutné si uvedomiť, že sloveso, ktoré použijeme na určenie vzdelávacieho
výstupu, teda maturitnej témy, nesmie byť na vyššej úrovni ako sloveso, ktorým sme
stanovili výkonový štandard, pretože žiak by musel predviesť svoj výkon na vyššej
úrovni, než bol pôvodne stanovený. Došlo by k nežiaducej disproporcii a k skresleniu
hodnotenia výkonu žiaka. Vybrať správne sloveso na popísanie výkonu a vzdelávacieho
výstupu je zodpovedná a majstrovská práca.
Bloomova taxonómia uvedená v Prílohe č.1 zatrieďuje slovesá na jednotlivé úrovne
obtiažnosti preukázania výkonu od jednoduchej po náročnú. Platí tak pre kognitívnu
oblasť, ako aj pre psychomotorické zručností a postoje. Keďže každé sloveso musí byť
merateľné a ohodnotené, musíme sa vyvarovať používaniu takých slovies, ktoré sa
merať nedajú, napr. posudzovať, porozumieť, chápať, vedieť, rozumieť, osvojiť si,
poznať, naučiť sa, uvažovať o, premýšľať, atď.

8

) Používanie vhodných slovies vo vzťahu k jednotlivým úrovniam vzdelania pojednáva Bloomova
taxonómia slovies. Uznáva ju väčšina krajín vo svete a je podporovaná aj UNESCO-om (hoci sa
používajú rôzne taxonómie)

18

3.2.2 Druhá etapa tvorby maturitných tém – obsahové štandardy
4. krok:

Ku každému výkonovému štandardu priradíme obsahový štandard. V tejto
časti používame platné učebné osnovy odborných predmetov podľa
učebného plánu daného študijného odboru, pre ktorý tvoríme maturitné témy.
Pracujeme s tematickými celkami. Určujeme názvy obsahových štandardov
(nepoužívame aktívne slovesá). Napr. pre výkonový štandard „Žiak má
dodržiavať bezpečnostné predpisy“ bude obsahový štandard „Bezpečnostné
predpisy“. Podporným dokumentom v tomto kroku je Štandard
stredoškolského odborného vzdelávania a výchovy v SR.
Môže sa stať, že pre jeden výkonový štandard môžeme vytvoriť aj viac
obsahových štandardov (vzájomná obsahová príbuznosť).

5. krok:

Vypracujeme zoznam názvov obsahových štandardov.

6. krok:

Analyzujeme množstvo a komplexnosť obsahu vzdelávania vymedzeného
obsahovými štandardmi, ktoré sa vyžaduje, aby žiak zvládol vzdelávací
výstup. Zvažujeme
o hĺbku a rozsah jednotlivých obsahových štandardov (komplexnosť),
o ich možné obmedzenia,
o ich vzájomnú príbuznosť a aplikáciu vo vzťahu k medzipedmetovým
vzťahom,
o ich možnosť vzájomnej kombinácie na základe spoločných charakteristík
obsahu,
o možnosti ich rozdelenia do viacerých obsahových štandardov,
o ich konzistentnosť a jasnosť vzhľadom k výkonu (zodpovedá názov
obsahového štandardu stanovenému výkonu?).
Ak sme identifikovali napr. 60 obsahových štandardov a prehodnotili sme ich
vo vzťahu k ich vzájomnej obsahovej príbuznosti, aplikácii, k možnostiam ich
vzájomnej kombinácie alebo rozdelenia, výsledkom bude už len 40
obsahových štandardov, pretože sme napr. k 1. obsahovému štandardu
priradili 5., 9., 14., 21 a 30, atď. obsahový štandard. Názov 1. obsahového
štandardu sa zmení. Vznikne nový názov a 6 priradených obsahových
štandardov sa zo zoznamu vyškrtne.

7. krok:

Vypracujeme nový zoznam názvov obsahových štandardov.

8. krok:

Ďalej robíme logické a zmysluplné usporiadanie obsahových štandardov
podľa ich obtiažnosti, hierarchie (od jednoduchého obsahu k zložitejšiemu),
priority (čo sa má učiť ako prvé), následnosti (učiť sa od základu) a postupne
ich prehodnocujeme až po konečný zoznam názvov obsahových štandardov.

9. krok:

Vypracujeme konečný zoznam názvov obsahových štandardov.
Tento zoznam predstavuje problémové oblasti, ktoré sa štandardne nazývajú
okruhy maturitných tém. Sú obsahovým podkladom na tvorbu maturitných
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tém. Sú integrálnou súčasťou všetkých odborných (aj niektorých
všeobecnovzdelávacích) vyučovacích predmetov uvedených v učebnom
pláne daného študijného odboru. Preto je počet okruhov maturitných tém
vo všeobecnosti väčší, ako predpísaný počet maturitných tém. Okruhy
maturitných tém môžu byť k dispozícii aj žiakom na ich prípravu k maturitnej
skúške.
Napr.
1. Operačné systémy
2. Rodina
3. Chov hovädzieho dobytka
4. Murovanie konštrukcií
5. Plánovanie atď.
Okruhy maturitných tém môžeme rozpracovať aj podrobnejšie. Používajú sa
rôzne formy. Je to v kompetencii učiteľov, ktorí pracujú na príprave
maturitných tém.
Napr.
1. Operačné systémy
(druhy operačných systémov, použitie, obsluha počítača rôznymi príkazmi,
operačný systém, súbory a zložky, stromová štruktúra, ukladanie súborov,
vysvetlenie pojmov „manager súboru“, základné činnosti, využitie)
alebo
1. Operačné systémy
− druhy operačných systémov,
− použitie operačných systémov,
− obsluha počítača rôznymi príkazmi,
− operačný systém,
− súbory a zložky,
− stromová štruktúra,
− ukladanie súborov,
− vysvetlenie pojmov „manager súboru“,
− základné činnosti,
− využitie
3.2.3 Tretia etapa tvorby maturitných tém – maturitná téma ako vzdelávací výstup
Každá maturitná téma je jedinečným vzdelávacím výstupom. Procesom, ktorý
zabezpečuje splnenie vzdelávacieho výstupu je maturitná skúška.
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V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vzdelávacie výstupy
o musia odpovedať na otázku čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju
kompetenciu a úspešne ukončil svoje štúdium,
o musia odpovedať na otázku, ako má žiak vzdelávací výstup zvládnuť. Podtémy
pomáhajú usporiadať zásadné informácie vo forme výkonov v logickej sekvencii
v rámci danej maturitnej témy,
o sú pre žiakov jasné a konzistentné,
o majú odsúhlasenú štruktúru (pozri časť 3.2.1.1.),
o môžu mať vlastné učebné zdroje (pomôcky, prístroje, modely, odborné tabuľky,
vlastné práce, atď.),
o predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí žiaka. Vymedzenie
metód a prostriedkov hodnotenia by sa malo pripravovať súbežne s formulovaním
vzdelávacích výstupov.
Výber metódy hodnotenia bude závisieť na tom, ako bude každá z nich vhodná
na overenie konkrétnych zručností, vedomostí a postojov, ktoré sú vyšpecifikované
vo vzdelávacom výstupe. Či je alebo nie je vybraná metóda hodnotenia vhodná
pre vzdelávací výstup závisí od toho:
1. ako by mala byť požadovaná činnosť/požadovaný výkon preukázaná/ý,
2. aké sú podmienky, v ktorých má daná činnosť prebiehať alebo daný výkon
vykonať,
3. aké sú výkonové štandardy, podľa ktorých by sa mala daná činnosť vykonať.
Keďže vzdelávací výstup stanovuje vedomostí, zručností a postoje, ktoré má žiak
podľa očakávania preukázať v rámci danej maturitnej témy, výkonové kritériá určujú
parciálne výkony žiaka v danej téme. Vymedzujú, či bol alebo nebol požadovaný výkon
dosiahnutý. Súbor výkonových kritérií nám determinuje výkonovú úroveň žiaka, ktorá
sa bude priamo hodnotiť skúšajúcimi. Výkonové kritériá sú určené len a len skúšajúcim.

3.2.3.1 Tvorba maturitných tém
Pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa pripraví 25 maturitných
tém.
10. krok: Analyzujeme množstvo a komplexnosť okruhov
vymedzených obsahovými štandardmi (pozri 6. krok).

maturitných

tém
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Ak sme identifikovali napr. 40 okruhov maturitných tém, po analýze nám
ostane 25 širokokoncipovaných tém (nie sú to ešte maturitné témy v konečnej
podobe).
11. krok: Vypracujeme nový zoznam názvov/stanovení tém (pozri 3.2.3.2.).
12. krok: Ďalej robíme ich logické a zmysluplné usporiadanie podľa ich obsahovej
nadväznosti. Postupne prehodnocujeme až po konečný zoznam názvov
(stanovení) tém.
13. krok: Vypracujeme konečný zoznam názvov/stanovení 25 tém, ktoré sú v tomto
štádiu pomerne široko koncipované (napr. sú štruktúrované z viac ako jednej
vety) .

3.2.3.2 Znenie maturitnej témy
Môžeme postupovať dvomi spôsobmi:
a) Stanovenie maturitnej témy s použitím aktívneho slovesa
11.a krok: V každej (z 25 tém) identifikujeme prioritný obsahový štandard, ktorý sa
vzťahuje na niektorý z profilových odborných predmetov. Ten by mal byť
základom pre našu maturitnú tému. Ak zvážime, že napr. prioritou 3. témy je
technologický problém, stanovenie maturitnej témy sa bude primárne
orientovať na technologickú oblasť.
11.b krok:K prioritným obsahovým štandardom budeme priraďovať výkonové štandardy
(aký výkon má žiak preukázať). pri stanovení maturitnej témy s použitím
aktívneho slovesa aplikujeme usmernenia na stanovenie výkonových
štandardov (pozri časť 3.2.1.1) s tým rozdielom, že nepoužívame sloveso
v neurčitku, ale sloveso v rozkazovacom spôsobe. Učitelia, ktorí tvoria
maturitné témy, by si mali uvedomiť, akým spôsobom ukladajú úlohy žiakom.
Používajú (vo väčšine prípadoch) slovesá napr. typu zostav …, popíšte …,
vysvetlite …, dokážte …, vyriešte …, porovnajte …, atď.
11.c krok: Prehodnotíme stanovenie maturitnej témy vo vzťahu k použitému slovesu.
Riadime sa zásadou, že v jednom stanovení maturitnej témy použijeme iba
jedno sloveso, prípadne aj ďalšie sloveso, ktoré je jeho synonymom. Môže sa
stať, že sme v jednej maturitnej téme aplikovali viac slovies, ktoré vyjadrujú
viac výkonov, napr. 3. Preto príslušné stanovenie maturitnej témy rozdelíme
na tri ďalšie stanovenia. Zvažujeme
o hĺbku a rozsah jednotlivých slovies, ktoré priamo určujú
požadovaného výkonu (komplexnosť maturitnej témy),
o možné obmedzenia výkonu pri uplatnení nesprávneho slovesa,

úroveň
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o vzájomnú príbuznosť maturitnej témy vo vzťahu k medzipedmetovým
vzťahom,
o konzistentnosť, presnosť, jednoznačnosť a jasnosť maturitnej témy
vzhľadom k reálnemu výkonu žiaka,
o ich kombinácie.
Postupne prehodnocujeme všetky maturitné témy.
11.d krok:Vypracujeme zoznam stanovení maturitných tém.
11.e krok: Ďalej robíme ich logické a zmysluplné usporiadanie podľa ich obsahovej
nadväznosti. Postupne prehodnocujeme až po konečný zoznam stanovení 25
maturitných tém.
11.f krok: Vypracujeme konečný zoznam stanovení 25 maturitných tém.
Zoznam predstavuje problémové oblastí profilových predmetov.
Napr.
1. maturitná téma
Navrhnite organizáciu zemných prác pri realizácii stavby
2. maturitná téma
Zdôvodnite technologický postup pestovania zeleniny

b) Tvorba názvu maturitnej témy bez aktívneho slovesa
Postupujeme podobnými krokmi. Názov maturitnej témy bez aktívneho slovesa
nevymedzuje však presne úroveň výkonu.
Napr.
1. maturitná téma
Organizácia zemných prác pri realizácii stavby
2. maturitná téma
Pestovanie zeleniny

3.2.4 Štvrtá etapa tvorby maturitných tém - stanovenie podtém

Tvorba stanovenia podtém prebieha podľa usmernenia na stanovenie výkonových
štandardov (pozri časť 3.2.1.1). Podtémy determinujú výkonovú úroveň pre danú
problémovú oblasť identifikovanú v maturitnej téme. Ich obsahová skladba je
koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť preukázať naplnenie všetkých výkonových
kritérií v danom študijnom odbore. Zásadná profilová časť sa orientuje na stanovenie
prioritných výkonov odvodených od vzťahov a súvislostí k profilovým predmetom.
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V ďalších častiach – aplikačná oblasť – sa uvádzajú všetky dôležité väzby a súvislosti
doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná (napr. vzťahy
ekonomické, ekologické, matematické, prírodovedné, atď.).
14. krok: V každej z 25 tém identifikujeme podtémy, ktoré sa vzťahujú na profilovú
oblasť maturitnej témy (pozri časť 3.2.1.1).
Napr.
1. maturitná téma
Navrhnite organizáciu zemných prác pri realizácii stavby
(Profilová časť podtém)
a) - charakterizujte zemné práce,
- uveďte druhy zemín a ich vlastnosti,
- atď.
15. krok: Vytvoríme stanovenia podtém vo vzťahu príbuznosti a aplikácii danej
maturitnej témy v rámci medzipredmetových vzťahoch, napr. podtémy
pre oblasť ekonomiky, ekológie, BOZP, hygiena, ale aj problémové riešenie
problému alebo situácie, návrhov racionalizačných riešení, atd. Aplikačné
oblasti musia mať svoju logiku a zámer na overenie logického úsudku žiaka,
jeho schopnosti riešiť problémové úlohy a situácie, orientovať sa v danej
odbornej problematike, atď. Musíme mať na pamäti, že absolvent po
ukončení svojho štúdia získa maturitné vysvedčenie, ktorý ho oprávňuje
vykonávať náročné pracovné činnosti na strednom stupni riadenia (riadiť,
organizovať, plánovať technologické procesy, postupy, pracovné činnosti,
kolektív ľudí, rozhodovať, orientovať sa v zložitých pracovných
a interpersonálnych situáciách, atď.). Získaním úplného stredného odborného
vzdelania musí mať komplexné kompetencie, ktoré mu umožnia kvalifikovaný
výkon povolania.
V niektorých maturitných témach sú aplikačné možností veľké, v niektorých je
tento priestor limitovaný a obmedzený. Preto štrukturovanie podtém veľmi
starostlivo zvažujeme, aby nám žiak bol schopný preukázať reálny výkon.
Stanovenie podtém je ďalšia časť, ktorá si vyžaduje mimoriadnu pozornosť,
aktívnu tímovú prácu a odbornú erudovanosť.
Napr.
1. maturitná téma
Navrhnite organizáciu zemných prác pri realizácii stavby
b) - charakterizujte zemné práce,
- uveďte druhy zemín a ich vlastnosti,
- atď.
(Aplikačná časť podtém)
c) - zhodnoťte potenciálne ekonomické riziká,
- vysvetlite postup pri fakturácii zemných pác,
- atď
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d) - uveďte, ktoré opatrenia bezpečnosti pri práci sa dodržiavajú a prečo,
- atď.
e) - popíšte postup geodetického vytýčenia stavby,
- atď.
16. krok: Tvorba podtém je ďalej identická ako pri maturitných témach s použitím
aktívneho slovesa (pozri 3.2.3.2 bod a).
17. krok: Vypracujeme konečný
maturitných tém.

zoznam

stanovení

podtém

v každej

z 25

3.2.5 Piata etapa tvorby maturitných tém – učebné zdroje

Súčasťou maturitných tém musia byť aj jasne deklarované podmienky, za ktorých
môže byť daná maturitná téma vykonaná a interná časť teoretickej a praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky realizovateľná. Týka sa to
o materiálnych podmienok, v ktorých sa uvádza zoznam legálnych a oprávnených
materiálnych pomôcok používaných žiakom pri priamej príprave na maturitnú skúšku
(prístroje, stroje, zariadenia, počítače, aplikačné softwary, skenery, tlačiarne,
materiály, suroviny, atď). Odporúčané materiálne podmienky sú uvádzané aj
v prílohe vyhlášky.
o priestorových podmienok, ktoré lokalizujú priestor na výkon a predvedenie
maturitnej skúšky. Napr. odborná učebňa, dielne, laboratóriá, teoretické učebne,
pracovisko praxe, atď.,
o pomôcky, ktoré môže žiak legálne používať pri riešení maturitných tém
a bez ktorých by maturitná téma nemohla byť vypracovaná. Sú to rôzne kalkulačky,
odborné publikácie, časopisy, dátové súbory, právne normy, nosiče, protokoly,
prehľad cvičení, mediálne pomôcky, projekty, ročníkové práce, atď.
V tejto časti určujeme, čo bude žiak pri príprave na skúšku a pri svojej odpovedi
potrebovať. Umožníme žiakovi pracovať s takým učebným materiálom, ktorý ho podporí
pri vypracovaní maturitnej témy a poskytne mu potrebné údaje alebo vizuálnu
predstavu. pri zadávaní učebných zdrojov musíme starostlivo zvažovať, ktoré pomôcky
sú inšpiratívne a podporné. Tie učebné zdroje ako sú protokoly z cvičení, meraní,
laboratórnych prác, atď., cvičenia, publikácie, projekty, ročníkové práce, atď., v ktorých
je veľká časť maturitnej témy už spracovaná a je dokonca návodom na jej vypracovanie,
by sme nemali poskytovať. Primeranosť a vhodnosť odporúčaných učebných zdrojov
zváži predmetová komisia.
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V prílohe metodickej príručky sa uvádzajú ukážky maturitných tém pre teoretickú
časť odbornej zložky maturitnej skúšky v zmysle princípov celoodborovej komplexnosti
(Príloha č.2).

4

METODIKA TVORBY MATURITNÝCH TÉM
ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

PRE PRAKTICKÚ

ČASŤ

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky prebieha pred ústnymi skúškami.
Časový odstup medzi praktickou a ústnou skúškou nie je vyhláškou presne určený,
pretože závisí od diferencovaných podmienok jednotlivých študijných odborov. Termín
konania praktickej časti maturitnej skúšky určí riaditeľ školy.
Cieľom praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je overiť základné
zručnosti žiaka, ktoré sú dôležité tak z hľadiska profilu absolventa príslušného
študijného odboru, ako aj z hľadiska odborných činností absolventa.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa preto nemôže vzhľadom
na diferencovanosť jednotlivých študijných odborov koncipovať podľa jednotnej schémy.
Nie je ani účelné vymedzovať jednotne dĺžku jej trvania. Preto je na praktickú časť
vymedzených najviac 24 hodín na prípravu a výkon9). Tento čas sa môže líšiť medzi
jednotlivými školami s tým istým študijným odborom. pre praktickú časť odbornej zložky
maturitnej skúšky sa môže vymedziť niekoľko všeobecných zásad:
o obsah praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky by sa mal zamerať
na riešenie určitej úlohy, alebo problému a mal by vychádzať z obsahu
rôznych foriem praktického vyučovania v príslušnom študijnom odbore,
o počas praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky majú žiaci pracovať
s prístrojmi, strojmi, zariadeniami, pomôckami, atď. v rámci príslušného
študijného odboru,
o žiaci majú vykonávať najmä činnosti typické pre technicko-hospodárskych
zamestnancov príslušného študijného odboru (posudzovanie a navrhovanie
kvality a parametrov materiálov a surovín, výrobných a pracovných postupov,
výrobkov a služieb, vybrané činnosti technologického charakteru, atď.).
V nevýrobných študijných odboroch by mali prevažovať práce spojené
s riešením úloh a problémov pri zhromažďovaní, spracovaní a hodnotení
číselných/slovných údajov vyjadrujúcich postupy prác s využitím prostriedkov
výpočtovej a organizačnej techniky,

9

) § 14 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.510/2004 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných
školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení
vyhlášky č.379/2005 Z.z.
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o praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky môže prebiehať v laboratóriu,
v odbornej učebni, v účelovom zariadení, v prevádzkových objektoch
organizácií tak, aby podmienky boli blízke k podmienkam budúcich činností
absolventov v praxi,
o praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky by mala byť organizovaná tak,
aby výsledky praktických prác žiakov, ktoré sú písomne zaznamenané
v pracovnom zošite chronologicky od začiatku štúdia, mohol byť žiakom
k dispozícii pri maturitnej skúške. O tom, ktoré práce budú na maturitnej skúške
prípustné, rozhoduje predmetová komisia.
Pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vypracúva 1 až 15 tém,
ktoré schvaľuje riaditeľ školy na základe návrhov predmetových komisii. Maturitné témy
by mali umožňovať preverenie schopnosti a zručnosti žiaka, prakticky vyriešiť konkrétny
odborný problém s využitím teoretických a manuálnych zručností vo vzťahu
k odbornému zameraniu študijného odboru, a to s využitím daného technického
vybavenia.
Metodika tvorby tém pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky je
identická s tvorbou maturitných tém pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky (kapitola 3.). Najrozpracovanejšou časťou v maturitnej téme pre praktickú časť je
popis materiálnych a priestorových podmienok, ako aj pomôcok potrebných
pre prácu.
V prílohovej časti metodickej príručky sa uvádzajú ukážky maturitných tém
pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktoré majú slúžiť ako vzor a návod
pre prípravu a rozpracovanie ďalších tém (Príloha č.3).
Postup vypracovania tém by sa mal uskutočňovať v etapách.
V I. etape sa v rámci predmetových komisií učiteľov odborných predmetov
pre každý študijný odbor vypracuje zoznam dôležitejších písomných alebo iných
prác, ktoré žiaci počas štúdia vypracovali alebo vypracúvajú (návrhy technologických
postupov, správy o meraní, správy o práci v laboratóriách, práce z konštrukčných
a ekonomických cvičení, výkresy, projekty, súbory písomností, návrhy na postupy
spracovania údajov, práce z odboru štatistiky, prepočty o lepšom využití surovín,
výrobných zariadení, denníky z praxe, projekty, správy z odbornej praxe, správy
z exkurzií, atď.).
Vo výtvarných alebo umeleckých študijných odboroch pôjde o práce vypracované
napr. v oblasti navrhovania, tvarových štúdií, konštrukčných návrhov, výkresovej
dokumentácie, fotografického dizajnu, fotografickej tvorby, modelárstva, výtvarnej
dokumentácie, vlastného predvedenia, umeleckej štúdie, a pod.
Učitelia odborných predmetov po prerokovaní na predmetovej komisii môžu niektoré
písomné alebo grafické práce (uvedené v zozname) využiť ako jednu z foriem praktickej
časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Zoznam sa môže doplniť aj o ďalšie práce
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realizované dlhodobo alebo krátkodobo. Po určení formy maturitnej skúšky riaditeľom
školy učitelia odborných predmetov alebo osoby zodpovedné za dohľad nad písomnými
prácami žiakov zabezpečia posúdenie kvality prác (tzv. oponentúra) a s výsledným
hodnotením oboznámia žiakov, aby sa tí mohli pripraviť k svojej obhajobe pred
maturitnou komisiou.
Tento proces je na každej škole iný. Najvhodnejší prístup zo strany vedenia školy
bude ten, že riaditeľ školy na návrh predmetových komisií vypracuje, schváli a vydá
interné smernice alebo pokyn pre prácu s projektmi, ročníkovými prácami,
experimentom a pod., v ktorom sa stanoví presné usmernenia o formáte, dĺžke trvania
a termíne odovzdania prác, termínoch vyhlásenia tém na projekty a iné práce,
zodpovednosti učiteľov odborných predmetov, učiteľov predmetu prax alebo majstrov
odbornej výchovy za kvalitu odvedených prác, pravidiel oponentúry, kritérií na výber
tútora (školiteľ a poradca), recenzenta a kritériá na výber týchto prác na maturitnú
skúšku, opatrenia v prípadoch, keď žiak pri odpovedi alebo obhajobe zlyhá. Predíde sa
rôznym neočakávaným situáciám napr. z neskorého odovzdania prác, neodovzdania
projektu, zlyhania zo strany žiaka, neúmerného množstva projektov, zlej alebo nízkej
kvality prác, prípadom, keď žiak prácu pred komisiou neobháji, atd. Táto povinnosť by
mala byť zakotvená aj vo vyhláške.
V II. etape navrhnú učitelia v rámci predmetových komisií 1 až 15 názvov
maturitných tém pre praktickú realizáciu a predvedenie komplexnej úlohy a ďalšie formy
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Témy musia byť v súlade s cieľovými
požiadavkami na absolventa príslušného študijného odboru (pozri kapitolu 3.).
Predmetová komisia navrhne a rozpracuje materiálno - technické podmienky,
priestorové podmienky, stroje, zariadenia, prístroje, suroviny a pomôcky. Zároveň podľa
náročnosti maturitnej témy vymedzia aj čas a miesto (lokalitu) na riešenie témy.
Žiak vykoná praktickú časť maturitnej skúšky jednou z týchto možných foriem:
a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
V tejto forme praktickej maturitnej skúšky žiak aplikuje teoretické vedomostí
a zručností získaných praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho odboru
(praktická činnosť, ktorej výsledkom je výrobok alebo služba, praktické cvičenia,
simulácie, laboratórne cvičenia, prax, odborný výcvik a pod.).
b) Obhajoba vlastného projektu
Je to komplexná odborná práca alebo projekt, ktorý sa rieši počas štúdia
individuálne alebo v tíme. Práca je zameraná podľa odboru štúdia alebo potrieb
praxe. Môžu tu patriť aj prípadové štúdie, odborné eseje, atď.
c) Realizácia a obhajoba experimentu
Práca má byť v rozsahu max. 20 strán textu. Zahŕňa aj tabuľky, nákresy, grafy,
obrazový a fotografický materiál.
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d) Obhajoba úspešných súťažných prác
Sú to práce, ktoré sa umiestnili na 1. – 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. – 5.
mieste v celoštátnom kole žiakov stredných škôl v SR registrovanej Ministerstva
školstva SR. Patria sem súťaže a súťažné práce žiakov napr. SOČ, ZENIT, atď.
e) Predvedenie umeleckého výkonu
Je to skúška, ktorá je rôzna podľa odborov:
− pre hudobné odbory pozostáva táto časť skúšky z individuálnej formy
predvedenia umeleckých diel,
−

pre hudobno-dramatický odbor pozostáva z individuálnej a skupinovej formy
predvedenia umeleckých diel,

−

pre tanečný odbor pôjde o frontálnu alebo individuálnu formu predvedenia
tanečnej techniky v príslušnom odbornom zameraní,

−

pre výtvarný odbor pôjde o spracovanie zadanej témy v rámci technologických,
výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhov, odbornej
dokumentácie a realizácie návrhu prostredníctvom odbornej práce.

V III. etape riaditeľ na návrh predmetovej komisie formy určí formu alebo formy
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a schváli maturitné témy pre 1. formu
maturitnej skúšky. Súčasťou prípravy maturitných tém pre praktickú realizáciu
a predvedenie komplexnej úlohy vrátane ďalších foriem praktickej časti odbornej zložky
maturitnej skúšky je aj príprava výkonových kritérií na hodnotenie. Prostriedky a metódy
hodnotenia sú pre každú maturitnú tému alebo formu špecifické.
V prílohe metodickej príručky sa uvádzajú ukážky maturitných tém pre praktickú
časť odbornej zložky maturitnej skúšky v zmysle princípov celoodborovej komplexnosti
(Príloha č.3).

5

HODNOTENIE
VÝSLEDKOV
ŽIAKOV
V JEDNOTLIVÝCH
ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

ČASTIACH

Proces hodnotenia vytvára evidenciu o výkone žiaka. To si vyžaduje spoľahlivé
popísanie jeho znalostí, stanovenie a posúdenie, či výkon žiaka splnil alebo nesplnil
výkonový štandard popísaný vo výkonových kritériách.
Hodnotenie môžeme vo všeobecnosti definovať, ako proces skompletizovania
a interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiaka. pre teoretickú a praktickú časť
odbornej zložky maturitnej skúšky budeme identifikovať nasledovné:
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o vedomosti (fakty, pojmy, princípy, vzťahy, zákony, teórie, atď.) sú osvojené
(pochopené, zapamätané) poznatky o cieľoch, spôsoboch a požadovaných
výsledkoch akejkoľvek cieľavedomej činnosti,
o zručnosť je chápaná ako schopnosť vykonávať určitú pracovnú činnosť, alebo
súbor pracovných činností. Predstavujú relevantné vedomosti a skúsenosti
pre výkon špecifickej práce alebo úlohy,
o všeobecné (generické zručnosti) podporujú celoživotné vzdelávanie a zahŕňajú
nielen hovorenú, písomnú a číselnú gramotnosť, ale tiež komunikatívne zručnosti,
zručnosti riešiť problémy, pracovať v tíme, robiť rozhodnutia, kreatívne myslieť,
počítačové zručnosti a zručnosti nepretržite sa vzdelávať,
o odborné zručnosti determinujú, čo by mal pracovník po odbornej stránke vedieť,
aby zvládol požadované pracovné činnosti. Ide o využitie zručnosti, vedomosti
a postojov potrebných na výkon určitej práce, úlohy alebo produktu podľa
štandardizovaných podmienok.
Hodnotenie sa zameriava na preskúšanie osvojených vedomostí a zručnosti, nie
na opakovanie a upevnenie poznatkov získaných v predchádzajúcom štúdiu. na účely
odbornej zložky maturitnej skúšky sa uplatňuje sumatívne hodnotenie týkajúce sa
konečného rozhodnutia o výkone žiaka.
V priebehu maturitných skúšok je potrebné dodržiavať:
o objektívnosť,
o spravodlivosť skúšania,
o rovnaké podmienky skúšania pre žiakov,
o validitu a reliabilitu prostriedkov hodnotenia.
V priebehu odbornej zložky maturitnej skúšky sa v teoretickej časti uplatňuje ústna
metóda skúšania a v praktickej časti praktické skúšanie, kde žiaci vykonávajú praktickú
činnosť v jednej z určených foriem maturitnej skúšky.
Žiak má pri maturitnej skúške preukázať nielen reprodukčné a pamäťové
schopnosti, ale aj pochopenie hlavných problémov v širších súvislostiach, schopnosť
logicky myslieť a aplikovať osvojené vedomosti a schopnosti pri riešení praktických
príkladov, pričom komisia pri návrhu stupňa klasifikácie prihliada najmä:
o pri ústnych skúškach, ktoré sa uskutočňujú predovšetkým formou rozhovoru
členov komisie so žiakom, k úrovni jeho myslenia, schopnosti aplikácie, vecnosti
a správnosti obhajoby navrhovaných riešení a samostatnosti prejavu,
o pri praktickej skúške, k úrovni a spôsobu riešenia témy, k technickej úrovni práce,
organizačným schopnostiam, tvorivej invencií žiaka, kvalite činností a ich
výsledku, správnosti rozhodnutia, voľby pracovného postupu, pracovných metód,
dodržiavania výrobných a technických noriem, usporiadania pracoviska,
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pracovno-estetickému riešeniu, spoločenskému vystupovaniu a dodržiavaniu
zásad bezpečnosti pri práci.

Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia
HODNOTENIE PRAKTICKÝCH KOMPETENCIÍ
Praktické cvičenia
Simulované situácie
Úloha hrou
Sluchové / ústne
Projekt
Zistenie
Prípadová štúdia
Zapisovanie do pracovnej knihy
Osobný rozhovor

HODNOTENIE ROZUMOVÝCH
KOMPETENCIÍ
Projekt
Zistenie
Prípadová štúdia
Ústna odpoveď

Správa
o vlastných
metódach

Akákoľvek metóda skúšania by mala pozostávať z troch fáz:
1) Predskúšobná etapa – je súčasťou prípravy učiteľa na maturitné skúšky. Učiteľ by
si mal položiť nasledujúce otázky: Čo budem skúšať? Pôjde o výber učiva,
maturitných tém, osvojenie ktorého bude žiakom učiteľ zisťovať, výber špecifických
cieľov učiva, ktoré bude učiteľ a žiak sledovať za účelom ich splnenia. Ako to budem
skúšať? Jedná sa o výber optimálnej metódy a formy skúšania, prostriedkov
hodnotenia, ale aj o výber optimálneho prostredia. Kedy to budem skúšať? Odpoveď
na túto otázku si vyžaduje zohľadniť študijné zaťaženie žiaka a optimálny čas
hodnotenia.
2) Skúšobná etapa – je potrebné dodržiavať
o objektívnosť,
o spravodlivosť skúšania a hodnotenia,
o rovnaké podmienky skúšania pre žiakov,
o hodnotenie nielen číslom (známkou), ale aj slovne.
3) Poskúšobná etapa – učiteľ by mal
o zistiť validitu a reliabilitu prostriedkov hodnotenia,
o zabezpečiť spätnú väzbu od žiakov na efektívnosť a správnosť vybranej metódy
skúšania.
Výber metódy hodnotenia bude závisieť na tom, ako bude každá z nich vhodná
na overenie konkrétnych zručností, vedomostí a postojov, ktoré sú špecifikované
v kľúčových cieľoch. Či je alebo nie je vybraná metóda hodnotenia vhodná
pre vzdelávací cieľ závisí od toho:
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−
−
−

ako by mala byť požadovaná činnosť/požadovaný výkon preukázaná/ý,
aké sú podmienky, v ktorých má daná činnosť/daný výkon prebiehať/vykonať,
aké sú výkonové štandardy, podľa ktorých by sa mala daná činnosť vykonať.

Tieto tri základné zložky – činnosť/výkon/úloha, podmienky a výkonové štandardy
stanoveného cieľa budú ovplyvňovať výber metódy hodnotenia. Keď sa prispôsobia
formy a prostriedky hodnotenia, treba pamätať na konkrétne charakterizovanie každej
metódy hodnotenia.
Podstatné pre akýkoľvek systém hodnotenia je popis vzdelávacích cieľov a prípravy
obyčajne z hľadiska vedomosti, zručnosti a postojov, ktoré musí žiak nadobudnúť
a výkonových štandardov, ku ktorým musí dospieť za špecifických podmienok.
Pri tvorbe prostriedkov hodnotenia treba mať na zreteli, že hodnotenie je
charakterizované:
a) vzdelávacími výstupmi,
b) výkonovými kritériami,
c) prostriedkami hodnotenia.
V súčasnosti je zaznamenávaný vzrastajúci pohyb v oblasti zlepšovania kvality
a účinnosti odborného vzdelávania cestou jeho štandardizácie a z tejto skutočnosti
vychádzajúce hodnotenie založené na jasne definovaných výkonových kritériách. Každý
výkon žiaka sa hodnotí na základe postavených výkonových štandardoch.
Systém certifikácie musí byť preto založený na kriteriálnom hodnotení. Z toho
dôvodu pri hodnotení sa hľadajú možností, aby sa mohol každý výkon žiaka postaviť
na hodnotení jeho schopností – predpísaných činností založených na vopred daných
výkonových štandardoch.
o

Výkonové kritérium je kľúčová didaktická kategória, ktorou sa stanovuje
základné kritérium na zisťovanie miery realizácie plánovaných výsledkov.
Určuje, ako stanoviť dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané
pre požadovaný štandard.

o

Výkonová úroveň určuje, koľko dôkazov hodnotenia je potrebné vypracovať
z hľadiska zabezpečenia požiadaviek výkonových kritérií. Vymedzuje úroveň
dosiahnutých vedomostí a zručností na jednotlivých stupňoch vzdelania –
základnom, strednom a pokročilom.

Podporovať tento rozvoj smerujúci k tvorbe širokej škály viac flexibilných
a cieľavedomých prostriedkov hodnotenia si vyžaduje zobraziť a zaznamenať postup
žiaka a jeho znalosti, ktoré dosiahol v istom čase. Nové metódy hodnotenia sa len teraz
vyvíjajú.
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Proces hodnotenia vo svojej podstate vytvára evidenciu o výkone žiaka. To si
vyžaduje spoľahlivé popísanie jeho znalostí na základe dôkladne stanovených
výkonových kritérií. Táto zodpovednosť prináleží učiteľovi, ktorý rozhoduje o tom, ktorý
výkon spĺňa požadovaný štandard pre každý výstup.
To si vyžaduje stanoviť a posúdiť, či výkon žiaka splnil alebo nesplnil štandard
špecifikovaný vo výkonových kritériách. Rozhodnutie je z toho dôvodu orientované
do dvoch úrovní :
−
−

zvládol žiak stanovené výkonové kritériá ?
nezvládol žiak stanovené výkonové kritériá ?

Odporúčané kritérium hodnotenia je taká forma hodnotenia, ktorá meria, ako
môže žiak urobiť výkonové kritériá a úspešne dosiahnuť stanovené štandardy v danej
maturitnej téme. V zásade ide o meranie výkonu žiaka na úrovni jeho odbornej
spôsobilosti, ktorá je vymedzená na prevládajúcich ekonomických a spoločenských
štandardoch. s týmto typom kriteriálneho hodnotenia sa môžeme stretnúť napr.
vo vyhláške.
Odporúčaná norma hodnotenia je forma, ktorou sa porovnáva výkon žiaka
s výkonmi iných žiakov. Je preto dôležité, aby správne nastavený systém hodnotenia
monitoroval a zabezpečil na správnom základe dodržiavanie smerníc stanovených
činností, preskúmal zabezpečenie ich účinnosti a využiteľnosti s aspektom na meniace
sa potreby užívateľov, priemyselné a obchodné štandardy.
Presnosť a precíznosť
Hoci poznáme pestrú paletu metód hodnotenia, ktoré sa používajú na meranie
vedomosti, základným bodom je fakt, že každé vykonané meranie musí byť presné
a precízne. Používa sa bez ohľadu na to, aby sa výsledky vytvorili ako základ
pre proces ich zaznamenania alebo pre certifikáciu vedomosti. Aby boli presné
a precízne, merania musia priniesť platné a spoľahlivé informácie.
Platnosť - validita je miera na meranie každého hodnotenia, ktoré má zmysel
merať. Kontrola platnosti je zase proces, ktorý je kompetentným orgánom schválený
a ktorý sa realizuje v inštitúcii zodpovednej za tvorbu vzdelávacích programov. Každý
systém hodnotenia je platný v rozsahu, v ktorom sa meria to, čo si vyžaduje byť
zmerané. Vo väčšine prípadoch platnosť bude závisieť na dvoch okolnostiach :
o odráža obsah hodnotenia vzdelávacích cieľov, ktoré boli vybrané pre hodnotenie?
o použili sa metódy hodnotenia vhodné na meranie podstatných zručnosti,
vedomosti a postojov ?
Napr. písomný test môže byť spoľahlivou cestou merania vedomostí Pravidiel
cestnej prevádzky, ale nemôže byť platný na meranie schopnosti viesť motorové
vozidlo. Požadované zručnosti a postoje sa musia preukázať prakticky, nie len písomne
alebo ústne.
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Za účelom zabezpečiť platnosť hodnotenia je preto nevyhnutné :
o jasne definovať, čo sa má skúšať . Vzorový príklad podstatnej úlohy sa môže
vybrať tak, aby úlohe zodpovedal,
o vybrať prijateľné metódy na meranie vedomosti.
Spoľahlivosť je miera dôslednosti a zásadovosti, s ktorou sú výsledky akéhokoľvek
hodnotenia vysvetlené a popísané. Je rovnako dôležité pre účinné hodnotenie. Vytvorí
hodnotenie tie isté výsledky v podobných, ale nie za tých istých podmienok? Ak máme
vypracované primerané porovnávanie, potom je test spoľahlivý – reliabilný. Reliabilita
má dva aspekty :
o reliabilita metódy hodnotenia – to znamená, že ak použitá metódy hodnotenia
je spoľahlivá, výkony žiakov by mohli byť konzistentné vtedy, ak boli použité
rôzne metódy merania pre tie isté ciele a získaný výsledok by mohol byť ten istý,
o reliabilita určenia žiackych výkonov – poukazuje na to, že ak hodnotiaca
metóda je spoľahlivá, výsledky žiakov budú tie isté, ak sa odskúšali pri iných
príležitostiach alebo ich odskúšali rôzni skúšajúci.
Reliabilita metód hodnotenia sa vylepší, ak sa zabezpečí, že :
o
o
o
o
o

všetci žiaci jasne pochopia, čo sa od nich vyžaduje,
podmienky hodnotenia sú známe a sa dodržiavajú,
všetky výsledky sú založené na odsúhlasených vyznačených
schémach/postupoch,
adekvátne
hodnotenie
zaručuje
obmedziť
účinok
chýb/nepresností.

pravdepodobných

Spravodlivosť
Učitelia a žiaci musia považovať hodnotiaci systém za primeraný cieľom
vzdelávania, prístupu vzdelávania a učebnému plánu. To značí, že systém bude
otvorený, ak žiaci budú plne informovaní o cieľoch vzdelávania a prípravy, výkonových
kritériách a podmienkach hodnotenia.
Praktičnosť
Systém hodnotenia musí byť tesne previazaný na podstatné priemyselné
a obchodné štandardy, ktoré zabezpečia najefektívnejšie využívanie dostupných
zdrojov. Ďalšie praktické hľadiská zahŕňajú podiel času hodnotenia na celkovom
vzdelávacom čase, ľahké použitie, administratívnu účinnosť a faktory nákladov/výhod.
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Záznam o výkone žiaka pri maturitných skúškach sa môže pripraviť niekoľkými
spôsobmi:
1. Skupinovo
Príklad pre teoretickú časť
Škola:
Trieda:
Študijný odbor:

A

MT – maturitná téma

N

A

N

A – áno

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

SUMÁR

Odborné
kritériá – počet
podľa potreby

Komplexnosť
témy

Správnosť
a vecnosť
odpovede

Schopnosť
aplikácie

Zoznam výkonových kritérií
Samostatnosť
prejavu

Číslo
MT

Správna
odborná
terminológia

Zoznam
maturantov

Porozumenie
téme

P.č.

Školský rok:

ΣA ΣN

A – Nie

Ak sme stanovili napr. 10 zásadných výkonových kritérií na hodnotenie výkonu žiaka
(vyhláška uvádza doporučujúce kritériá, učitelia si sami môžu vytvoriť kritériá, hlavne tie,
ktoré sa týkajú odborných kompetencií v zmysle komplexného prístupu k hodnoteniu
maturitnej témy – profilová časť, aplikačná časť), ktoré nám pomôžu hodnotiť celkový
výkon žiaka z rôznych aspektov a môžeme ich zhodnotiť rôznym spôsobom: známkou,
percentuálne, slovom, atď.
V našom príklade sme využili slovné hodnotenie : zvládol žiak kritérium? (áno, nie).
Zvolíme stupnicu úspešnosti, napr. slovne áno/nie:
Dosiahnutá
úspešnosť (áno)
10 - 9
8–7
6–5
4–3
2-1

Známka
1
2
3
4
5

35

2. Jednotlivo
Škola:
Trieda:
Študijný odbor:
Meno a priezvisko maturanta:
Forma: Obhajoba vlastného projektu
Názov projektu:
Zoznam výkonových
kritérií
1
2
Odborná úroveň
projektu
Grafická úroveň
projektu
Úroveň prezentácie
Úroveň obhajoby
Odborná terminológia
Použitie odbornej
literatúry
Kvalita výstupov
projektu
Dopad projektu
Atď.

Školský rok:

Hodnotenie
3
4

5

Sumár

Sumár = vážený aritmetický priemer

6

KLASIFIKÁCIA
VZDELÁVACÍCH
VÝSTUPOV
z ODBORNEJ ZLOŽKY VZDELÁVANIA

MATURITNEJ

SKÚŠKY

Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov
žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka
alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny.
Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových
kritérií:
o

stupeň 1 – výborný: žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti,
chápe vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje vedomosti a zručnosti
pri riešení odborných teoretických problémov, výklade, hodnotení javov
a zákonitostí, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje tvorivosť, jeho
ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú
kvalitné,
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o

stupeň 2 – chválitebný: žiak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti,
pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. s menšími
podnetmi učiteľa uplatňuje vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických
a praktických úloh, pri výklade hodnotení javov a zákonitosti. Myslí správne,
uplatňuje logiku a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky
v správnosti a presnosti. Kvalita výsledkov činnosti je z pravidla bez podstatných
nedostatkov, to isté môžeme povedať aj o grafickom prejave,

o

stupeň 3 – dobrý: žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov,
faktov, pojmov, definícií nepodstatné medzery. pri vykonávaní požadovaných
intelektuálnych a motorických činností sa prejavujú menšie nedostatky.
Podstatnejšie nedostatky a chyby sa s pomocou učitelia dajú korigovať.
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností, pri riešení teoretických
a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Uplatňuje poznatky, hodnotí javy a zákonitosti
podľa podnetov učiteľa, nie je vždy tvorivý. V ústnom a písomnom prejave má
nedostatky, graficky prejav je menej estetický,

o

stupeň 4 – dostatočný: žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenia požadovaných
vedomostí závažné medzery. pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych
a motorických činností je málo pohotový a má väčšie medzery v osvojených
vedomostiach a zručnostiach pri riešení teoretických a praktických úloh, využívanie
vedomostí na výklad a hodnotenie javov je nesamostatné. V logickom myslení má
závažné chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má vážne
nedostatky v presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom
prejave sa prejavujú vážne nedostatky, grafický prejav je málo estetický. Závažné
nedostatky a chyby vie žiak s pomocou učiteľa slabo korigovať,

o

stupeň 5 – nedostatočný: žiak si neosvojil vedomosti celistvo, presne a úplne má
značné medzery. Jeho zručnosť vykonávať požadované intelektuálne a motorické
činnosti má podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností,
pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.
pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie spoľahlivo reagovať ani na podnet
učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, v písomnom a ústnom prejave má
závažné nedostatky, jeho grafický prejav je na nízkej úrovni. Závažné nedostatky
a chyby nevie odstrániť ani s pomocou učiteľa.
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Príloha č. 1 – BLOOMOVA TAXONÓMIA
Nástroje na špecifikáciu vzdelávacích výstupov
Zaznamenané slovesá pre oblasť vedomostí:
1. Stupeň – Vedomostí (alebo schopností) na získanie informácií
zostaviť
definovať
reprodukovať
určiť
označiť
Vyvarujte sa slovesám:
vypísať
1. vedieť
prispôsobiť/porovnať
2. posudzovať
memorovať
3. porozumieť
pomenovať
4. naučiť sa
objednať/usporiadať
5. pouvažovať o
rozoznať
6. premýšľať o
pripomenúť si
7. vyjadriť sa
zopakovať
8. uvedomiť si
reprodukovať
stanoviť/vyhlásiť
2. Stupeň – Pochopenie (alebo interpretácia informácií vlastnými slovami)
zoradiť
popísať
diskutovať
vysvetliť
vyjadriť
uviesť príklad
určiť
uvádzať
vymedziť
parafrázovať
rozoznať
podať správu/urobiť zápis
prehlásiť
preskúmať
vybrať
roztriediť
povedať
preložiť
3. Stupeň – Aplikovanie (alebo využívanie vedomostí v neznámej situácii)
používať/uviesť do platnosti/aplikovať
vykonávať/uskutočňovať
vybrať si
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dokázať/demonštrovať
dramatizovať
zamestnať/používať/upotrebiť
ilustrovať
tlmočiť/prekladať/predviesť
pôsobiť/pracovať/riadiť
pripravovať
vykonávať prax
urobiť zoznam/stanoviť lehotu
načrtnúť
riešiť
používať
4. Stupeň – Analýza (alebo rozpísať vedomostí na menšie a poukázať na vzťahy
medzi nimi)
analyzovať
zhodnotiť
prepočítať
kategorizovať
porovnať
dať do protikladu
kritizovať
znázorniť graficky
rozlišovať
diskriminovať
rozlišovať/vyznačovať
preskúšať
experimentovať/robiť pokusy
inventarizovať/katalogizovať
načrtnúť
opýtať sa
vyskúšať/preveriť
5. Stupeň – Syntéza (alebo spojenie dvoch častí: vedomosti a riešenie problému)
usporiadať
zhromaždiť
sústreďovať/zhromažďovať
kombinovať/zlučovať
zostavovať
konštruovať/zostaviť
tvoriť/vytvárať/ustanoviť/zriadiť
navrhnúť/zostrojiť/načrtnúť
vyvíjať/rozvíjať/zdokonaľovať
generovať
formulovať
riadiť/ovládať/zvládnuť/kontrolovať
organizovať
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plánovať/projektovať
pripravovať/urobiť
navrhovať/zamýšľať
nastaviť/zoradiť/uplatniť
syntetizovať
písať/napísať/zapisovať
6. Stupeň – Hodnotenie (alebo robiť rozhodnutia/posudku na základe kritérií)
zhodnotiť/odhadnúť
argumentovať/dokazovať
určiť/stanoviť/stanovovať
postihnúť/napadnúť
vyberať/vybrať si/zvoliť
prirovnávať/porovnávať/zrovnávať
ukončiť/uzavrieť/vyvodzovať
obhajovať/brániť sa
oceňovať/odhadnúť
ohodnotiť/zhodnotiť/vyhodnotiť
predviesť/tlmočiť/interpretovať/vysvetliť
posudzovať/domnievať sa/usudzovať
dosvedčiť/oprávňovať/preukázať
predpovedať/predpokladať/predvídať
odhadnúť/klasifikovať/oceňovať
zaznamenávať/sledovať/dosiahnuť
vybrať/vyberať/vyvoliť
podporiť/podporovať/prispievať/napomáhať
odhadovať/odhadnúť/hodnotiť
Zaznamenané slovesá pre oblasť postojov: (city, stanoviská, postoje)
1. Stupeň – Pozornosť/láskavosť
súhlasiť/chápať/akceptovať/prijať
priznať/pripustiť/reagovať
pokúsiť sa
preukázať výnosný obchod
venovať pozornosť, dávať pozor
všimnúť si/spozorovať
pripustiť/trpieť niekoho/znášať niečo

Vyvarujte sa slovesám:
1. byť si vedomý
2. mať dobrý postoj
3. pouvažovať o

2. Stupeň – Odozva/reakcia
súhlasiť s/prijať niečo
odpovedať/reagovať
pomáhať/podporovať
starať sa o/mať záujem o
dorozumievať sa/komunikovať
prispôsobiť sa/vyhovieť
podriadiť sa
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súhlasiť/dovoliť
prispieť/prispievať
spolupracovať/spolupôsobiť
venovať sa
nasledovať/vyplývať
poslúchnuť/pridŕžať sa niečoho
zúčastniť sa
spontánne čítať/interpretovať
byť zodpovedný/kladne reagovať
navštíviť/zavítať
prihlásiť sa dobrovoľne/zúčastniť sa dobrovoľne
3. Stupeň – Pripisovať hodnotu (alebo niečo hodnotiť)
adaptovať/uznávať/schváliť
prevziať zodpovednosť
vyvarovať sa/vyhnúť sa/zabrániť
chovať sa/správať sa/fungovať podľa
vybrať si/zvoliť si
zaväzovať sa/dopúšťať sa
žiadať/želať si
nesúhlasiť/neschvaľovať
preukázať vernosť/lojalitu
vyjadriť/vyjadrovať
pomôcť/pomáhať
iniciovať/zaviesť
skĺbiť/spojiť
ponúknuť/poskytnúť
chváliť
preferovať/uprednostňovať
odporovať/odolávať
vyhľadávať/hľadať/snažiť sa/usilovať
podieľať sa
zobraziť nejakú vec/záležitosť
zobraziť plynulé túžby
využiť zdroj na
4. Stupeň – Riešiť konflikt medzi hodnotami
prispôsobiť/adaptovať
nastaviť/upraviť/usporiadať
argumentovať/hádať sa
usporiadať/dohodnúť sa/upraviť
vyrovnávať/udržovať v rovnováhe
kategorizovať/utriediť
konceptualizovať/ponímať
formulovať
zoskupovať/usporiadať/triediť
organizovať
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zoraďovať sa
teoretizovať
5. Stupeň – Integrovať hodnoty v systéme, ktorý kontroluje správanie
pôsobiť na
podporovať/zasadzovať sa o
vyzývať/nabádať
obhajovať sa/brániť sa/hájiť sa
dokázať pomocou príkladu/doložiť príkladom
pôsobiť/ovplyvňovať
preukázať správanie/opodstatniť správanie
udržiavať/zachovávať
servírovať/obsluhovať
podporovať/prispievať
Zaznamenané slovesá pre oblasť zručností: (vykonanie, praktická činnosť)
1. Stupeň – Vnímanie (rozum rozhoduje, či je potrebné urobiť nejakú činnosť)
odhadnúť/zistiť/objaviť
počuť/dozvedieť sa
načúvať/venovať pozornosť/dávať pozor
pozorovať/zbadať/všímať si
vnímať
poznať/uznávať/pripúšťať/rozoznať/zistiť
vidieť/chápať/porozumieť
vycítiť/pochopiť
zapáchať/cítiť vôňu
zistiť chuť/ochutnať
pozerať sa/obzerať/prezrieť si
pozorovať/dohliadať
2. Stupeň – Pohotovosť/pripravenosť
prevziať hlavnú časť
smerovať
stáť/byť v platnosti
držať/vydržať/usporiadať
dosiahnuť/dokázať/docieliť postoj
upevniť/zovrieť
3. Stupeň – Napodobiť alebo vykonať
odpísať
napodobniť/kopírovať/imitovať
zdvojiť
reprodukovať
manipulovať s vedením/riadením/poradenstvom
pracovať/pôsobiť/fungovať pod kontrolou
praktizovať/vykonať
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opakovať/zreprodukovať/
opraviť
vyskúšať/pokúsiť sa/snažiť sa
4. Stupeň – Vykonať samostatne
kompletizovať/dokončiť/zostavovať
prevádzať/viesť/vodiť
demonštrovať/dokázať
vykonať/vyhotoviť/uskutočniť/spracovať
urobiť/vytvoriť/vyhotoviť/
dosahovať
hrať
preukázať/ukázať
5. Stupeň – Vykonať automaticky
postupovať/pôsobiť
kontrolovať/regulovať
usmerňovať
viesť/ovládať
vynikať/prevyšovať
vodiť/vykonávať/vykonať/uskutočniť/predvádzať
riadiť
prekonať/zvládnuť
organizovať
docieliť
zdokonaliť
postupovať
zaoberať sa
6. Stupeň – Riešiť problémy
adaptovať/upravovať/prispôsobovať
reorganizovať/preskupovať
meniť/pozmeniť/modifikovať
revidovať/zrevidovať/skontrolovať/prepracovať
vymeniť/meniť/striedať
7. Stupeň – Vytvoriť nové vzory/zobrazenia
navrhnúť/zostaviť/zostrojiť
vytvoriť/vzniknúť
kombinovať/zostaviť/skladať
komponovať/zostavovať
konštruovať/postaviť/vybudovať
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Príloha č. 2 – UKÁŽKY MATURITNÝCH TÉM TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
Názov školy:
Školský rok:
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor:
Zameranie:

3659 4 stavebníctvo
01 výroba stavieb

Názov témy:
Organizácia zemných prác pri realizácii stavby
a)

- charakterizujte zemné práce, druhy zemín, ich vlastnosti a vhodnosť pre zakladanie
pre zadanú stavbu v určenej lokalite,
- navrhnite postup prípravných zemných prác a zemných prác, druhy mechanizmov
a dopravných prostriedkov, ktoré budú potrebné pri ich realizácii,
- zdôvodnite svoj návrh,
- charakterizujte riziká vyplývajúce z výkopových prác v rôznych typoch zemín a navrhnite
opatrenia na ich odstránenie,

b)

- uveďte, ako budete riešiť výber skládky,
- zohľadnite aspekty životného prostredia,

c)

- vysvetlite dôležitosť výkazu výmer a jeho dopad na skutočne zrealizované zemné práce
na stavbe,
- vysvetlite postup pri fakturácii zemných prác,

d)

- popíšte postup geodetického vytýčenia stavby.

Pri vypracovaní využite:
pomôcky, výkresy, priesvitky, spätný projektor
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Názov školy:
Školský rok:
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor:

4211 6 záhradníctvo
4228 6 záhradnícka výroba a služby
4210 6 agropodnikanie

Názov témy:
Pestovanie (výroba) zeleniny
a)

-

vysvetlite význam pestovania zeleniny,
charakterizujte súčasný stav a činitele ovplyvňujúce produkciu zeleniny na Slovensku,
uveďte všeobecné zásady zostavovania osevných postupov zeleninárskej výroby,
navrhnite a zdôvodnite technologický postup pestovania koreňovej zeleniny vrátane
vhodných mechanizmov, strojov a zariadení,

b)

- vykonajte ekonomickú analýzu pestovania zeleniny,
- navrhnite optimalizáciu výroby zeleniny na pracovisku, kde sa realizovali cvičenia
z odborných predmetov,

c)

- vysvetlite význam zeleniny na zdravie človeka a racionálne stravovanie.

Pri vypracovaní využite:
pomôcky, vzorky, protokoly z cvičení
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Príloha č. 3 – UKÁŽKY MATURITNÝCH TÉM PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
Názov školy
Školský rok:
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Forma: Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

Študijný odbor:
Dĺžka trvania praktickej úlohy:
Miesto vykonania úlohy:

2675 6 elektrotechnika
2 dni (16 hodín)
odborná elektrotechnická učebňa/laboratórium

Názov témy:
Konštrukcia odporového teplomera
Zadanie:
1. Navrhnite odporový delič napätia zložený z pevného rezistora teplotne závislého odporu Pt
100 (100 Ω pri 0°C) tak, aby týmto odporom nepretekal prúd väčší ako 5 mA. Napájacie
napätie je +12 V. Veľkosť pevného odporu zvoľte z rady E24, najbližšej vyššej vypočítanej
hodnote. Vypočítajte rozsah výstupného napätia pre teploty 0°C až 150°C.
2. Vypíšte z príslušných tabuliek ohmické hodnoty Pt 100 pre teploty 0°C až 150°C po 10°C.
3. Určite zosinenie zosilňovača, keď na jeho vstupe bude napätie z predchádzajúceho deliča
a na jeho výstupe bude pripojený vyhodnocovací prístroj s rozsahom 150mV (ML22).
4. Invertujúce zapojenie prepracujte na rozdielový zosilňovač tak, aby prístroj pri 0°C
ukazoval 0.
5. Premerajte a nakreslite charakteristiku závislosti výchylky ukazovateľa v dielikoch
od skutočnej hodnoty teploty v 0°C. Charakteristiku preložte priamkou, určite najväčšiu
odchýlku a triedu presnosti teplomera.
Pokyny:
1. Uveďte
− zoznam použitých prístrojov,
− teoretický rozbor vlastností meraného predmetu, teoretický rozbor zvolenej metódy,
− schému zapojenia,
− popis postupu merania,
− tabuľky hodnôt (získaných, nameraných),
− graf,
− výpočty,
− celkové vyhodnotenie.
2. Dodržiavajte zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3. Pracujte samostatne
Pri vypracovaní využite:
Elektrotechnické tabuľky, prístroje
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Názov školy
Školský rok:
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Forma: Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

Študijný odbor:
Dĺžka trvania praktickej úlohy:
Miesto vykonania úlohy:

4210 6 agropodnikanie
8 hodín
Farma dojníc – pracovisko praxe

Názov témy:
Zorganizujte dojenie skupiny dojníc
Zadanie:
1. Charakterizujte podstatu dojenia
2. Pripravte stroje na dojenie
3. Pripravte dojnice na dojenie a vykonajte dojenie
4. Ošetrite vemená dojníc
5. Vykonajte kontrolu a základné ošetrenie mlieka po nadojení
6. Vypočítajte množstvo nadojeného mlieka a posúďte ekonomiku výroby mlieka
7. Navrhnite opatrenia na odstránenie nedostatkov
Pokyny:
1. Pozorne si prečítajte zadanie
2. Dodržiavajte hygienu pri dojení a základnom ošetrení mlieka
3. Pred vykonaním úlohy pripravte si pomôcky, materiál, stroje
4. Prehliadnite si skupinu dojníc, ktoré budete dojiť
5. Dbajte na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
6. Vypracujte postup dojenia (získavania mlieka)
7. Navrhnite alternatívne možnosti získavania mlieka
Pri vypracovaní využite:
Pomôcky, stroje, zariadenie
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Názov školy
Školský rok:
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Forma: Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

Študijný odbor:
Dĺžka trvania praktickej úlohy:
Miesto vykonania úlohy:

7646 6 vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť
vychovávateľská časť
45 minút
opatrovateľská časť
135 minút
vychovávateľská časť
odborná učebňa
opatrovateľská časť
pracovisko praxe

Názov témy:
Výchovná a opatrovateľská starostlivosť
Vychovávateľská časť:
Vypracujte prípravu pre edukačnú činnosť – pracovná výchova detí s mentálnym
postihnutím
Zadanie:
1. Charakterizujte ciele, obsah, metódy a formy pracovnej výchovy vzhľadom na cieľovú
skupinu
2. Charakterizujte mentálne postihnutie, druhy, stupne a typy mentálneho postihnutia
3. Zvoľte vekovú kategóriu
4. Navrhnite metodický postup
5. Vykonajte stanovenú časť z metodického postupu
6. Urobte rozbor vašej výchovnej činnosti
Pokyny:
1. Pozorne si prečítajte zadanie
2. Pred vykonaním úlohy sa oboznámte s pokynmi na priesvitke
3. Dbajte na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
4. Pracujte s dostupným materiálom
5. Využite pomôcky a poznatky z iných predmetov
6. Vypracujte metodický postup
7. Pracujte samostatne
Opatrovateľská časť:
Realizujte komplexnú opatrovateľskú starostlivosť o konkrétneho klienta
Zadanie:
1. Charakterizujte konkrétneho klienta, jeho biologické, psychické a sociálne potreby
2. Navrhnite postup opatrovateľskej starostlivosti o konkrétneho klienta (hygienická
starostlivosť)
3. Vykonajte opatrovateľskú starostlivosť o konkrétneho klienta
4. Urobte rozbor vašej opatrovateľskej činnosti

48

Pokyny:
1. Pozorne si prečítajte zadanie
2. Dbajte na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3. Pracujte s dostupným materiálom
4. Využite pomôcky a poznatky z iných predmetov
5. Vypracujte záznam opatrovateľskej starostlivosti metodický postup
Pri vypracovaní využite:
Dostupný materiál, pomôcky
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