
Výňatky zo ZÁKONA č. 245/2008 Z.z. 
z 22. mája 2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
§ 75 Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku 

(1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v 
strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného 
odboru v konzervatóriu do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, 
ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob 
vykonania maturitnej skúšky. 

 
(2) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v 
strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného 
odboru v konzervatóriu, ktorý dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 
30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet, ktorý si na skúšku zvolil. 
Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky z 
ďalšieho predmetu. 

 
(3) Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo 
dodatočné prihlásenie podľa odsekov 1 a 2 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi 
najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o 
dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára. 

 
 
 

Výňatky z VYHLÁŠKY č. 318/2008 Z.z. 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

z 23. júla 2008 
o ukončovaní štúdia na stredných školách 

 
 

§ 6 Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách 

(1) Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak. 
 
(2) Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú 
a) slovenský jazyk a literatúra, 
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, 
c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo 
ostatných predmetov, 
d) ďalší voliteľný predmet. 

 
(8) Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 2 písm. c) je každý 
predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov 
podľa § 12 vyhlášky, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas 
štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno 
započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania. 



§ 12 Zoznam predmetov maturitnej skúšky 
 
(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú 
a) cudzí jazyk, 
b) spoločenskovedné predmety, 
c) prírodovedné predmety, 
d) ostatné predmety. 

 
(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety (a vyučujú sa na našej škole) 

a) anglický jazyk, 
b) francúzsky jazyk, 
c) nemecký jazyk, 
d) ruský jazyk, 

 
(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety (a vyučujú sa na našej škole) 

a) dejepis, 
b) geografia, 
d) občianska náuka. 

 

(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety (a vyučujú sa na našej škole) 

a) biológia, 
b) fyzika, 
c) chémia, 
d) informatika, 
e) matematika. 

 
(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety (a vyučujú sa na našej škole) 

a) dejiny umenia, 
z) umenie a kultúra. 

 
 

POZNÁMKY: 
 

1. Ďalšie predmety uvedené vo Vyhláške 318/2008 nie sú v našom Školskom 
vzdelávacom programe (ŠkVP) a preto z nich nemôžete maturovať, alebo ich 
máme v ŠkVP, ale maturovať z nich môžete iba na odbornej škole (ekonomika). 

 
 

2. Prihlasovať sa budete elektronicky. Elektronický formulár na EDUPAGE bude 
sprístupnený od 13.9.2021 do 26.9.2021. Triednemu učiteľovi do 27.9.2021 
odovzdáte podpísanú prihlášku v papierovej podobe. 

 
 

Ste dospelí a neznalosť zákona neospravedlňuje!!! 


