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Forma, obsah a rozsah komisionálnych skúšok

FORMA, OBSAH A ROZSAH 
KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK

1. Žiak, ktorý podľa § 23 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (škol-

ský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva osobitný spôsob plnenia 

školskej dochádzky, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti 

plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo 

plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

2. Riaditeľ kmeňovej školy, na základe predloženého vysvedčenia porovná vyučovacie pred-

mety školy v zahraničí s učebným plánom kmeňovej školy a na základe tohto porovnania 

v rozhodnutí podľa § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o povolení komisionálnej 

skúšky určí:

 ✓ TERMÍN konania komisionálnej skúšky (najneskôr 15 dní pred konaním komisio-

nálnej skúšky);

 ✓ OBSAH komisionálnej skúšky na základe vzdelávacích štandardov z vyučovacích 

predmetov alebo časti predmetov, ktoré neboli súčasťou vzdelávacieho programu 

školy v zahraničí, napr. slovenský jazyk a literatúra; vlastiveda, geografia – časť 

o SR; dejepis – zameranie na históriu Slovenska; jazyk národnostnej menšiny a li-

teratúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra 

v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny;

Na 1. stupni základnej školy je možné postupovať podľa upravených vzdeláva-

cích štandardov, ktoré tvoria prílohy Dodatku č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu 

programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a čís-

lom 2015/5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015 „Opatrenia 

na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na zosúladenie 

znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského zákona“.

Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  

a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

https://www.minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/
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Na 2. stupni základnej školy sa odporúča postupovať podľa upravených cieľov 

a obsahu vzdelávania vyučovacích predmetov, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Dodat-

ku č. 8 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom škol-

stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 

2015-5129/1758:1-10A0 a číslom 2015/5129/5980:2-10A0 s platnosťou od  

1. septembra 2015 „Upravené rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy 

na odstránenie dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020 pre školy spolupracujúce so Štátnym 

pedagogickým ústavom“. 

Upravené ciele a obsah - ŠPÚ (statpedu.sk)

Doterajšie vzdelávacie štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov sú stá-

le platné, škola sa môže rozhodnúť, či bude postupovať podľa Dodatku č. 7,  

Dodatku č. 8 alebo podľa aktuálne platných štandardov. Metodickú pomoc 

s ich uplatnením poskytne Štátny pedagogický ústav.

 ✓ ROZSAH komisionálnej skúšky;

 ✓ FORMU komisionálnej skúšky; v rámci určenia formy môže ísť o dištančnú formu 

alebo prezenčnú formu. Vykonanie dištančnej formy KS odporúčame zo závažných 

dôvodov, najmä z dôvodu sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, a to po dohode 

zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy.

3. Na komisionálnej skúške môže byť prítomný zákonný zástupca žiaka, ktorý ale nesmie 

zasahovať do priebehu komisionálnej skúšky.

4. V jeden deň môže žiak vykonať komisionálne skúšky najviac z dvoch predmetov. Pri organi-

zácii komisionálnej skúšky škola dodržiava všetky ustanovenia o komisionálnych skúškach 

podľa školského zákona, vrátane povinnosti viesť povinnú dokumentáciu komisionálnych 

skúšok.

5. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá kmeňová škola vysvedčenie s uvedením 

hodnotenia len vo vyučovacích predmetoch, z ktorých žiak vykonal komisionálne skúšky. 

V doložke vysvedčenia je uvedené: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, 

z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ....... školou ............ 

za ..... ročník.“ 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/pilotne-overovanie/upravene-ciele-obsah/
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a. Ak je vysvedčenie vydané za posledný ročník vzdelávacieho programu pre  

1. stupeň základnej školy, žiak získa  primárne vzdelanie. Na vysvedčení  

v 4. ročníku sa do doložky uvedie aj: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

b. Ak je vysvedčenie vydané za posledný ročník vzdelávacieho programu  

pre 2. stupeň základnej školy alebo po ukončení 1. ročníka päťročného vzdelá-

vacieho programu strednej školy, do ktorého bol prijatý po ukončení 8. roční-

ka, alebo 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu strednej školy, žiak 

získa nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou alebo strednou školou. 

Na vysvedčení sa do doložky uvedie aj: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“

c. Na konci ročníka, v ktorom žiak splnil povinnú školskú dochádzku, sa v doložke 

uvedie: „Žiak splnil povinnú školskú dochádzku.“
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