
Pokyn riaditeľky školy k určeniu príbuzných predmetov, ktorých známky 

sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu žiakov Gymnázia, 

Jablonská 301/5, Myjava v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

 

V nadväznosti na právne predpisy:  

 Rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských 

zariadeniach od 30. marca 2020 do odvolania;  

 Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácií internej časti maturitnej skúšky  v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020, ktoré publikovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky na portáli www.ucimenadialku.sk;  

 

vydáva riaditeľka Gymnázia, Jablonská 301/5, Myjava pokyn k určeniu príbuzných 

predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu žiakov 

Gymnázia, Jablonská 301/5, Myjava v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

 

Riaditeľka školy oznamuje, že skupiny príbuzných predmetov ktorých známky sa započítajú 

do hodnotenia maturitného predmetu žiakov Gymnázia, Jablonská 301/5, Myjava v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 sú nasledovné: 

 

 Štvorročné a osemročné štúdium 

Maturitné predmety Skupiny príbuzných predmetov 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Slovenský jazyk a literatúra, Literárny 

seminár 

MATEMATIKA Matematika, Cvičenia z matematiky 

ANGLICKÝ JAZYK Anglický jazyk, Rozšírený anglický jazyk 

NEMECKÝ JAZYK Nemecký jazyk 

DEJEPIS Dejepis 



OBČIANSKA NÁUKA Občianska náuka 

BIOLÓGIA Biológia, Cvičenia z biológie 

GEOGRAFIA Geografia, Seminár z geografie 

CHÉMIA Chémia, Seminár z chémie 

FYZIKA Fyzika, Seminár z fyziky 

INFORMATIKA Informatika, Cvičenia z informatiky 

 

 Päťročné štúdium 

Maturitné predmety Skupiny príbuzných predmetov 

MATEMATIKA Matematika, Matematika v anglickom 

jazyku, Seminár z matematiky 

ANGLICKÝ JAZYK Anglický jazyk, Britská a americká literatúra, 

Reálie anglicky hovoriacich krajín, Kreatívne 

písanie v anglickom jazyku, Rozšírený 

anglický jazyk 

NEMECKÝ JAZYK Nemecký jazyk 

DEJEPIS Dejepis, Seminár z dejepisu v anglickom 

jazyku 

OBČIANSKA NÁUKA Občianska náuka 

BIOLÓGIA Biológia, Cvičenia z biológie 

GEOGRAFIA Geografia, Seminár z geografie 

CHÉMIA Chémia, Seminár z chémie 

FYZIKA Fyzika, Seminár z fyziky 

INFORMATIKA Informatika, Cvičenia z informatiky 

 

Záverečné ustanovenia:  

Tento pokyn je platný a účinný od 06.05.2020.  

 

V Myjave dňa 06.05.2020       Ing. Alena Havlíková, v.r. 


