SPRÁVA O PRIEBEHU A CELKOVEJ ÚROVNI
MATURITNÝCH SKÚŠOK
v školskom roku 2015/2016
Predseda ŠMK : Mgr. Alţbeta Tabačková
Zo školy: Gymnázium V. Mihálika Sereď
Hodnotenie MS z hľadiska:
A) Zabezpečenia
1. Organizačné zabezpečenie
Termíny konania:
PFIČ 15.3.-17.3.2016
ÚFIČ 23.5.-27.5.2016
Vypísať jednotlivé termíny a počty škôl v členení (gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá).
Spájania
škôl Počet škôl, ktorých žiaci robili EČ a PFIČ na inej škole: 0
v rámci EČ a PFIČ Počet žiakov, ktorí robili EČ a PFIČ na inej škole: 0
Vypracovanie harmonogramu ústnej formy internej časti:
Harmonogram ústnej formy internej časti bol vypracovaný v súlade s platnými predpismi.
Rešpektovanie pokynov NÚCEM k EČ a PFIČ MS
Pokyny NÚCEM k EČ a PFIČ MS boli dodrţané v plnej miere.
Úprava podmienok na vykonanie MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Uviesť prípady, ak neboli dodrţané ustanovenia §14, vyhlášky o ukončovaní štúdia na SŠ.
Ani jeden ţiak neţiadal o úpravu podmienok.
Problémy s organizačným zabezpečením MS:
Napísať ďalšie problémy pri organizačnom zabezpečení MS.
Ţiadne.
Návrhy na zlepšenie organizačného zabezpečenia MS:
Napísať návrhy na zlepšenie organizačného zabezpečenia MS.
Ţiadne.

2. Pripravenosť
Pripravenosť maturitnej dokumentácie:
Dokumentácia bola pripravená podľa pokynov NÚCEM v súlade s platnou legislatívou.
Pripravenosť maturitných tlačív:
Tlačivá boli aktuálne a pripravené v dostatočnom počte.
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Pripravenosť učební pre EČ , PFIČ a ÚFIČ
Učebne, v ktorých sa konala EČ, PFIČ a ÚFIČ boli vybrané a pripravené tak, ţe spĺňali
pokyny NÚCEM.
Pripomienky k pripravenosti škôl na MS:
Ţiadne.
Návrhy na zlepšenie pripravenosti MS:
Ţiadne.

B) Úrovne jednotlivých častí maturitnej skúšky
1. Externá časť
Súlad s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov:
Obsah EČ MS bol v súlade s obsahom cieľových poţiadaviek na vedomosti a zručnosti
maturantov.
Aplikovateľnosť metodických pokynov NÚCEM na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou
EČ MS
Pri aplikácii metodických pokynov NÚCEM na hodnotenie ÚKO EČ MS nenastali ţiadne
problémy.
Ďalšie pripomienky k EČ MS:
Ţiadne.
Návrhy na zlepšenie EČ MS:
Ţiadne.

2. Písomná forma internej časti
Súlad s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov
PFIČ MS bola vypracovaná v súlade s obsahom a cieľovými poţiadavkami na vedomosti
a zručnosti maturantov.
Náročnosť tém, výber tém a zadaní PFIČ MS
Náročnosť tém, ich výber a zadania PFIČ MS boli primerané.
Aplikovateľnosť metodických pokynov NÚCEM na hodnotenie PFIČ MS
Metodické pokyny NÚCEM na hodnotenie PFIČ MS boli aplikované bez problémov.
Pripomienky k PFIČ:
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Ţiadne.
Návrhy na zlepšenie PFIČ:
Ţiadne.

3. Praktická časť odbornej zložky
Súlad tém s cieľovými požiadavkami na absolventa príslušného študijného odboru v oblasti
odborného vzdelávania
Napísať, či témy praktickej časti odbornej zloţky boli v súlade s cieľovými poţiadavkami.
Uviesť prípady, ak tomu tak nebolo.
Počty žiakov, ktorí vykonali praktickú časť odbornej zložky:
a) praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy
b) obhajobou vlastného projektu
c) realizáciou a obhajobou experimentu
d) obhajobou úspešných súťažných prác
e) predvedením umeleckého výkonu
Celkový počet žiakov, ktorí konali PČ OZ
Pripomienky k PČ OZ:
Napísať pripomienky k príprave, organizácii a realizácii PČ OZ.
Návrhy k zlepšeniu PČ OZ:
Napísať návrhy na zlepšenie PČ OZ.

4. Ústna forma internej časti
Súlad obsahu zadaní (tém) s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti
maturantov podľa predmetov
Obsah zadaní ÚFIČ MS bol v súlade s cieľovými poţiadavkami na vedomosti a zručnosti
maturantov vzhľadom na jednotlivé predmety.
Súlad obsahu a foriem zadaní (tém) podľa prílohy vyhlášky č. 318/2008 Z. z., III., IV. časť
Na základe prílohy vyhlášky č. 318/2008 Z.z. bol správne vypracovaný obsah zadaní
a dodrţaná ich forma.
Pripomienky k ÚFIČ:
Ţiadne.
Návrhy na zlepšenie ÚFIČ:
Ţiadne.
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C) Celkové hodnotenie MS:
Práca predsedov školských a predmetových maturitných komisií:
Práca jednotlivých PPMK a PŠMK bola v súlade s platnou legislatívou.
Pripomienky k práci PŠMK a PPMK:
Ţiadne.
Návrhy na zlepšenie práce PŠMK a PPMK:
Ţiadne.

D) Údaje o počte žiakov z jednotlivých predmetov:
- predmety, z ktorých sa koná okrem ústnej formy internej časti MS aj externá časť
a písomná forma internej časti MS alebo iba externá časť MS

Predmet
maturitnej
skúšky

Počet žiakov, ktorí konali celú
maturitnú skúšku

Počet žiakov, ktorí vykonali maturitnú skúšku neúspešne
Z toho

Spolu

Nesplnili
podmienku

Nesplnili
podmienku
iba
z PFIČ*

iba z EČ*

Nesplnili
podmienku
z EČ
a zároveň
z PFIČ*

Nesplnili
podmienku

Nesplnili
podmienku

Nesplnili
podmienku

z EČ*

z PFIČ*

a zároveň

dostali

a z ÚFIČ

a z ÚFIČ

z PFIČ*

známku 5

dostali

dostali

a z ÚFIČ

známku 5

známku 5

dostali

Len
z ÚFIČ

z EČ

známku 5

SJL

74

SJSL
MJL
UJL
AJB1
AJB2

73

1

0

1

FJB1
FJB2
NJB1
NJB2

1

RJB1
RJB2
ŠJB1
ŠJB2

4/6

Správa o priebehu a celkovej úrovni MS
TJB1
TJB2
21

MAT

X

X

*Poznámka:
Ţiak nesplnil podmienku na úspešné vykonanie MS v súlade s § 15 ods. 7 a ods. 8 vyhlášky
MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších
predpisov.

- predmety, z ktorých sa koná iba ústna forma internej časti MS

Predmet maturitnej
skúšky

Počet žiakov, ktorí
konali maturitnú
skúšku

TAJ

5

DEJ

15

OBN

30

MAT

17

INF

15

FYZ

12

CHE

15

BIO

20

GEG

16

Počet žiakov, ktorí
vykonali maturitnú
skúšku neúspešne

Poznámka: doplňte riadky podľa počtu maturitných predmetov



počet žiakov, ktorí nekonali MS
-

0

dôvody nekonania MS alebo jej
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časti:


počet žiakov, ktorí neprospeli z jednotlivých predmetov



počet žiakov, ktorí neprospeli:
o

z jedného predmetu

o

z dvoch predmetov

o

z troch a štyroch predmetov

1
1



počet žiakov, ktorým ŠMK povolila konať opravnú skúšku

1



počet žiakov, ktorým ŠMK nepovolila konať opravnú
skúšku:

0



počet žiakov, ktorí sa prihlásili na dobrovoľný predmet MS

11

-



počet žiakov, ktorým bola MS prerušená
-



z toho počet žiakov, ktorí konali dobrovoľnú maturitnú
skúšku

9
0

dôvody prerušenia MS

počet žiakov, ktorí podali riaditeľovi školy námietky voči hodnoteniu MS
-

PFIČ

0

-

ďalších foriem internej časti alebo PČOZ

0

Počet prípadov, pri ktorých ŠŠI uložila záväzný pokyn na odstránenie
nedostatkov podľa § 86 ods. 4 školského zákona

0

V Galante dňa 26.5.2016

……………………………………………..
predseda školskej maturitnej komisie

*Správu prosíme poslať aj elektronicky na adresu: Eva.Huttova@minv.sk
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