Gymnázium Ivana Kraska
- Ivan Krasko Gimnázium

P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

Vnútorný predpis č. 2/2011/pg
Komisionálne skúšky
Podmienky vykonávania komisionálnych skúšok upravujú § 56 a § 57 Zákona č.
345/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a z Metodického pokynu č. 21/2011 na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
1. Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky,
ak:
a) vykonáva rozdielovú skúšku
b) je skúšaný v náhradnom termíne
c) má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie
v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných
dní odo dňa vydania vysvedčenia písomne požiada riaditeľa školy
o preskúšanie
d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy
e) vykonáva opravné skúšky
f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu
g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy
h) vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov
i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky
j) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní
k) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne
preskúšanie
2. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom
polroku v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku,
žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky v náhradnom termíne.
3. Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch
povinných vyučovacích predmetov sa klasifikuje na základe opravnej skúšky.
4. Preskúšať žiaka podľa písmena c) možno len vtedy, ak v príslušnom
klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na
základe komisionálnej skúšky.
5. O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa písmen a) až j) rozhodne riaditeľ
školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní
povoľuje riaditeľ školy.
6. Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky. Riaditeľ školy oznámi termín
skúšky žiakovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi písomne.

7. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z:
a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy, alebo ním poverený učiteľ
(spravidla triedny učiteľ)
b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný
vyučovací predmet
c) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo
príbuzný vyučovací predmet
8. Podmienky komisionálnej skúšky
a) Komisionálna skúška je ústna. Skúšajúci pripraví najmenej dve sady zadaní,
ktorých obsah korešponduje s tematickými celkami preberanými v období za
ktoré sa vykonáva komisionálna skúška.
b) Každé zadanie obsahuje spravidla 3 úlohy.
c) Príprava žiaka na skúšku trvá 20 minút, v predmete informatika 30 minút.
d) Odpoveď trvá 20 minút, v predmete informatika 30 minút.
9. Hodnotenie žiaka. Pri hodnotení sa vychádza z platných zákonov a smerníc
o hodnotení a klasifikácii žiakov stanovených MŠ SR. Každá úloha sa hodnotí
samostatne. Z tohto hodnotenia skúšajúci navrhne výslednú známku žiaka.
K navrhnutej známke sa vyjadrujú všetci členovia komisie.
10. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlasuje predseda komisie verejne v deň
konania skúšky. Výsledok komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka
konečný.
11. Neúčasť na komisionálnej skúške
a) žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní komisionálnej skúšky
a neospravedlní svoju neúčasť sám, alebo prostredníctvom zákonného zástupcu
najneskôr v deň konania skúšky, okrem skúšky podľa bodu 1 c) sa klasifikuje
z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom
prospechu nedostatočný. V prípade závažného dôvodu neúčasti riaditeľ školy
určí náhradný termín, ktorý žiakovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi oznámi
písomne.
b) Ak sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku, ktorú má vykonať podľa bodu 1 c)
a neospravedlní svoju neúčasť sám alebo prostredníctvom svojho zákonného
zástupcu najneskôr v deň konania skúšky, bude klasifikovaný známkou na
základe podkladov, ktoré žiak získal počas príslušného polroka skúšaním.
V prípade, že žiak nebude mať žiadne známky a nebude môcť byť klasifikovaný
kvôli neúčasti na komisionálnej skúške a splnil povinnú školskú dochádzku, bude
z ďalšieho štúdia vylúčený z dôvodu neprospechu. U žiakov, ktorí plnia povinnú
školskú dochádzku škola bude postupovať podľa § 36 Zákona č. 245/2008 bod 1
a 3 (preradenie do základnej školy).
V Rimavskej Sobote, 31. 8. 2011
Schválil:
Mgr. Ján Čeman, v.r.
riaditeľ školy

Vypracoval:
Ing. Ján Fiľo
zástupca riaditeľa
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