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11. Manažérske zhrnutie
- Aktualizácia maturitných téni
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krátka anotácia: Aktualizácia maturitných tém. Prehodnotenie vhodnosti monotematických alebo
polytematických maturitných zadaní, ich aktualizácia a realizácia v danej dobe
12. Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

• Otvorenie zasadnutia klubu.

o RNDr. Dagmar Ružinská privítala členov klubu na zasadnutí a oboznámila ich s témou
zasadnutia: Aktualizácia maturitnýcl‘ těm

. Program stretnutia
Maturitné predmety majú určené ciel‘ové požiadavky, ktoré vymcdzujú vedomosti a zručnosti,

ktoré majú žiaci počas štúdia nadobudnút‘ a preukázat‘ na maturitnej skúške. Vychádzajú nie len z
obsahového a výkonového štandardu stanoveného štátnym vzdelávacim programom (SyP), ale sú
rozšírené aj o vybrané témy a zručnosti v rámci nášho školského vzdelávacieho programu.

Platná legislatíva pre organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021:

- Zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v platnom zncní

- Vyhláška MŠ SR č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších
predpisov.

Ciel‘ové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov (pre všetky predinety) sú zverejnené
na webovej stránke Státneho pedagogického ústavu v sekcii SyP, na podstránke Maturitné



skúšky, Cieľové požiadavky na maturitně skúšky a platia od šk. roka 2018/2019:

htty://www.statpedu.sk!skirnaturitlle-SkuSkV/

http://www.statpedu.sk/sk/rnaturitne-skuskv/olatne-od-Sk-r-2O] 8/2019/

Aktualizácia ciel‘ových požiadaviek vyššie uvedených predmetov maturitnej skúšky reflektuje
na meniace sa požiadavky súčasnej doby. Realizácia maturitnej skúšky na základe ciel‘ových
požiadaviek má pripravif žiakov SS na konkurencieschopnosf a možnost‘ flexibilne využívat‘
svoje získané vedomosti a zručnosti na pracovnom trhu.

Podmienky MZ:
- maturitně zadanie sa skladá z troch úloh,
- úlohy maturitného zadania nemóžu byť len zjedného tematického okruhu,
- v maturitných zadaniach musia byť zastúpené všetky tematické celky z cieľových

požiadaviek.

Charakteristika úloh maturitných zadaní
Uloha Č. 1 — je zameraná na zapamätanie a porozumenie. Ziak má preukázaf schopnost‘
orientovat‘ sa v problematike a používat‘ odbornú terminológiu. Prevláda forma monológu.
Uloha Č. 2 — je zameraná na vyššie myšlienkové operácie (aplikácia, analýza, syntéza,
hodnotenie). Prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.
Uloha Č. 3 — je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí a zručností pri riešení
problémových úloh. Prevláda forma dialógu s členrni predmetovej maturitnej komisie.

Po prezretí podmienok MS sa členovia klubu zhodli na väčšej vhodnosti polytematických
maturitných zadaní a v tomto zmysle budú kontrolovat‘ a aktualizovat‘ maturitně zadania pre ústnu
časf MS 2021

13. Závery a odporúčania:

- preštudovanie legislatívy k ukončovaniu stredoškolského štúdia

- dókladné preštudovanie pravidiel tvorby maturitných zadaní

- aplikácia pravidiel do tvorby maturitných zadaní

- kontrola vhodnosti jednotlivých úloh maturitných zadaní

- aktualizácia maturitných zadaní pre ústnu časť MS 2021
Koordinátorka klubu zhrnula priebeli stretnutia a pod‘akovala sa členom za účasť.
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