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Základné informácie o MATURITE 2020 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

maturitná skúška v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v súlade so zákonom č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách 
v znení neskorších predpisov. 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) zabezpečuje 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). 

V materiáli Maturita 2020 - Základné informácie Vás oboznamujeme s poslednými 
legislatívnymi zmenami upravujúcimi priebeh maturitnej skúšky a prvými krokmi, 
ktoré je potrebné uskutočniť pri príprave maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 
vo Vašej škole. Materiál dôkladne preštudujte. Poskytnite ho aj ďalším členom vedenia školy. 
O jeho obsahu, prosím, informujte všetkých učiteľov a zabezpečte v potrebnom rozsahu aj 
informovanie budúcich maturantov Vašej školy. 

Každej škole bol pridelený jedinečný 6-miestny kód (maturitný kód školy) začínajúci 
číslicou 6, ktorý budete používať aj počas MATURITY 2020. Kód je nevyhnutý 
pre prihlásenie sa do Informačného systému pre EČ a PFIČ MS, v ktorom bude prebiehať 
zber údajov o všetkých žiakoch (aj o žiakoch so zdravotným znevýhodnením) prihlásených 
na EČ a PFIČ MS. V prípade, že maturitný kód školy nepoznáte, nájdete ho na webovej 
stránke CVTI SR-ŠVS Michalovce v časti Maturita. Novozriadené školy, ktoré maturitný kód 
nemajú, požiadajú NÚCEM o jeho pridelenie. Žiadosť o pridelenie kódu školy pre účely 
maturitnej skúšky nájdete na webovej stránke NÚCEM v časti Maturita - Maturita 2020. 

Jednou z prvých úloh riaditeľa školy je určenie školského koordinátora MATURITY 2020. 
Túto zodpovednú pozíciu by mal zastávať člen vedenia školy alebo skúsený pedagóg školy 
s manažérskymi schopnosťami, ktorý má autoritu u kolegov aj u žiakov. Plnú zodpovednosť 
za priebeh MATURITY 2020 má riaditeľ školy. 

Aktuálne materiály, obsahujúce organizačné pokyny k administrácii maturitnej skúšky a iné 
informácie súvisiace s maturitnou skúškou, budú postupne zverejňované na webovej 
stránke NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita a na webových 
stránkach CVTI SR - ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk. 

Na webovej stránke NÚCEM už nájdete aj dokumenty obsahujúce súhrnné informácie 
o maturitnej skúške v školskom roku 2019/2020 pre jednolivé druhy stredných škôl 
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a ich vyučovacie jazyky, ktoré sú určené výchovným poradcom, triednym učiteľom 
žiakov posledného ročníka strednej školy, samotným žiakom a ich rodičom ako 
pomôcka a prehľadný zdroj informácií na triednické hodiny, prípadne stretnutia rodičov 
s výchovným poradcom pred prihlasovaním žiakov na maturitnú skúšku. 

Na webovej stránke NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita 
sme zverejnili Základné informácie o MATURITE 2020, sú tam zverejnené aj špecifikácie 
testov EČ MS a PFIČ MS 2020 z vyučovacích jazykov, zo slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry, cudzích jazykov pre úrovne B1 a B2, druhého vyučovacieho jazyka pre úroveň C1 
a EČ MS 2020 z matematiky, Usmernenie pre prihlasovanie žiakov so ZZ na EČ a PFIČ 
MS 2020, Užívateľská príručka - Informačný systém EČ a PFIČ MS a formulár Žiadosť 
o pridelenie kódu školy pre účely maturitnej skúšky. 

Za aktívnu spoluprácu vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

PhDr. Romana Kanovská 
riaditeľka i 

Príloha: Základné informácie o MATURITE 2020 
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