
Vnútorný predpis pre vykonanie komisionálnej skúšky 

O povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhoduje riaditeľ/ka základnej 

školy. 

 

Postupuje podľa /legislatíva /: 

 § 5 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

 § 24 ods. 2 písm. b) zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 § 24  ods. 6 a ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 § 57 ods. 1 písm. b) až e) a písm. g), písm. j) až l) zákona č. 245/2008 Z. z.  v znení 

neskorších predpisov, 

 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 § 5 a § 7 vyhlášky 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým 

nadaním, 

 § 19 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, 

 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

Dôvody na vykonanie komisionálnej skúšky: 

 a) ak je žiak/čka skúšaný/á v náhradnom termíne (§56 ods. 1,2 zákona č. 

245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ak nie je možné vyskúšať a klasifikovať 

žiaka/čku v riadnom termíne v I. polroku (pre vážne objektívne príčiny), žiak/čka sa za 

prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ/ka školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie 

náhradný termín najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka (§ 56 

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

 

 b) ak žiak/čka robí opravné skúšky, riaditeľ/ka školy  umožní vykonať opravné 

skúšky žiakovi/čke, ktorý/á má na konci II. polroka najviac z dvoch povinných 

vyučovacích predmetov prospech „nedostatočný“ alebo dosiahol v slovnom 

hodnotení neuspokojivé výsledky, alebo vyučovací predmet neabsolvoval 

a neprospel. Ak žiak/čka na konci I. polroka bol/a klasifikovaný/á stupňom 

„nedostatočný“ alebo dosiahol/a neuspokojivé výsledky z predmetu, ktorý sa 

vyučuje aj v druhom polroku, nekoná opravné skúšky.  
Opravné skúšky môže vykonať aj žiak/čka kurzu na doplnenie vzdelania    

poskytovaného základnou školou.  

 

 c) pri preradení žiaka/čky  do vyššieho ročníka (intelektovo nadaný žiak/čka - 

§ 5 ods. 1 vyhlášky č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým 

nadaním). 



 d) pri absolvovaní jedného predmetu alebo viacerých predmetov vo 

vyššom ročníku (§7 vyhlášky č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov 

s intelektovým nadaním). 

 

 f) ak je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy (§57 ods. 1 písm. 

g) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). 
 

 g) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky (§ 25 ods. 5,6 a § 57 

ods. 1 písm. j) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). 
 

 h) ak má zákonný zástupca žiaka/čky pochybnosti o správnosti súhrnnej 

klasifikácie.  

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka/čky podáva riaditeľovi/ke školy 

zákonný zástupca žiaka/čky do 3 pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia 

za I. polrok alebo do 3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia (Čl. 7 ods. 3 

Metod. pokynov na hodnotenie... č. 22/2011).  

Riaditeľ/ka školy posúdi oprávnenosť žiadosti a oznámi žiakovi/čke alebo zástupcovi 

žiaka/čky, či bude žiak/čka preskúšaný/á, alebo nie (vydá rozhodnutie ...). 

Ak žiak/čka bude preskúšaný/á, v rozhodnutí sa uvedie druh, obsah skúšky, miesto 

a termín konania skúšky. 

Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ/ka školy (Čl. 7 

ods. 4 MP č. 22/2011). 

O komisionálnej skúške sa vyhotoví protokol, prílohu tvorí: rozhodnutie riaditeľa/ky 

školy, vymenovanie komisie, zadanie úloh/otázok spolu so stupnicou bodového 

hodnotenia a ich klasifikáciou. 

Oznámenie o výsledku komisionálnej sa spravidla doručuje doporučenou listovou 

zásielkou. V prípade, že zákonný zástupca žiaka/čky je prítomný na komisionálnej 

skúške, výsledok sa mu oznámi a v zápisnici zákonný zástupca svojim podpisom 

potvrdí spôsob oznámenia o výsledku komisionálnej skúšky. 

V prípade zmeny klasifikácie po komisionálnom preskúšaní žiaka/čky sa pôvodné 

vysvedčenie žiakovi/čke odoberie a vyhotoví sa nové, na ktorom bude uvedený 

konečný výsledok preskúšania s dátumom konania komisionálnej skúšky. 

V katalógovom liste sa uvedie poznámka o konaní komisionálnej skúšky. 

Ak  pre neprítomnosť žiaka/čky nemožno preskúšanie uskutočniť v stanovenom 

termíne, nemožno žiaka/čku ďalej preskúšavať t.j. ďalšie preskúšanie nie je 

prípustné. 

 

 i) ak ide o vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania v dennej forme 

štúdia alebo externej forme štúdia, kde na záver kurzu vykoná osoba 

komisionálne skúšky z predmetov určených učebným plánom (§ 30 ods. 5 



zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 1 vyhlášky č. 

320/2008 Z.z. o základnej škole). 

 

 j) z podnetu riaditeľa školy. 

 

 k) ak žiakovi/čke prvého stupňa základnej školy bolo povolené 

individuálne vzdelávanie (§ 24 ods. 6 a § 57 ods. písm. k) zákona č. 245/2008 

Z.z. v znení neskorších predpisov ). 

 

Druh a obsah komisionálnych skúšok 

 

Pozostávajú:  

 z písomnej skúšky (len z istých predmetov), 

 z ústnej skúšky (len z istých predmetov), 

 z praktickej skúšky (Informatická výchova/Informatika) 

 

Komisionálne skúšky sa môžu konať ako kombinované, napr.: písomná a ústna skúška, 

písomná a praktická. 

V predmetoch, v ktorých učebné osnovy nepredpisujú písomné preverovanie 

vedomostí a zručností žiaka/čky (zemepis, prírodoveda,...), hlavný dôraz 

v komisionálnej skúške sa kladie na ústnu odpoveď. 

 

V predmetoch, v ktorých učebné osnovy predpisujú písomné preverovanie vedomostí 

a zručností žiaka/čky (slovenský jazyk a literatúra), komisionálna skúška bude 

pozostávať z písomnej aj ústnej skúšky.  

 

Obsah skúšky musí byť vždy v súlade s učebnými osnovami. 

 

Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná (§57 ods. 2 zákona č. 

245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). Vymenúva ju riaditeľ/ka školy. 

Komisiu tvorí predseda (riaditeľ/ka školy, zást. riaditeľa/ky školy,...), skúšajúci učiteľ 

(učiteľ/ka vyučujúci/a daný predmet), prísediaci (ktorý má aprobáciu pre ten istý 

predmet). 

 

Účasť zákonného zástupcu na komisionálnej skúške, ktorá sa koná na základe 

pochybnosti zákonného zástupcu žiaka/čky o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci I. a II. polroka – môže sa zúčastniť. 

 

Žiadosť  o vykonanie komisionálnej skúšky z uvedených dôvodov podáva zákonný 

zástupca žiaka/čky do 3 pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia, 

vysvedčenia, ... . 



 

 

 

 


