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Vec 
2. zásielka školám – MATURITA 2008 
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

  

dostáva sa Vám do rúk 2. zásielka, ktorá obsahuje odpoveďové hárky k externej časti 

maturitnej skúšky v školskom roku 2007/2008 a ďalšie potrebné materiály. Posielame Vám 

odpoveďové hárky pre všetkých žiakov Vašej školy, ktorí sa prihlásili na externú časť 

maturitnej skúšky, teda aj pre tých, ktorí budú spojení na vykonanie externej časti maturitnej 

skúšky s inou školou. Prosíme Vás, aby ste zabezpečili doručenie týchto odpoveďových 

hárkov riaditeľovi príslušnej školy, na ktorej budú Vaši žiaci písomne maturovať. 

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že organizačné pokyny k priebehu externej 

časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky Vám, na rozdiel od predchádzajúcich 

rokov, neposielame v tejto zásielke vo vytlačenej podobe.  

Dokumenty Pokyny pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií, 

Pokyny pre školských koordinátorov, Pokyny pre administrátorov, ako aj pokyny na 

hodnotenie úloh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ukážky 

vyplnených odpoveďových hárkov sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického 

ústavu www.statpedu.sk/Maturita/Maturita2008. Tieto pokyny sú zároveň zverejnené aj  

na stránkach školských výpočtových stredísk www.svsba.sk, www.svsbb.sk, www.svsmi.sk, 

www.svslm.sk, www.svspn.sk, ako aj na stránkach krajských školských úradov 

www.ksuba.sk, www.ksutt.sk, www.ksutn.sk, www.ksunr.sk, www.ksubb.sk, www.ksuza.sk, 

www.ksupo.sk, www.ksuke.sk.  
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Prosíme Vás, aby ste si tieto organizačné pokyny z uvedených stránok prevzali 

a vytlačili ich v potrebnom počte pre všetkých učiteľov, ktorí budú na Vašej škole poverení 

prípravou a realizáciou externej časti maturitných skúšok.  Prosíme Vás, aby ste na preberanie 

materiálov využili aj webové stránky školských výpočtových stredísk a krajských školských 

úradov s regionálnou pôsobnosťou. 

Odporúčame Vám, aby ste o organizačných pokynoch informovali v prvom rade 

školského koordinátora a  ďalších zúčastnených učiteľov, aby si ich mohli v dostatočnom 

časovom predstihu naštudovať a mohli tak pod Vaším vedením zabezpečiť regulárny priebeh 

maturitných skúšok na Vašej škole. 

 Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste o zverejnených organizačných pokynoch 

informovali aj učiteľov Vašej školy, ktorých ste navrhli do funkcie predsedov predmetových 

a školských maturitných komisií v školskom roku 2007/2008. 

 Keďže komunikácia ŠPÚ s jednotlivými školami bude v tomto školskom roku ešte vo 

väčšej miere prebiehať elektronicky, prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali stránku 

www.statpedu.sk/Maturita/Maturita2008, na ktorej budeme zverejňovať všetky potrebné 

informácie.  

Prosíme Vás, aby ste spolu so školským koordinátorom po prevzatí tejto zásielky 

vykonali kontrolu jej obsahu podľa priloženého tlačiva Obsah zásielky č. 2. Prípadné 

nezrovnalosti konzultujte s nami telefonicky na tel. č. 02/49 276 297 alebo elektronickou 

poštou na adrese maturita@statpedu.sk. 

  

Za aktívnu spoluprácu Vám ďakujeme.  
  

 
S pozdravom 
        
                       
  
                                              
                                                                                       PhDr. Július Hauser  
                                                                                                 riaditeľ 

 
Na vedomie: 
Mgr. Peter Juráš, sekcia regionálneho školstva MŠ SR 
Krajské školské úrady 
Štátna školská inšpekcia 
Ústav informácií a prognóz školstva - školské výpočtové strediská 


