SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA
J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49
COVP pre automobilový priemysel, Podniková škola

Rozhodnutie o termínoch a organizácii záverečnej skúšky triedy III.A – autoopravár mechanik
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Riaditeľ školy na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa
23. apríla 2020 podľa § 150 ods. 8 a §161k zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje
termíny a organizáciu záverečnej skúšky nasledovne:
1. Vyučovanie sa pre žiakov triedy III.A učebného odboru 2487 H
mechanik končí 7. mája 2020.
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2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá SSOŠA DA spolu s vysvedčením záverečnej skúšky
najneskôr 30. júna 2020.
3. Záverečná skúška sa vykonáva administratívne.
4. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Hodnotenie písomnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo
skupiny nasledovných príbuzných predmetov: Automobily, Elektrotechnika,
Diagnostika a opravy automobilov.
Hodnotenie praktickej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z
predmetu – Odborný výcvik (bez príbuzných predmetov).
Hodnotenie ústnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo
skupiny príbuzných predmetov, čo predstavujú všetky odborné predmety
podľa učebného plánu.
Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých
ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom
1,5 sa zaokrúhľuje na 1,
2,5 sa zaokrúhľuje na 2,
3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a
4,5 sa zaokrúhľuje na 4.
Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo
smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
Aritmetický priemer a výslednú známku všetkých častí záverečnej skúšky
kontrolujú
dvaja
skúšajúci
členovia
komisie
záverečnej
skúšky
a schvaľuje ho predseda komisie do 11. mája 2020.
Výsledné známky sprístupní SSOŠA DA žiakovi elektronicky prostredníctvom
edupage stránky do 12. mája 2020.
Každý žiak III.A má možnosť do 15. mája 2020 vyjadriť svoj nesúhlas
s výslednou známkou z ktorejkoľvek časti záverečnej skúšky. V tom prípade musí
požiadať o vykonanie príslušnej časti skúšky písomne triednemu učiteľovi
(elektronicky s naskenovaným podpisom resp. poštou). Rozhodujúci je dátum
doručenia.
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5. Pre žiakov, ktorí nebudú súhlasiť s výslednou známkou podľa bodu 4.5, sa bude
konať záverečná skúška v termíne 20. a 21. mája 2020. Harmonogram konania skúšky
uverejníme najneskôr 18. mája 2020 prostredníctvom edupage stránky školy.
6. Riaditeľ školy primerane upraví podmienky pre jednotlivé časti záverečnej skúšky
vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Záverečná skúška musí
prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. apríla 2020.
7. Riaditeľ školy vymenuje členov skúšobnej komisie do 7. mája 2020.
8. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín
praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom
pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie
k záverečnej skúške.
9. Komisionálne skúšky za druhý polrok budú realizované pre žiakov do 7. mája 2020
dištančne.

V Bratislave, 27. apríla 2020

PhDr. Ľubomír Kyseľ, v. r.
riaditeľ školy
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