SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov školy: ..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Názov medzinárodného programu: .......................................................................................................................................................

Vysvedčenie o maturitnej skúške

vykonanej podľa medzinárodného programu, ktorej súčasťou je maturitná skúška
zo slovenského jazyka a literatúry

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................................................................
Dátum narodenia: .................................................. Miesto narodenia: ................................................................................................
Národnosť: ............................................................ Štátne občianstvo: .................................... Rodné číslo: .....................................
Študijný odbor (kód a názov): ..............................................................................................................................................................
4
.................................................................................................................................... Úroveň SKKR/EKR*): .....................................
Forma štúdia: ............................................................................................................................ Školský rok: .....................................
Trieda: ................................................................................................. Číslo protokolu o maturitnej skúške: .....................................
Maturitnú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 224/2022 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.
Predmet

Hodnotenie predmetu v medzinárodnom programe

jazyk skúšky

Slovenský jazyk a literatúra
Žiak/žiačka konal(a) maturitnú skúšku v medzinárodnom programe, ktorej súčasťou je aj maturitná skúška zo slovenského jazyka
a literatúry a podľa ustanovenia § 74 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. je takto vykonaná maturitná skúška rovnocenná
s maturitnou skúškou podľa školského zákona.
Číslo certifikátu, v ktorom je uvedené hodnotenie maturitnej skúšky vykonanej podľa medzinárodného programu: ........................
Dátum vydania certifikátu s hodnotením maturitnej skúšky vykonanej podľa medzinárodného programu: .......................................
Maturitnú skúšku podľa školského zákona žiak / žiačka úspešne vykonal(a) v ............................................ dňa .............................

......................................................
riaditeľ školy

.......................................................
predseda školskej maturitnej komisie

*) Úroveň Slovenského kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca (EQF).
175 MŠVVaS SR / od 01. 10. 2022

Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu,
ktorej súčasťou je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

Tabuľka konverzie známok z medzinárodných programov do slovenského vzdelávacieho systému
Európske školy
A-B - 8.0 – 10 - Excellent, Very good

Školy v SR
1 (výborný)

C

- 7.0 – 7.9 - Good

2 (chválitebný)

D

- 6.0 – 6.9 - Satisfactory

3 (dobrý)

E

- 5.0 – 5.9 - Sufficient

4 (dostatočný)

F, FX - 0

– 4.9 - Failed/Weak, Failed/Very weak)

175 MŠVVaS SR / od 01. 10. 2022

5 (nedostatočný)
Vysvedčenie o maturitnej skúške vykonanej podľa medzinárodného programu,
ktorej súčasťou je maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

