
Oznam riaditeľky školy 

 
o organizácii školského roku 2020/2021, 

o ďalšom prerušení vyučovania a  

o hodnotení a klasifikácii žiakov v I. polroku škol. roku 2020/2021 

 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v prvých januárových dňoch roka 2021 učinil 

závažné rozhodnutia: 

I. o organizácii školského roku 2020/2021 – rozhodnutie č. 2021/9113:1-A1810 zo 

dňa 4. januára 2021 

     V rozhodnutí je uvedené: 

 Hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021  

 riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, 

ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021;  

 

 Maturitné skúšky (MS) 

 zrušená externá časť MS (písomné testy zo SJL, CUJ, MAT) ; 

 písomná forma internej časti MS (slohová práca zo SJL a CUJ)- v termíne od 12. 

apríla 2021;  

 ústna forma internej časti maturitnej skúšky - v termínoch od 17. mája 2021;  

  

 Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022 

 štud. odbor 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium) – I. termín:   3. 5. 2021 

                                                                                       II. termín: 10. 5. 2021 

 štud. odbor 7902 J 74 gymnázium (bilingválne štúdium) – I. termín:   5. 5. 2021 

(talentové PS)                                                                      II. termín: 12. 5. 2021 

 

 Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s 

osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021uskutoční 

 9. júna 2021 a 10. júna 2021  (v náhradnom termíne 24. júna a 25. júna 2021) 

 výsledky testovania nebudú zohľadnené v prijímacích skúškach  

 

II. o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách od 11. januára 2021 

-  rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810  zo dňa 8. 1. 20201 

     -  na škole sa bude učiť opäť dištančne –  podľa rozvrhu a v režime  ako v období pred 

Vianocami 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR  k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov 

stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 (zo dňa 4.1.2021) riaditeľka školy po 

prerokovaní s pedagogickou radou školy dňa 8. 1. 2021 rozhodla o klasifikácii  v 1. polroku 

školského roka 2020/2021 tak, ako je uvedené vo vnútornom predpise Hodnotenie 

a klasifikácia žiakov v I. polroku školského roka 2020/21. 



 

Vzhľadom na to, že dňa 31. 1. 2021 sa  končí prvý polrok školského roka 2020/2021, 

vstupujeme do obdobia, keď budú učitelia hodnotiť študijné výsledky žiakov v uvedenom 

klasifikačnom období (t. j. „uzatvárať známky“).  

 

Milí žiaci,  

verím že ste si počas vianočných prázdnin oddýchli a teraz je čas, aby ste zmobilizovali svoje 

sily – opravili, čo sa vám nevydarilo, doplnili, čo ste nestihli alebo zanedbali a pokúsili sa 

dosiahnuť čo najlepšie výsledky.  

Ďalšie usmernenia k maturitnej skúške, k prijímacím pohovorom, k organizácii školského 

života  budú priebežne uverejňované. V prípade potreby Vás budeme informovať 

prostredníctvom našej webovej stránky  -   www.gymvrable.sk. 

Ďakujem za pochopenie a prajem veľa zdravia, pozitívnej energie a vnútornej motivácie, ale 

tiež tak potrebného  zdravého optimizmu v nasledovných dňoch a týždňoch. 

 

Vráble 8. 1. 2021                                                          PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                riaditeľka školy 
 

 

Prílohy: 

1. Rozhodnutie ministra školstva SR č. 2021/9113:1-A1810 o organizácii školského roku 

2020/2021 zo dňa 4. januára 2021 

     https://www.minedu.sk/data/att/18366.pdf 

 

 

2. Rozhodnutie ministra školstva SR č. 2021/9418:2-A1810 o mimoriadnom prerušení 

školského vyučovania v školách od 11. januára 2021  zo dňa 8. 1. 20201 

      https://www.minedu.sk/data/att/18421.pdf 

 

1. Usmernenie ministra školstva SR  k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu 

v školskom roku 2020/2021 zo dňa 9. 12. 2020 

       https://www.minedu.sk/data/att/18142.pdf 

 

4. Rozhodnutie riaditeľky školy Gymnázium, Školská 26, Vráble „Hodnotenie 

a klasifikácia žiakov v I. polroku školského roka 2020/21“  zo dňa 8. 1. 2021 
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