Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium!
V zmysle Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích
skúšok na stredné školy v roku 2021 zo dňa 29. 4. 2021 aktualizovaného na základe záverov
zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla
2021vám oznamujeme nasledovné:
 Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v
červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa uchádzač testom nepreukazuje.
 Rodičia uchádzačov počas prijímacích skúšok do budovy školy nevstupujú.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:
a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe,
- zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej
školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény.
- Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi
strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného
všeobecného lekára pre deti a dorast.
b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa,
- zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy.
- Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky
potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast.
Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

Podmienky procesu prijímacieho konania
vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie
(v súlade splatnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva)

 Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu
pedagogickému zamestnancovi;
 V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty
(rúško).
 V priestoroch školy sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky,
ktoré je potrebné používať na dezinfekciu rúk.
 V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať
konzumáciu stravy a nápojov.
 Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby;
každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej
skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej
školy.
 Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
 Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.
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