
Usmernenie k prijímacím skúškam- 2. termín 10.5.2021 
 

1. Prijímacia skúška z obidvoch predmetov bude trvať od 8.00 do maximálne 10.30 hod. 
 

2. Do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného 
sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do 
budovy školy nevstupujú. 

 
3. Uchádzač o prijatie na strednú školu pri vstupe do budovy strednej školy sa 

nepreukazuje negatívnym testom na ochorenie COVID – 19. 
 

4. Pri vstupe do budovy školy bude uchádzačovi zmeraná teplota. Osoby s prejavmi 
akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj 
osoby podliehajúce karanténnym opatreniam sú z účasti na skúškach vylúčené 
a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok. 
 

5. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie 
cesty podľa  aktuálnej platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ( respirátor, 
prípadne rúško, šál alebo šatku). 
 

6. Žiak používa vlastné písacie potreby (modré pero) a vlastnú kalkulačku.  
 

7. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať 
konzumáciu stravy a nápojov. 
 

8. Je potrebné sa vyvarovať dotykov tváre a rúšok rukami. 
 

9. V priestoroch školy budú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné 
prostriedky na dezinfekciu rúk.  

 
 
Ak je žiak chorý alebo je v karanténe, musí dodržať karanténu do posledného dňa a riaditeľ 
školy mu určí na prijímacie konanie náhradný termín. Postup v týchto prípadoch je 
nasledovný: 
 

1. Chorého žiaka alebo žiaka v karanténe písomne ospravedlní jeho zákonný zástupca 
čestným prehlásením najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo 
prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka v karanténe. Zároveň 
oznámi do kedy je žiak chorý alebo  v karanténe. 
 

2. Riaditeľ školy určí pre konanie prijímacej skúšky náhradný termín tak, aby sa skúška 
konala v čo najkratšom čase po skončení ochorenia alebo karantény. Termín 
prijímacej skúšky oznámi  riaditeľ  zákonnému zástupcovi uchádzača písomne 
(poštou aj mailom). 
 

3. V deň konania skúšky v náhradnom termíne doloží  uchádzač potvrdenie od pediatra 
o ukončení choroby alebo karantény.  
 

 
V Piešťanoch 6.mája 2021 


