
 

Organizácia a podmienky konania prijímacích skúšok                             
a komisionálnych skúšok v Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa 

Kalazanského, Piaristická 6, Nitra v čase mimoriadnej situácie                       
v školskom roku 2019/2020 

 
 Všetky usmernenia v tomto dokumente rešpektujú opatrenia a rozhodnutia 

relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje 
zriaďovateľom na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva od 1. 6. 2020 obmedzené 
otvorenie stredných škôl, za účelom konania komisionálnych skúšok, prijímacích skúšok 
(vrátane prijímacích skúšok na osemročné odbory vzdelávania), v čase mimoriadnej situácie v 
školskom roku 2019/2020 za presne definovaných protiepidemiologických opatrení. 

Prijímacie konanie 

Na základe rozhodnutia z 25.5.2020 Minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie 
v stredných školách. 

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná 
prezenčne. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:  

1. termín: 15. jún 2020 
2. termín: 18. jún 2020 

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP – ISCED 1 (1.– 4. ročník ZŠ) 

 riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov 
prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu (od 18.6.) do 24. júna 2020, 

 najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí, 

 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 
strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum 
doručenia strednej škole), 

 na uvoľnené miesta (na základe potvrdenia o nenastúpení žiaka) vydá riaditeľ školy 
rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom z výsledkovej listiny, ktorí sa odvolali 
do 7. júla 2020 – pod podmienkou, že nie sú prijatí na inú strednú školu. 
 

Všetci zákonní zástupcovia resp. prijatí žiaci na štúdium na strednej škole (po prvom a druhom 
termíne) musia doplniť chýbajúce údaje k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2020/2021 
najneskôr do 31. augusta 2020: 

 prihláška podpísaná zákonným zástupcom, 

 prihláška podpísaná žiakom, 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, 

 žiak so zdravotným znevýhodnením doloží aj vyjadrenie všeobecného 
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. 



Základné pravidlá 

 V budove školy nosia všetky osoby rúško.  

 Pri výkone skúšky si dieťa/žiak môže rúško odložiť.  

 V jednej skúšajúcej skupine môže byť maximálne 12 detí/žiakov.  

 Pre všetkých zamestnancov je zabezpečený dostatok dezinfekčných prostriedkov pre 
osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky.  

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 na škole je bezodkladne riešená 
vzniknutá situácia s miestne príslušným RÚVZ, zamestnancami a zákonnými 
zástupcami.  

 Riaditeľ školy zabezpečí zaslanie pozvánky na jednotlivé druhy skúšok s rozpisom 
nástupu na predmetnú skúšku, s miestom a časom konania skúšky.  

 Riaditeľ školy zabezpečí rozpis na vykonanie administratívnych úkonov s cieľom 
minimalizovania zhromažďovania osôb.  

 Skúšku zabezpečujú primárne pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí 
nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19. Ostatné 
činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí 
primárne nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.  

 
Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 
do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 
dezinfekcia rúk).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa na skúšky dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

 Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu nástupu na skúšku určené v pozvánke a 
predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje 
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.2: 
VYHLÁSENIE).  

 V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 
zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 
regionálnym hygienikom.  
 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača 

 Zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium na strednej škole podpíše 
prihlášku svojho dieťaťa v deň konania prijímacej skúšky pred jej konaním. 

 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020  doručí 
strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení 
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (príloha č. 1: 
POTVRDENIE).  

 Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo o nenastúpení žiaka na 
štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), 
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na 
adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia. 

 



Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 
 

 Škola zabezpečuje organizáciu pohybu osôb pri svojich vonkajších a vo svojich 
vnútorných priestoroch tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.  

 Žiak si po vstupe do budovy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s 
aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a potom podľa potreby.  

 Škola zabezpečuje pri vstupe do budovy zdravotný filter: meranie teploty detí/žiakov, 
dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom 
vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) 
dieťa/žiaka nepripustí na výkon skúšky.  

 Zákonný zástupca predloží pri vstupe dieťaťa/žiaka do školy poverenému 
zamestnancovi školy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.2: 
VYHLÁSENIE).  

 Dieťa/žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem času výkonu 
skúšky.  

 Pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.  

 V miestnostiach, kde sa zdržujú skupiny osôb, je zabezpečené časté a intenzívne 
vetranie.  

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa 
potreby.  

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 
upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 
ostatných povrchov a predmetov.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti/žiaci, pedagogickí 
zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy zdržiavali, sa vykonáva 
vždy po skončení skúšok v rámci daného dňa.  

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 
zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávané minimálne dvakrát denne a podľa potreby 
(napr. kľučky dverí).  

 Sú zabezpečené smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 
zahadzovaní odpadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1:  
 
 

____________________________________________________________________  
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 
 
 
 

Piaristické gymnázium                                                                                                                 
sv. Jozefa Kalazanského                                                                                                  
Piaristická 6                                                                                                                               
94901 Nitra 

 
 
 

V _____________________, dňa ______________ 
 
 
 

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 
 
 
 Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 
  
bol prijatý/á na vašu strednú školu.  
 
 
Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:  
 

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. * 
 
Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej  
strednej škole. * 

 
 
S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 
 
 
 
 
 
* nehodiace sa preškrtnite 

 
 
 



Príloha č.2:  
  

VYHLÁSENIE 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak __________________________________________________________________,  

bytom v  ______________________________________________________________, neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti 

pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor 

alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som 

sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 V_______________________ dňa ___________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 
 
 
 
 
 
 


