Informácie k realizácii prijímacej skúšky
do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu
Riaditeľ Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, pozýva všetkých uchádzačov na základe
prihlášky na štúdium na SŠ na prijímaciu skúšku, ktorá je súčasťou prijímacieho konania na
našej škole.

Termín
1. termín: 15. júna 2020 (pondelok)
2. termín: 18. júna 2020 (štvrtok)
Uchádzači sa v deň konania prijímacej skúšky dostavia do budovy Gymnázia, Š. Moyzesa 21
v Ružomberku v čase, ktorý dostali v pozvánke.

Obsah
Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Skúška
bude mať písomnú formu a na každý predmet je určený časový limit 60 minút, prestávka 20
minút. Obsah pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ). Žiaci môžu používať len písacie a rysovacie potreby (pravítka,
kružidlo), nepovoľujú sa používať kalkulačky a tabuľky.

Povinnosti zákonného zástupcu :









podpíše prihlášku na štúdium (v prípade, ak už nie je podpísaná) na sekretariáte našej školy
v deň konania skúšky
zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do
školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov)
zabezpečí pre svoje dieťa na skúšky dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
Dieťa/žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem času výkonu skúšky
zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu nástupu na skúšku, ktorý je uvedený
v pozvánke, a predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
(príloha 1)
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.
V prípade, že sa žiak pre osobitné závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na
prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie
vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením (nie starším ako 3
dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8. 00
hodiny.

Pokyny k realizácii PS









V jednej skúšajúcej skupine bude maximálne 12 žiakov.
V pozvánke na prijímaciu skúšku ju uvedený čas nástupu na prijímaciu skúšku s cieľom
minimalizovania zhromažďovania osôb.
Škola zabezpečí organizáciu pohybu osôb pri svojich vonkajších a vo svojich vnútorných
priestoroch tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
Pri vstupe do budovy bude žiakom meraná teplota. Všetky osoby pri vstupe do budovy
vykonajú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom .V prípade podozrenia na ochorenie
(nielen na COVID-19) dieťa/žiaka nepripustí na výkon skúšky.
Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem času výkonu skúšky.
K dispozícii budú v celej budove dezinfekčné prostriedky.
V miestnostiach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Zverejnenie výsledkov







Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené 18. júna 2020 v popoludňajších hodinách
na webovej stránke školy www.gymrk.sk.
Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení prideleným
číselným kódom.
Zákonný zástupca neprijatého uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o
neprijatí na štúdium riaditeľovi školy do 5 dní od doručenia rozhodnutia.
Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí škole, potvrdenie o
nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
(príloha 2). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa
doručí škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu – skola@gymrk.sk
alebo osobne na sekretariát školy. Rozhodujúci je dátum doručenia.
Ak uchádzač v určenom termíne nedoručí potvrdenie o nastúpení, rozhodnutie o prijatí je
neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný
zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote do piatich dní.

vedenie školy

