Informácia k otváraniu škôl (január 2021)
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9418:1-A1810
je od 11.1.2021 prerušené prezenčné vyučovanie a pokračuje dištančné vzdelávanie.
Vzhľadom na uvedené, oznamujeme, že naša škola pokračuje v dištančnej forme vzdelávania
podľa rozvrhu, ktorý je uvedený na Edupage ( v rovnakom režime ako pred vianočnými
prázdninami).
O ďalšom postupe návratu žiakov do škôl budeme informovať na základe epidemiologickej
situácie v okrese a podľa nariadení zriaďovateľa a ministerstva.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov rozhodol takto:
 Klasifikácia
Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa
predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku
školského roka 2020/2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca
2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.
Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka sa uskutoční dňa 27. 1. 2021. Známky je
potrebné uzatvoriť do 26. 1. 2021.
 Maturita
Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. (test z SJL, ANJ, MAT).
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky ( sloh SJL, esej ANJ) sa uskutoční v termíne
od 12. apríla 2021. (konkrétny termín určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021).
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.
(konkrétny termín určia okresné úrady v sídle kraja pre SŠ).
Termíny budú včas upresnené.
 Prijímacie skúšky
sa uskutočnia
a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
11. mája 2021.


Testovanie 9
Testovanie 9 (kvarta) sa uskutoční v termíne 9. júna 2021 s náhradným termínmi 24. júna 2021.
Bližšie informácie na stránke ministerstva školstva: www.minedu.sk

