
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A POKYNY 

K PRIJÍMACIEMU KONANIU 

Na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 

229/2021 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného 

zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu v znení neskorších predpisov riaditeľ Strednej odbornej školy technickej 

v Humennom vydáva tieto bezpečnostné opatrenia a pokyny k prijímaciemu konaniu: 

1. V súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky do školy 

môže vstupovať iba uchádzač o štúdium (ďalej len uchádzač), okrem nevyhnutného sprievodu 

zdravotne ťažko postihnutých osôb. Zákonný zástupca/rodič  do budovy školy nevstupuje . 

2. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v 

červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje . 

3. 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. Riaditeľ 
určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.  

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.  

4. Pred vstupom do budovy školy sa uchádzačom zmeria teplota. Osoba s prejavmi akútneho 

respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce 

karanténnym opatreniam, budú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom 

termíne konania prijímacích skúšok.  

5. Pri vstupe do budovy školy je uchádzač povinný vykonať dezinfekciu rúk. V priestoroch 

školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne 

platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia. Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane 

podávania rúk; vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami. 

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

7. Uchádzač používa vlastné písacie potreby. Každý uchádzač so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré 

využíval počas dochádzky do základnej školy. 

8. Uchádzačom sa povoľuje pri skúške z matematiky používať rysovacie potreby (trojuholník, 

uhlomer, kružidlo) a kalkulačku. 

 

 V Humennom, 30. 04. 2021 

 

Ing. Stanislav Onderišin 

riaditeľ školy 


