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Organizácia a podmienky konania komisionálnych skúšok, jazykových 

skúšok, prijímacích skúšok ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej 

a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné 

pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) skúšok odbornej 

spôsobilosti na výkon povolania na stredných školách; a štátnych 

jazykových skúšok na jazykových školách zaradených do siete škôl a 

školských zariadení SR v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020 

 

Úvod 

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri realizácii konania komisionálnych 

skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok (vrátane prijímacích skúšok na osemročné odbory 

vzdelávania) , ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné 

skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky), skúšky 

odbornej spôsobilosti na výkon povolania, a štátnych jazykových skúšok na jazykových školách 

zaradených do siete škôl a školských zariadení SR 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 (ďalej len „ministerstvo“) 

umožňuje zriaďovateľom na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva od 1. 6. 2020 

obmedzené otvorenie stredných škôl, len za účelom  konania komisionálnych skúšok, jazykových 

skúšok, prijímacích skúšok (vrátane prijímacích skúšok na osemročné odbory vzdelávania), 

ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, 

záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky), skúšky odbornej 

spôsobilosti na výkon povolania a štátnych jazykových skúšok na jazykových školách zaradených 

do siete škôl a školských zariadení SR v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 za 

presne definovaných protiepidemiologických opatrení, ktoré sú predmetom tohto dokumentu. 

Zriaďovatelia predmetných škôl a školských zariadení sa riadia usmerneniami, ktoré sú uvedené 

v tomto dokumente. 

Základné odporúčania 

 V budove školy nosia všetky osoby rúško. 

 Pri výkone skúšky si dieťa/žiak môže rúško odložiť. 
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 V jednej skúšajúcej skupine môže byť maximálne 12 detí/žiakov. 

Zriaďovateľ 

 V spolupráci s riaditeľom strednej školy a jazykovej školy pre všetkých zamestnancov 
zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj 
osobné ochranné prostriedky. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 na strednej škole alebo jazykovej škole 

bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s miestne príslušným RÚVZ, zamestnancami 

a zákonnými zástupcami.  

Riaditeľ 

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

 Zabezpečí rozpis na vykonanie administratívnych úkonov s cieľom minimalizovania 
zhromažďovania osôb. 

Personálne zabezpečenie prevádzky strednej školy 

 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. 

 K rizikovým skupinám patria: 
a. tehotné ženy,  
b. osoby staršie ako 60 rokov,  
c. osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, 

kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo 
s imunodeficientným syndrómom). 

 V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne dobrovoľne vykonávať prácu na 
pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do 
zamestnania (Príloha č. 1). 

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. 
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 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). 

 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. 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 Škola si zabezpečí 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 v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí 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). 

 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 musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a 

vzduchové sušiče rúk. 

 Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

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

 Upratovací personál musí byť 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 musí vykonávať vždy po 

skončení skúšok v rámci daného dňa. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. 

kľučky dverí). 

 Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.). 


