
Najnovšie aktuálne informácie pre rodičov a študentov 

 

Plán na návrat detí do škôl, zároveň zdôrazňujeme, že tieto podmienky sú predbežné a 

závisieť budú od vývoja situácie v okrese Martin. Lokálne podmienky navyše môže 

zmeniť alebo upraviť RÚVZ v sídle okresného mesta. 

 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo plán na návrat detí do škôl 2021, 
ktorý bude závisieť od aktuálnej situácie. Vzdelávanie po vianočných prázdninách v škole by 
mohlo vyzerať nasledovne: 

 

 

 

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené aj stredné školy, a to za podmienok 

pretestovania študentov, jedného zákonného zástupcu študenta a zamestnancov školy podľa 

vyhlášky ÚVZ SR. Testovanie pre našu Spojenú školu bude prebiehať 24. januára 2021 

v areáli ZŠ H. Zelinovej na Čachovskom rade vo Vrútkach. Samozrejme, že pretestovať sa 

študent a jeden jeho zákonný zástupca môže dať v ktoromkoľvek odbernom mieste. Pri 

nástupe do školy sa musí preukázať negatívnym testom a vyplniť Čestné prehlásenie rodiča 

alebo dospelého študenta.  



Pri prezenčnej forme výučby škola bude prísne dodržiavať aktualizované opatrenia. 

 

Ďalšie informácie pre študentov Gymnázia J. C. Hronského a jeho zákonných 

zástupcov: 

KLASIFIKÁCIA: 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín 

na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca.“ Vedenie školy včas 

oznámi termín záverečnej polročnej klasifikácie. 

MATURITY 

Úpravy nastali aj pre maturantov. „Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 

2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne 

od 12. apríla. Presný termín určíme do 31. marca 2021,“ upresnil Gröhling. Ústna forma 

internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021, v našom 

gymnáziu v termíne 19. A 20. Mája 2021.  

PRIJÍMACIE KONANIE 

Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie 

skúšky do 1.ročníka nášho gymnázia sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021. V druhom 

termíne sa uskutočnia 10. mája 2021. 

 

Podrobné informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-

groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-

situacie/ 

 

Vážení študenti, od 11. januára 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu tak, ako 

bolo nastavené v decembri až do 22. januára 2021 

Chceme Vás poprosiť, aby ste si uvedomili závažnosť danej situácie a zároveň aj Vašej 

prípravy na ďalšie štúdium na vysokej škole alebo prípravy do praxe vo Vašom ďalšom 

zamestnaní. Preto nepodceňujte možnosť nástupu do školy aj za podmienky testovania. 

Osobný kontakt, vysvetlenie učiva, pomoc a rada kvalifikovaných pedagógov má svoju 

hodnotu. 

 

                                                                                                  PaedDr. Erika Repková 

                                                                                                         riaditeľka školy 
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