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POKYNY PRE ŽIAKOV 
 

Dátum testovania: 19. - 21. 5. 2020 (Prešov), 22. 5. 2020 (Štrba)                      

Začiatok testovania: podľa pozvánky 

Miesto: telocvičňa SSŠŠ ELBA, Smetanova 2, Prešov 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá ja vyhlásená na Slovensku, sa talentové skúšky 

budú konať prezenčnou formou v režime, ktorý zodpovedá platnej legislatíve, 

opatreniam hlavného hygienika SR a Rozhodnutiu Ministerstva školstva vedy, výskumu 

a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných 

školách v čase mimoriadnej situácie.  

Organizácia talentových skúšok: 

1. Príchod žiaka do areálu školy 15 minút pred začiatkom testovania.    

2.  Upozornenie: Škola nemôže sprístupniť šatne ani sprchy, žiaci musia prísť oblečení v 

športovom odeve, ktorý im umožní vykonávať pohybové aktivity. Počas testov si žiak bude 

nosiť všetky veci so sebou, je preto potrebné mať športovú tašku alebo plecniak. 

3.  Prezentácia a dezinfekcia: Po vstupe do budovy telocvične bude pre žiakov pripravená 

dezinfekcia rúk a bude žiakom meraná teplota.   

4. Upozornenie: Pri vykonávaní testov žiaci z fyziologických dôvodov nebudú musieť mať na 

tvári rúško. To ale musia použiť pri príchode, prezentácii, presunoch a odchode. 

6. Ukončenie testovania: Po ukončení posledného testu žiak opustí areál školy.  

Upozornenie: Pokyny hlavného hygienika neumožňujú využitie šatní, spŕch ani WC. Rátajte 

s tým, prosím! 

7. Výsledky testovania bude možné zverejniť až po ukončení testovania všetkých žiakov. 

Najneskôr 25. 5. 2020. 

Ospravedlňujeme sa za opatrenia, ktoré komplikujú a znepohodlňujú vykonanie talentových 

skúšok, sú však nevyhnutné z hľadiska hygienických opatrení a predpisov.  

Zároveň žiadame o ich striktné dodržiavanie, disciplínu a dodržiavanie časových parametrov 

organizácie testov a najmä začiatku testovania. 

Talentových skúšok sa môžu zúčastniť iba zdraví žiaci, nevykazujúci známky žiadnej nemoci.  
 
 

 

V Prešove, 11.  5. 2020 

 
 

PaedDr. Miroslav Nagy 

riaditeľ školy 
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