POZVÁNKA
na prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022
Písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, sa
uskutočnia v dňoch 13.5.2019 -1. termín a 16.5.2019 – 2. termín v Strednej odbornej škole
dopravnej, Zelená 2, Martin – Priekopa.



Prezentácia uchádzačov o štúdium bude v čase 8.00 – 8.30 hod. v budove školy.
Prijímacie skúšky prebehnú v čase 9.00 – 12.00 hod.



Prijímacia skúška zo SJL trvá 45 minút a bude ako prvá v poradí, prijímacia skúška z
MAT trvá 45 minút a bude ako druhá v poradí.

K prijímacím skúškam je potrebné doniesť:
 pozvánku,
 občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 pomôcky: modré pero, kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu
 potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste alebo antigénovom teste žiaka nie
staršie ako 7 dní, ktorým sa preukáže pri prezentácii, resp. doklad o prekonaní
COVID 19, nie starší ako 3 mesiace, resp. ak zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia žiaka neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
predloží o tom doklad
 Pre žiaka so ŠVVP budú podmienky prijímacích skúšok podľa údajov uvedených na
prihláške.
 Prijímacie skúšky prebehnú podľa platných protiepidemiologických opatrení, v priestoroch
školy sa žiaci musia pohybovať s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami použitím
rúška, šálu alebo šatky.
 Vstup do budovy školy rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka nebude umožnený.
 Pred budovou školy bude zabezpečený priestor pre kontakt rodičov so zástupcami
zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.
 Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na hlavnom vchode školy a na
internetovej stránke školy pre všetky odbory najneskôr v deň prijímacieho konania.
 Na zozname bude poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom, zoradených
podľa celkového počtu bodov získaných na prijímacom konaní a informácia, či uchádzač
vykonal prijímaciu skúšku úspešne, alebo neúspešne.
Riaditeľka SOŠD vydá rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka do 20. mája 2021.
Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium
v SOŠD je potrebné doručiť do 25. mája 2021.
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v SOŠD Martin-Priekopa priebežne v dňoch, ktoré
budú prijatému uchádzačovi oznámené písomne.
Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v
lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľky školy.

