Odbor školstva
Oddelenie odborných a metodických činností
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3




Riaditeľom stredných škôl
v územnej pôsobnosti
Okresného úradu Bratislava



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OÚ-BA-OS1-2019/039923



Vybavuje/linka
PaedDr.Mariančík//0961046412

Miesto
06.03.2019

Vec
Metodický list č. 3 k maturitným skúškam v roku 2019 – preberanie zásielky EČ a PFIČ
Okresný úrad Bratislava Vám zasiela metodický list č. 3 pre zabezpečenie plynulého
priebehu administratívnej činnosti k maturitným skúškam 2019.
Prevzatie zásielky (testy) pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch
od 12. marca 2018 do 15. marca 2019 na distribučnom mieste:
 miesto: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 vchod do budovy: služobný vchod – pravý roh budovy
 vstup do budovy: na základe časového harmonogramu (pri vstupe nastane kontrola
jednotlivých osôb)
 miestnosť: 1. poschodie – zasadacia miestnosť OÚ – použiť schodisko

„dôležité vystaviť pri prebraní zásielky – preberací dekrét“


potvrdenie totožnosti v písanej podobe ktoré obsahuje:
 názov a adresa školy
 meno a priezvisko preberajúceho – každá jedná osoba ktorá vstupuje do
budovy!
 číslo občianskeho preukazu
 deň preberania zásielky
 forma preberacieho dekrétu individuálne
 upozorňujeme riaditeľov že bez potvrdenia totožnosti nebude
umožnený vstup do budovy – následne až po 8:00 hod po otvorení
úradu



Vytvorený časový harmonogram je nutné dodržať – zverejnený na webovom
sídle MV SR – odbor školstva Bratislava.
Zásielku je povinný prebrať riaditeľ strednej školy, pretože po prevzatí zásielky je
zodpovedný za jej doručenie na školu. V prípade, že riaditeľ školy nemôže zo
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závažných dôvodov prevziať zásielku poverí preberaním zásielky iného
člena vedenia škola, ktorý sa pri preberaní zásielky musí preukázať poverením od
riaditeľa školy.
Zamestnanec školy, ktorý bude preberať zásielku od povereného zamestnanca
OÚ Bratislava musí vedieť počet žiakov, počty žiakov z úrovne B1, B2 alebo C1
v cudzích jazykoch a počet žiakov s ŠVVP z dôvodu správneho nabalenia zásielky.
Zodpovedný zamestnanec školy a zamestnanec OÚ Bratislava spolu prekontrolujú
obsah neporušenej zásielky podľa priloženého zoznamu.
V prípade zistených rozdielov sa tieto skutočnosti vyznačia v preberacom protokole
a doplnia sa v zmysle pokynov.
Odporúčame aby preberajúci mal k dispozícii mobil. V prípade problémov počas
cesty bude mať možnosť informovať zodpovedných zamestnancov na škole a tiež
zodpovedného zamestnanca OÚ Bratislava na mobil 0903770386.

S pozdravom
Príloha:
časový harmonogram preberania

Mgr. Bc. Miriam Valašiková
vedúca odboru školstva, v. r.
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