
Vážení rodičia, milí žiaci, 

začiatok školského roka 2020/2021  pre  COVID-19 bude bez hromadného slávnostného 

otvorenia.  

Každý žiak musí pri vstupe do školy odovzdať zdravotný dotazník vyplnený zákonným 

zástupcom alebo plnoletým žiakom.  

Nový dotazník je na stránke  https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx 

Tlačivo zdravotného dotazníka si môžete stiahnuť a je k dispozícii aj na vrátnici SOŠS Skalica, v čase od 8.00 do 

13.00 hod. 

 

Pokyny pri nástupe do školy: 

- všetci žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom, 

- žiaci si pri vstupe dezinfikujú ruky,  

- žiak musí mať dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, 

- žiaci vstupujú do tried neprezutí – školské šatne sú zatvorené,  

- rodičia a cudzie osoby nevstupujú do budovy školy, 

- zahraniční študenti sa pri vstupe do  školy budú riadiť podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR 

(http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny

_01_09_2020.pdf) 

Časový harmonogram príchodu a odchodu žiakov 2. 9. 2020: 

I.A          8.00 – 9.20    zraz vo vestibule   tr. učiteľ  Ing. Cintula 

I.MN                    8.15 – 9.35    zraz vo vestibule   tr. uč. Mgr. Janotová 

II. A                                8.30 – 9.15    2NB   tr. učiteľka Ing. Galušová 

III.A                                 9.30 - 10.15  2NB   tr. učiteľka Ing. Galušová 

II.M                                 8.45 – 9.25     6NB  tr. učiteľka Ing. Slezáková 

II.N                                  8.45 – 9.30    5SB  tr. učiteľka  Ing. Lisková 

III.M                                9.00 – 9.45    2SB   tr. učiteľka  Ing. Korčáková 

III.N                                 8.50 – 9.30    1NB  tr. učiteľka  Mgr. Kopálová 

IV.M                                9.40 – 10.25   6NB  tr. učiteľka Ing. Slezáková 

IV.N                                 9.40 – 10.25   1NB  tr. učiteľka  Mgr. Kopálová 

II.NŠ                                9.00 -  9.40     1SB   tr. učiteľka Ing. Mikerová 

https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx


Stravovanie žiakov 

V období od 2. 9. 2020 sa strava v jedálni SOŠS Skalica vydávať nebude. 

Školský bufet je zatvorený do odvolania. 

 

Vyučovanie 

V období od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 v škole bude vyučovanie podľa rozvrhu a vyučovacie  

hodiny budú skrátené – 30 minút. Žiaci jednotlivých tried budú v kmeňových triedach podľa 

rozpisu.  Vyučovanie telesnej a športovej výchovy bude realizované v exteriéri. Odborný 

výcvik sa bude realizovať podľa rozvrhu na pracoviskách odborného výcviku. 

 

Rozpis kmeňových tried podľa rozvrhu: 

 

Párny týždeň: 

II. N – učebňa 5SB,  

II. A – učebňa 2NB,  

II. NS – učebňa 1SB,  

III. M – učebňa 2SB,  

III. N – učebňa 1NB,  

IV. N – učebňa 5NB,  

 

Nepárny týždeň: 

I.MN – učebňa 5NB,  

I.A – učebňa 6SB,   

II.M – učebňa 6NB,  

II.NS – učebňa 1SB,  

III. A – učebňa 2NB,  

IV. M – učebňa mechatroniky vestibul školy  

 

 

 

 

 

 

 



 

Harmonogram denného skráteného vyučovania v období od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020: 

1. vyučovacia hodina 7.55 – 8.25 

2. vyučovacia hodina 8.30 – 9.00 

3. vyučovacia hodina 9.10 – 9.40 

4. vyučovacia hodina 9.45 – 10.15 

5. vyučovacia hodina 10.20 – 10.50 

6. vyučovacia hodina 10.55 – 11.25 

7. vyučovacia hodina 11. 30 – 12.00 

 

Harmonogram výučby odborného výcviku v období od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020: 

1. vyučovacia hodina 7.55 – 8.40 

2. vyučovacia hodina 8.45 – 9.30 

3. vyučovacia hodina 9.40 – 10.25 

4. vyučovacia hodina 10.30 – 11.15 

5. vyučovacia hodina 11.20 – 12.00 

 

 

 

 


