
 Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
Otvorenie  školského roka  2020/2021 

 

      V súlade s usmernením MŠVVaŠ SR sa otvorenie školského roka 2020/2021 v Strednej odbornej škole     

      techniky  a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves uskutoční 

 

2. septembra 2020 od 8,30 hod.  

na školskom dvore školy na Markušovskej ceste 2 v Spišskej Novej Vsi ( v exteriéri) 

 

 za dodržiavania epidemiologických doporučení  t.j. žiaci budú mať povinne rúška a prinesú so sebou zdravotný 

dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, vyhlásenie zákonného zástupcu alebo 

plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. Oba tieto dokumenty nájdete na stránke školy. Otvorenia školského roka sa 

žiaci zúčastnia bez rodičov a akéhokoľvek iného doprovodu. Každý žiak školy si nájde svojho triedneho učiteľa a 

triedu podľa dole uvedeného harmonogramu triednictva. 

 

Trieda Študijný/učebný odbor Triedny učiteľ 

 Prvý ročník  

I.A murár+inštalatér+krajčír- dámske odevy Elena Podracká 

I.B elektromechanik - silnoprúdová technika+ autoopravár-mechanik Ing. Martin Mišenda 

I.D kaderník Mgr. Silvia Králová 

I.F výroba konfekcie Elena Podracká 

I.J stavebná výroba+ strojárska výroba Mgr. Jaroslav Bolibruch 

I.L výroba konfekcie + spracúvanie dreva Mgr. Marián Mikula 

I.M mechanik elektrotechnik+kozmetik Mgr. Irena Krempaská 

 Druhý ročník  

II.A murár + inštalatér Ing. Lucia Skubanová 

II.B elektromechanik ST,AUT,UZI+ autoopravár-mechanik Ing. Pavol Antal 

II.D kaderník+krajčír- dámske odevy Mgr. Antónia Prokopičová 

II.M mechanik elektrotechnik+kozmetik Ing.  Ľubomír Mazúr 

 Tretí ročník  

III.A murár + inštalatér Ing.Janka Kovalová 

III.D kaderník+krajčír- dámske odevy Ing. Beáta Tőkőlyová 

III.E elektromechanik UZI+ autoopravár-mechanik Ing. Tomčány, CSc. 

III.M mechanik elektrotechnik+kozmetik Mgr. Leníková 

 Štvrtý ročník  

IV.M mechanik elektrotechnik+kozmetik Mgr. Pendráková 



 Nadstavbové štúdium  

I.V vlasová kozmetika+elektrotechnika+predaj a servis vozidiel Ing. Petrovičová 

II.V vlasová kozmetika+stavebníctvo+predaj a servis vozidiel Mgr. Gáborová 

 Elokované pracovisko  

I.EP výroba konfekcie +stavebná výroba Bc. Rimbalová 

 

 

Zákonný zástupca a plnoletý žiak: 

 

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do SOŠ techniky a 

služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves a pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcie rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

 

• Zabezpečí pre svoje dieťa, plnoletý žiak pre seba každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky. Zákonní zástupcovia a žiaci dodržiavajú pokyny riaditeľa 

školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021. 

 

• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky do 

školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  

 

• V prípade, že má u svojho dieťaťa resp. plnoletý žiak u seba podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-

19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 

zástupcu, resp. plnoletého žiaka je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo plnoletému 

žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých 

žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.  

 


