
Pokyny k otvoreniu školského roka 

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým svojim študentom, že šk. rok 2020/2021 sa bude otvárať 

v budove gymnázia a vzhľadom na nastavené protiepidemiologické opatrenia MŠVVaŠ SR 

žiaci nastúpia rovno do tried. Žiak ide do triedy najkratšou cestou. Žiaci sa na chodbách 

nezhromažďujú, v budove školy majú za povinnosť mať rúško a pri vstupe do budovy školy 

použijú dezinfekciu na ruky. Žiaci dodržiavajú podľa možnosti 2 metrové odstupy.  

Žiaci do tried nastúpia najneskôr do 07,55 hod. 

Prístupová cesta do budovy školy: možný vchod od Golianovej ulice a vchod od Petzwalovej 

ulice. Rozmiestnenie tried v školskom roku 2020/2021 je v prílohe tohto oznamu a bude 

zverejnené vo vestibule školy.  

Školský rok otvorí vedenie školy cez školský rozhlas o 08,00 hod. Všetky základné pokyny 

dostanú žiaci v triedach od svojich triednych učiteľov (pokyny k prezúvaniu, pokyn 

k stravovaniu a ostatné pokyny na nasledujúce dni). V tento deň 02.09.2020 sa žiaci 

neprezúvajú. Žiaci prvých ročníkov nedostanú v tento deň žiadne učebnice. Každý žiak je 

povinný odovzdať svojmu triednemu učiteľovi tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo 

plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a tlačivo Zdravotný dotazník (prosím, stiahnite si nové 

verzie tlačív, ktoré boli zverejnené 28.08.2020).  

Otvorenie školského roka spolu s pokynmi triednych učiteľov bude trvať cca do 09,00 hod.  

Vstup rodičov a iných cudzích osôb nariadené epidemiologické opatrenia nepovoľujú.  

 

Žiaci 1. ročníkov budú zaradení do tried na základe zamerania svojho študijného odboru 

a záujmu o cudzie jazyky. Zoznamy žiakov budú zverejnené vo vestibule školy.  

Žiaci všeobecnej triedy 4-roč. štúdia sú zaradení do I.C.  

Žiaci, ktorí mali záujem o informatiku sú zaradení do I.B. 

Žiaci, ktorí mali záujem o štúdium v anglickej triede si vo vestibule školy zistia, či sú zaradení 

do I.A alebo I.B. 

Triedy I.A, B, C sa nachádzajú na 1. poschodí:  I.A č. dverí – 131  

       I.B č. dverí – 128 

       I.C č. dverí – 130 

 

Trieda I.PA - 1.ročník 8- roč. štúdia sa nachádza na prízemí:  I.PA č. dverí – 37 

 

Trieda I.AJ – bilingválne štúdium na 2. poschodí:  I.AJ č. dverí - 218 

 


