
Pokyny  

pre žiakov a ich zákonných zástupcov  

k otvoreniu nového školského roka 2021/2022 

 
1. Príchod žiakov do školy je dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) v čase od 8,30 do 9,00 

hod.  

Žiaci  

a) 1. ročníka sa dostavia do spoločenskej miestnosti, kde sa uskutoční rozdelenie 

žiakov do tried. Žiakom  bude predstavený triedny učiteľ. 

b) 2.-4.ročníka sa zhromaždia vo svojej triede. 

 

2. Príchod žiakov do školského internátu je 1. septembra 2021 (streda) v čase od 16,00 

hod. do 20,00 hod.,  

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 17.8.2021 Školský semafor v školskom roku 2021/2022. 

Z tohto materiálu (Školský semafor) vyplývajú pre žiakov a ich zákonných zástupcov aj 

tieto povinnosti: 

 pri prvom príchode do školy a do školského internátu a po každom prerušení 

dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) 

zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predloží 

a) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č.1) alebo  

b) oznámenie o výnimke z karantény (príloha č. 2).  

 zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak zabezpečí pre žiaka na deň minimálne 2 rúška 

a papierové jednorazové vreckovky, 

 zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 

vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 

ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti 

a dorast. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava 

na podnet školy miestne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.  

   

Vstup cudzích osôb do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom 

školy a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby (príloha č. 1). 

 

3. Program žiakov v triede 2. a 3. septembra 2021 

a) oboznámenie žiakov so školským poriadkom,  

b) oboznámenie žiakov so Smernicou na zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia 

žiakov v škole,  

c) voľba triedneho výboru, 

d) na vyžiadanie odovzdanie potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia pre dopravu, 

potvrdenie pre rodinné prídavky, 

e) žiaci 1. ročníka  

i. odovzdanie ISIC karty,  

ii. pridelenie mailovej adresy žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi, 

iii. poskytnutie informácií o odbornej praxi a odbornej praxi organizovanej 

súvisle, 



iv. prevzatie učebníc,  

v. prehliadka školy a jej organizačných zložiek. 

b) žiaci 4. ročníka  

i. informácie k maturitnej skúške a prihlasovaní na maturitnú skúšku 

poskytne zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, potrebné 

informácie sú zverejnené tu: https://www.minedu.sk/data/att/20239.pdf.  

 

4. Informácie k ubytovaniu žiakov 

a) príchod do školského internátu je  1. septembra (streda) od 16,00 – 20,00 hod., 

b) žiaci sú ubytovaní v školskom internáte spravidla po triedach, aby neprichádzalo 

k ich premiešavaniu, 

c) oboznámenie žiakov so školským poriadkom školského internátu, 

d) oboznámenie žiakov s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

ubytovaných žiakov, 

e) žiaci pri nástupe do školského internátu predložia aj „Potvrdenie lekára 

o zdravotnom stave žiaka“, 

f) poplatok za ubytovanie uhrádza zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak za mesiac 

september 2021 do 31.8.2021 v sume 25 eur. Poplatok sa uhrádza na bankový 

účet číslo SK73 8180 0000 0070 0030 9317. (žiaci 1. ročníka: ako variabilný 

symbol uveďte kód z výsledkovej listiny, do poznámky uveďte meno 

a priezvisko žiaka), 

g) všetky potrebné informácie nájdete tu: https://sosvetnr.edupage.org/a/skolsky-

internat/dokumenty_a_tlaciva . 

 

5. Informácie k stravovaniu žiakov 

a) žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni si vytlačia, vypíšu 

“Prihlášku na stravovanie“, ktorú odovzdajú vedúcej školskej jedálne, 

b) prihlášku nájdete tu: https://sosvetnr.edupage.org/a/skolska-jedalen/tlaciva. 

c) poplatok za stravovanie uhrádza zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak za mesiac 

september 2021 na bankový účet číslo SK54 8180 0000 0070 0030 9368. (žiaci 

1. ročníka: ako variabilný symbol uveďte kód z výsledkovej listiny, do 

poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka), 

d) všetky potrebné informácie k stravovaniu (výška stravného, spôsob úhrady 

stravného, ...) nájdete tu: Školská jedáleň | Stredná odborná škola veterinárna, 

Drážovská 14, Nitra (edupage.org) , 

e) žiaci sa stravujú v školskej jedálni vo vyhradenom čase po triedach, aby 

neprichádzalo k ich premiešavaniu, 

f) pokrmy vydáva personál školskej jedálne, 

 

6. Rodičovské združenie pri SOŠ veterinárnej Drážovská 14, Nitra 

a) dňa 17.9.2021 o 14,00 hod sa uskutoční triedny aktív Rodičovského združenia, 

na ktoré sú všetci rodičia pozvaní, 

b) do fondu rodičovského združenia pri SOŠ veterinárnej Drážovská 14, Nitra sa 

v školskom roku 2021/2022 prispieva sumou výške 25 euro na žiaka,  

v prípade ďalšieho súrodenca sumou 15 euro, 

c) príspevok sa uhrádza na číslo účtu SK75 0900 0000 0002 3135 4420. 
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