
 

Módosított tanévnyitó a  

2020/2021–es tanévre         

 

2020. szeptember  2. 
 

  A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel és a minisztériumi 

útmutatásokat figyelembe véve tanévnyitónkat nem a hagyományos módon fogjuk 

megtartani. A tanévnyitót az alábbi beosztás szerint tartjuk: 

 

8:30 – 9:30   első évfolyam (felépítményi szakok is) 

9:00 – 10:00   második évfolyam (felépítményi szakok is) 

10:30 – 11:30 harmadik, negyedik, ötödik évfolyam 

 

Az osztályok  külön-külön tartják  a tanévnyitót az osztálytermekben, ahol 

megkapják a tanévre vonatkozó utasításokat is (pontos eligazítás a bejáratnál lesz 

kifüggesztve). 

Kérjük Önöket, tanulmányozzák át a szülőkre és gyermekeikre vonatkozó 

szabályokat, melyek a csatolt linken olvashatóak. A szükséges és kitöltendő 



nyomtatványok is letölthetőek.  Minden diáknak  kötelező a szájmaszk viselete          

az iskola épületében és az osztálytermekben is, valamint a kézfertőtlenítés 

használata. Ezek a rendelkezések érvényben maradnak 2020. szeptember 16-ig, de 

a járványügyi helyzettől függően hosszabb ideig is. 

Reméljük, hogy mihamarabb javul a helyzet, addig is kérjük                                         

az együttműködést! 

 

A koronavírus terjedését illető útmutatás: 

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/ 

Magyarul az útmutató itt érhető el: 

https://www.minedu.sk/a-koronavirus-terjedeset-illet-utmutatas/ 

 

 

Az iskola vezetősége  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/
https://www.minedu.sk/a-koronavirus-terjedeset-illet-utmutatas/


 

Időpont Osztály Tanulmányi szak/szakma Osztályterem 

8:30-9:30 I.A1 pincér, felszolgálónő 103 

 I.A2 fodrász 103 

8:30-9:30 I.B1 szakács 109 

 I.B2 autószerelő- villamos műszerész 109 

 I.B3 cukrász 109 

8:30-9:30 I.E cukrász szakács 106 

8:30-9:30 I.K vendéglátóipar és idegenforgalom 102 

8:30-9:30 I.L1 idegenforgalmi szolgáltatások 105 

 I.L2 fodrász sminkes 105 

8:30-9:30 I.F1 közétkeztetés 131 

 I.F2 vállalkozás a szakmák és 

szolgáltatások területén 

131 

8:30-9:30 I.G1 hajkozmetika 133 

 I.G2 gépészet 133 

8:30-9:30 I.Q szállodák és utazási irodák 

menedzsmentje 

126 

 

 

 

 



 

Időpont Osztály Tanulmányi szak/szakma Osztályterem 

9:00-10:00 II.A1 pincér, felszolgálónő 203 

 II.A2 fodrász 203 

9:00-10:00 II.B1 szakács 204 

 II.B2 autószerelő- villamos műszerész 204 

9:00-10:00 II.E cukrász szakács 209 

9:00-10:00 II.K vendéglátóipar és idegenforgalom 207 

9:00-10:00 II.L idegenforgalmi szolgáltatások 206 

9:00-10:00 II.F1 közétkeztetés 131 

 II.F2 vállalkozás a szakmák és 

szolgáltatások területén 

131 

9:00-10:00 II.G1 hajkozmetika 133 

 II.G2 gépészet 133 

9:00-10:00 II.Q szállodák és utazási irodák 

menedzsmentje 

126 

 

 

 

 

 

 



Időpont Osztály Tanulmányi szak/szakma Osztályterem 

10:30-11:30 III.A1 szakács  106 

 III.A2 pincér, felszolgálónő 106 

10:30-11:30 III.B1 cukrász 108 

 III.B2 fodrász 108 

 III.B3 autószerelő- villamos műszerész 108 

10:30-11:30 III.E cukrász szakács 102 

10:30-11:30 III.K vendéglátóipar és idegenforgalom 116 

10:30-11:30 III.L idegenforgalmi szolgáltatások 114 

10:30-11:30 III.Q szállodák és utazási irodák 

menedzsmentje 

126 

10:30-11:30 IV.E cukrász szakács 103 

10:30-11:30 IV.K vendéglátóipar és idegenforgalom 109 

10:30-11:30 IV.L idegenforgalmi szolgáltatások 105 

10:30-11:30 V.K vendéglátóipar és idegenforgalom 115 

 

 

 

 

 

 


