STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava

Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022
Termín nástupu do školy v školskom roku 2021/2022 pre denné nadstavbové
a pomaturitné štúdium je 06.09.2021 o 8:00 a pre externé štúdium dňa 08.09.2021
o 14:00.
Prípadné zmeny oznámime v priebehu augusta na školskej webovej stránke a Facebooku tu:
https://www.beautycare-study.sk/
https://www.facebook.com/BeautyCareStudy
Ďalšie pokyny k nástupu:


Prosíme žiakov aby do 31.07.2021 doručili škole poštou vypísaný dotazník, súhlas so
spracovaním osobných údajov a čestné prehlásenie, že žiak nenavštevuje inú strednú
školu.



Príchod ubytovaných v školskom internáte – zverejníme na webovej stránke školy.



Pri nástupe do školy prosíme, aby ste si doniesli nasledovné:
 občiansky preukaz
 preukaz poistenca zdravotnej poisťovne (ubytovaní v Školskom internáte)
 2 fotografie veľkosti 30x30 mm – na vstupný preukaz do budovy SOŠ
kaderníctva a vizážistiky a do spisu.
 1 fotografiu do spisu v školskom internáte ( žiaci ubytovaní v ŠI)



Všetci žiaci si
k 02.09.2021 vybavia zdravotný preukaz u lekára (zdravotný preukaz
platný pre potravinárstvo)



Žiaci, ktorí budú mať záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa prihlásia u vedúcej
vychovávateľky pri nástupe do školy (týka sa neubytovaných v ŠI).



Žiaci, ktorí požadujú ubytovanie v našom školskom internáte (v budove SOŠ KaV) a tak
ešte neurobili po výzve, nech doručia žiadosť o internát, čo najskôr

Študijný referent:
e-mail: studijne@beautycare-study.sk
tel.:
02/2102 5912; 0901 727 444

Riaditeľka:
e-mail: office@beautycare-study.sk, hegerova@beautycare-study.sk
tel:
02/2102 5911

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava


Profesionálne pracovné pomôcky a pracovnú obuv a odev na odborný výcvik si hradia
žiaci sami. Všetko potrebné na odborný výcvik bude zabezpečované pod dohľadom
majstra odborného výcviku v priebehu septembra 2021.



Potvrdenia na zľavnené cestovné pre denných študentov sa budú vydávať najskôr od
23.08.2021 na študijnom oddelení resp. upresníme na webovej stránke školy



Všetky informácie poskytuje študijné oddelenie, e-mail: studijne@beautycare-study.sk,
tel: 02/2102 5912; 0901 727 444

Študijný referent:
e-mail: studijne@beautycare-study.sk
tel.:
02/2102 5912; 0901 727 444

Riaditeľka:
e-mail: office@beautycare-study.sk, hegerova@beautycare-study.sk
tel:
02/2102 5911

