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30.11.2018 

Vec 
Organizácia vyučovacieho dňa 10.12.2018 – vianočná akadémia 
 
 Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,  
 rada by som Vás prostredníctvom tohto listu informovala o organizácii 
vyučovacieho dňa 10. decembra 2018, počas ktorého sa uskutoční vianočná 
akadémia žiakov našej školy „Rozprávkové Vianoce“. 
  
Vyučovanie v tento deň nebude prebiehať – pripravený je náhradný program: 

 
1. 6.00 – 8.00 – ranný školský klub detí pre žiakov I. – IV. ročníka, 

2. 8.00 – zraz všetkých žiakov – triednická hodina, generálna skúška 

slávnostnej akadémie v triedach. Zabezpečiť žiakom dostatočný pitný režim 

a desiatu, 

3. 8.00 – školská jedáleň vydá žiakom prihláseným na mliečnu desiatu stravu, 

4. 8.30 – presun žiakov na generálnu skúšku programu do Historickej radnice, 

Hlavná 59, Košice. /kúpiť žiakom 2 x 30-minútový cestovný lístok/, 

5. 09.00 – 11.30 – generálna skúška,  

6. 12.00 – príchod žiakov späť do školy, obed, odchod žiakov domov (cca 

o 12.30 hod.), 

7. Školský klub detí bude z organizačných dôvodov v prevádzke len do 

15.00 hod. – žiakov si je potrebné vyzdvihnúť najneskôr o 15.00 hod.  



 

 

8. 15.45 – 16.00 – nástup žiakov na slávnostnú akadémiu v Historickej 

radnici, Hlavná 59, Košice (bývalé Kino Slovan) – príchod žiakov 

zabezpečuje rodič/zákonný zástupca.  

9. 16.30 – „Rozprávkové Vianoce“ – vianočná akadémia žiakov 

 
Poznámka:  
Vyučovanie predmetu športová príprava – korčuľovanie a poobedňajšia záujmová 
činnosť v CVČ ODPADÁ!  
 
 
 Vážení rodičia, 
 touto cestou by som Vás všetkých chcela pozvať na slávnostnú vianočnú 
akadémiu našich žiakov, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2018 o 16.30 hod. vo 
Veľkej sále, Historickej radnice na Hlavnej ulici č. 59 v Košiciach. Verím, že naše 
pozvanie prijmete. 
 
 
 S pozdravom 
 
 
 
      Mgr. Klára DZIAKOVÁ 
            riaditeľka školy 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


