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  Mgr. M. Fazekaš /RŠ/ 
055/633 32 44 

01.10.2019 

Vec 
Usmernenie – organizácia vyučovania 2.10. – 23.10.2019 
 
 Vážení rodičia,  

 dňom 2. októbra 2019 sa začne s rekonštrukciou sociálnych zariadení  

v IV. pavilóne (pavilón nad školskou jedálňou, v ktorom sa vyučujú žiaci I. ročníka), 

z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a rovnako 

z dôvodu zabezpečenia nerušeného vyučovania a výchovnej činnosti vydáva riaditeľ 

školy Mgr. Martin Fazekaš toto usmernenie.  

 

 Ţiaci zo IV. pavilónu budú mať vyučovanie a výchovnú činnosť v hlavnej 

budove školy.  

Zmeny s tým súvisiace: 

 

1. VYUČOVACÍ PROCES (DOOBEDIE) 

Trieda: Vyučovanie prebieha v učebni:  

I.A II.A (č. dverí 4) – prízemie 

I.B U1 (č. dverí 1) – prízemie  

I.C II.C (č. dverí 15) – I. poschodie  

I.D II.D (č. dverí 16) – I. poschodie  

II.A FYZ (č. dverí 13) – I. poschodie  

II.C VI.A (č. dverí 25) – II. poschodie  

II.D V.B (č. dverí 24) – II. poschodie  

V.B U2 (č. dverí 30) – III. poschodie  

VI.A učebňa prírodovedných predmetov (CHE) (č. dverí 32) – III. poschodie  

 

2. ŠATNE 

Triedy: Šatne:  

I.A + I.B I. šatňa prízemie (chobotničky) 

I.C + I.D II. šatňa prízemie (delfíniky) 



 

 

II.A + II.B III. šatňa prízemie (ježkovia) 

II.C + II.D IV. šatňa prízemie (mačičky) 

III.A bez zmeny 

III.B bez zmeny 

III.C bez zmeny 

IV.A bez zmeny 

IV.B bez zmeny  

 

3. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Oddelenie ŠKD / 
vychovávateľka  

ŠKD prebieha v učebni: 

ŠKD I. – p. Kundrátová II.D (č. dverí 16) –  I. poschodie 

ŠKD II. – Mgr. Krajčinovská U1 (č. dverí 1) – prízemie  

ŠKD III. – p. Gašperanová II.C (č. dverí 15) – I. poschodie  

ŠKD IV. – p. Porvažníková bez zmeny (II.A) 

ŠKD V. – p. Petríková bez zmeny (II.B) 

ŠKD VI. – p. Szabóová  V.B (č. dverí 24) – II. poschodie  

 
Ranný školský klub detí bude prebiehať na prízemí v hlavnej budove 

školy od 6.00 do 7.30 hod.  
 

 ţiaci I. ročníka – učebňa U 1 – č. dverí 1 

 žiaci II. – IV. ročníka – II.B – č. dverí 3 
 
Základné informácie pre rodičov a ţiakov I. ročníka:  
 
Zber detí do rannej družiny je v čase od 6.00 do 7.30 (učebňa U 1 – č. dverí 1 

na prízemí). 
V čase od 7.30 do 7.40 je vestibul uzavretý.  
Následné otvorenie školy pre žiakov, ktorí nechodia do ranného ŠKD je  

od 7.40 do 7.55. Vyučovanie začína o 8.00 hod.  
 
 
Vážení rodičia,  
touto cestou Vás chcem poprosiť o ústretovosť a toleranciu. Rekonštrukčné 

práce by mali byť ukončené do 23. októbra 2019. O priebežnom stave vás budeme 
informovať. V prípade ďalších otázok sa, prosím, neváhajte obrátiť na triedne pani 
učiteľky.  

 
S pozdravom 
 
 

Mgr. Martin FAZEKAŠ 
       riaditeľ školy 


