
 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 
 

Organizácia vyučovania od 5.9.2022 
 
  
 5. september 2022 
  
 Žiaci I. ročníka  

 Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na multifunkčnom 

ihrisku so začiatkom o 9.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť 

uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v telocvični, následne sa žiaci presunú 

so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried. 

  

 Žiaci II. – IX. ročníka 

 Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na multifunkčnom 

ihrisku so začiatkom o 8.00 hod. Ak sa  pre nepriazeň počasia nebude môcť 

uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v telocvični. Žiaci budú v škole  

cca do 9.00 hod.  

 Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase  

od 7.30 hod. v areáli školy (multifunkčné ihrisko).  

 

Po skončení slávnosti sa žiaci presunú, pod vedením triednych učiteľov,  

do kmeňových tried nasledovne:  

 Hlavná budova:  

 - I. bočný vchod: IV.B, IV.C, IV.D, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, IX.A 

 - II. bočný vchod: III.C, III.D, IV.A, V.A, V.B, V.C, VI.C, VIII.B 

 

 II. pavilón: III.A, III.B 

 IV. pavilón: II.A, II.B, II.C, II.D 

 

Pre žiakov II. – V. ročníka je poobedňajší školský klub detí – v skrátenom 

režime do 16.00 hod. /v prípade záujmu nahlásiť pani vychovávateľke/.  

Ranný školský klub detí dňa 5.9.2022 – nebude v prevádzke!  



 

 

Žiaci II. – IX. ročníka sú automaticky prihlásení na stravovanie  

podľa vyplnenej prihlášky na stravovanie, ktorú odovzdali žiaci na konci školského 

roka. V prípade, že ste nevyplnili prihlášku na stravovanie, prosím, kontaktujte 

obratom vedúcu školskej jedálne: sj.hroncova@centrum.sk alebo telefonicky 

055/6332182. 

Pre prihlásených žiakov II. – IX. ročníka sa bude 5.9.2022 vydávať strava  

v školskej jedálni v čase od 10.30 do 12.30 hod. 

 

6. september 2022 

Dĺžka a organizácia vyučovania  

• Žiaci I. ročníka – 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny budú mať 

spoločný obed v školskej jedálni,  

• žiaci II. – IV. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,  

• žiaci V. – IX. ročníka – 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.  

 

Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na preberanie nových 

učebníc, oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZ, triednymi pravidlami, 

opakovanie učiva predchádzajúceho ročníka.  

 

Školská jedáleň bude v prevádzke od 10.45 do 13.45 hod. (žiaci budú 

obedovať podľa rozvrhu stolovania). 

 

Školský klub detí  

• ranný školský klub detí od 6.30 hod. do 7.30 hod. – v jednotlivých 

kmeňových triedach,  

• poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.  
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7. september 2022 

• Žiaci I. ročníka – 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny budú mať 

spoločný obed v školskej jedálni,  

 

• žiaci II. – IX. ročníka:  

1. vyučovacia hodina – triednická hodina  

2. vyučovacia hodina – presun žiakov do Amfiteátra, Festivalové námestie, 

Košice 

od 10.00 hod. – Veľkolepé otvorenie školského roka – Hviezdička 2022, 

po skončení – presun späť do školy, obed podľa rozvrhu stolovania, 

poobedňajší školský klub detí pre žiakov I. – V. ročníka bude v prevádzke  

do 17.00 hod. 

 

Vyučovanie od 8.9.2022 bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu 

vyučovacích hodín 

• ranný školský klub detí od 6.30 hod. do 7.30 hod. – v jednotlivých 

kmeňových triedach,  

• poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod., 

• školská jedáleň vydáva obedy v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod. podľa 

presne stanoveného rozpisu stravovania.  

 

VŠEOBECNE PLATNÉ INFORMÁCIE  

 

1. Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe do školy  predkladá prostredníctvom 

Edupage – PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a pri každom 

prerušení dochádzky na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.  

2. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 

vyučovacích dní (obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa v zmysle 

schváleného Školského poriadku). 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, v opačnom prípade pôjde  

o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok 

zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava  

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

 

 

       Mgr. Martin FAZEKAŠ  
                 riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 

 


