
 
VŠEOBECNÉ POKYNY DO PRVÉHO ROČNÍKA 2014 /2015 

 

Škola:    č.tel:   44884140 http://zskomenskehoba.edupage.org/ 
Školská jedáleň:  č.tel:  44881386 
 
Školský klub ráno:  6.30 – 7.30 Školský klub funguje od 11.45 – 17.30. 
Vstup do školy: 7.40 – 7.55 
Zvonenie:  1. hodina 8. 00 – 8. 45  5. hodina 11. 55 – 12. 40 

2. hodina 8.55 – 9. 40   6. hodina 12. 50 – 13. 35 
3. hodina 9. 55 – 10. 40  7. hodina 14. 00 – 14. 40 
4. hodina 11. 00 – 11. 45  8. hodina 14. 50 – 15. 30 
 

Príchod do školy v bežný školský deň prosíme zabezpečiť 
najneskôr 7.45, nie o 8.00, alebo po 8.00 h. 

 
Žiak sa musí pripraviť na vyučovanie, prípadne sa treba prezliecť na TEV, pripraviť na hodinu – 
pripraviť si pomôcky, veci a aklimatizovať sa, zvnútorniť sa, často ide ešte na WC, alebo sa 
napije, porozprávať sa so spolužiakmi, naladiť sa na hodinu.  
 
DESIATU A PITIE si nosia žiaci z domu, k desiate patrí obrúsok – hygiena lavice. 
 
PREZÚVANIE ŽIAKOV – vo vestibule, topánky uložiť do šatne na topánky označenej svojou 
triedou  (vyššie deti do hornej skrinky ,nižšie deti do spodnej skrinky), do chodby prídu prezutí, 
uložia si vetrovku a čiapku do šatne na oblečenie - označenej svojou triedou  

Žiak prvej triedy má vedieť zaväzovať šnúrky, prvé dni im môžu pomôcť rodičia, ale od 
16.9.2014 budeme radi, keď sa deti budú učiť samostatnosti. 
 
2.9.2014 - NEODÍSŤ BEZ VYPÍSANÝCH DOTAZNÍKOV, NAHLÁSIŤ NÁRODNOSŤ,  ET/NÁB,  ROK 

ŠK. DOCHÁDZKY, ODOVZDANÝCH RODNÝCH LISTOV A PREUKAZU POISTENCA 

K DOTAZNÍKOM  – pozor na okres narodenia (podľa pôrodnice) 
- pozor na rok šk. dochádzky (nie šk. rok ) 
- aktuálne tel. čísla  pre prípad nutnosti 
- už v prvý deň upozorniť na zdrav. stav, úľavy z TEV 
- oslobodenie od vyučovania TEV – nutné je potvrdenie od   
lekára - odborníka, podať si žiadosť 
 

Strava v školskej jedálni  2.9.2014 je iba pre deti 2.-4. ročníka  navštevujúce ŠKD. Žiak po 

zakúpení stravy vždy mesiac vopred a čipu na obedovanie( cena 10,-eur, strata čipu 2,- eurá) sa 
môže stravovať v školskej jedálni.  Vedúca ŠJ podá informácie o stravovaní v prvý školský deň 
počas otvorenia.  
 
 
 



Informácie o krúžkoch – získajú rodičia počas prvého týždňa školského roka. Odporúčame 

rodičom dôsledne zvážiť množstvo krúžkov vzhľadom na preťaženosť detí a taktiež vzhľadom na 
zmenu režimu (prechod z MŠ do ZŠ) dieťaťa. Odporúčame max. 1-2 krúžky. NOVINKA:  Anglický 
jazyk pod vedením pani Blahovej (viedla ANJ v MŠ J. A. Komenského) bude prebiehať mimo 
ponuky krúžkov. Informácie u triednej učiteľky. 
 

Informácie o školskom autobuse – premáva podľa cestovného poriadku na trase: Sídlisko 

Pri Šajbách, Detvianska, Alstrova, Barónka, Loko- športový areál (pri škole) Dočasne je 
pozmenená trasa z dôvodu rekonštrukcie cesty v Rači.  
Preukaz na školský autobus sa vybavuje u triednej učiteľky. 
 
 

Od 3.9.2014  bude vyučovanie prebiehať podľa provizórneho, neskôr stáleho rozvrhu hodín.  

Veci a pomôcky si žiaci prinesú podľa pokynov triednej učiteľky z 2.9.2014. 
 

Informácie -  u triednej učiteľky počas školského roka  

 -  v čase od 7.45 – 8.00 – len v nevyhnutných prípadoch 
-  v čase po vyučovaní – podľa prac. povinností tried. učiteľky 
- v čase konzultačných hodín / ZRŠ 
- nikdy nie cez vyuč. hodinu! 
-pre lepšiu komunikáciu prosíme nadiktovať mailovú adresu 

 

 Od 16.9.2014 rodičia smú vodiť deti len po sklenené dvere do chodby, ostatné sa žiaci 

naučia zvládnuť samostatne. 
 Rodič si príde pre dieťa po vyučovaní, zazvoní na recepcii na zvonček triedy. Na dieťa 

čaká vo vestibule. Vyzdvihnutie po vyučovaní: zazvoniť na zvonček a čakať vo vestibule 
školy. 

 Absenciu žiaka hlásiť sms správou, prípadne hovorom  tried. učiteľke na MT, prípadne 
telefonicky do školy, kde treba nechať odkaz, nevolať  tried. učiteľku k telefónu (venuje 
sa už iným deťom). V prípade neúčasti na vyučovaní obedy odhlasuje rodič sám do 8h.  
Ak o absencii viete vopred, napísať na samostatný papier A4 žiadosť o uvoľnenie. 

 Vymeškané hodiny ospravedlniť písomne zákonným zástupcom na samostatný papier 
A5 (lekárske potvrdenie len vo vážnych prípadoch, pobyt v nemocnici, choroba viac ako 
14 dní). Je potrebná pravidelná hygiena vlasov. Ak sa vyskytnú vši alebo hnidy, je 
potrebná minimálne trojdňová karanténa a zdravotné, hygienické opatrenia. Choré 
dieťa neprivádzajte do školy. Pri objavení príznakov v škole, je potrebné čím skôr 
vyzdvihnúť svoje dieťa po telefonickej výzve. 

 V prípade vymeškania žiaka z vyučovania z dôvodu iného ako je choroba, je možné iba 
na základe žiadosti rodiča/ zákonného zástupcu o ozdravovací pobyt a to nasledovne: 

 Do dvoch dní – triednej učiteľke 

 Tri a viac dní – riaditeľke školy, podať žiadosť na sekretariát školy s podpisom 
triednej učiteľky. 

 Ospravedlnenia od TEV, (nemá cvičiť) budú akceptované iba na základe písomného 
oznamu. 

 Prácu prvákov hodnotíme motivačnými pečiatkami , slovne a bodovým systémom (viď 
školský poriadok) 



 Každý deň je potrebné kontrolovať slovníček, žiacku knižku, kde budete informovaní 
o plánovaných aktivitách. Pomôžte svojim deťom pri príprave do školy, naučiť ich 
kontrolovať si peračník, domáce úlohy, slovníček, žiacku knižku,... 

 Zákaz gumovať do písania a písať fixami do zošitov!  
 

 
V škole je možnosť: 

 zakúpenia Brejk karty – automat – (kartičky: plastové za 1€) v prípade záujmu nahlásiť 
u triednej učiteľky najneskôr do 5.9.2014) 

 raz týždenne zakúpiť si balíček Fornettov (cca 6ks) za 1 euro – dieťa si kupuje samé 
 
 

 Prosím, obratom doručiť triednej učiteľke: fotokópiu rodného listu 
                                                                              3x fotokópiu kartičky poistenca 

 Zmeny v osobných údajoch, poisťovni, adresa, t.č. je potrebné aj počas roka nahlásiť 
triednej učiteľke. 

 Prosíme zaplatiť  70,-€ ( za sady predpisových a pracovných zošitov, ďalej čo najskôr na 
zakúpenie detského časopisu, za triedny fond, zámkov na skrinky, odkladacie boxy na 
učebnice v triede a rôzny drobný materiál určený na vyučovanie pre vaše deti) 

 Neskôr sa bude vyberať, príspevok ZRŠ, poistenie vecí, keramika. 
 Každý žiak  prinesie 1 balenie xerox papiera pre potreby množenia učebného materiálu. 
 Zároveň sa obraciame na rodičov, ktorí majú možnosť pomôcť škole kancelárskymi 

potrebami- papier biely aj farebný, papier  na kreslenie, spinky, euroobaly,  šanóny atď. 
 Dovoľujeme si informovať rodičov, že mobil  nie je pomôcka určená k vyučovaniu, 

nevzťahuje sa naň poistenie. Školský poriadok ho zakazuje nosiť do školy a preto 
odporúčame nedávať ho deťom. 

 
      Ďakujeme 


