
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 

 

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

 

dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozvala na  

 

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23 dňa 05. septembra 2022, 

 

 ktoré sa uskutoční na školskom dvore ZŠ Staničná  o 08,30 hod.  

 

 

PROGRAM: 

 

 Od 08,00 sa žiaci zhromažďujú pri svojich triednych učiteľoch na školskom dvore  

 08,30 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 

 Po slávnostnom otvorení sa žiaci presúvajú so svojimi triednymi učiteľmi do 

kmeňových tried 

 09,00 Príhovor ministra školstva  

 09,15 – 10,30 - Triednická hodina  -  organizácia šk. roka  roka 2022/23, školský 

poriadok , informácie triednych učiteľov 

 Žiaci 1. ročníka budú v škole do 10,00 hod., po slávnostnom otvorení budú 

nasledovať pokyny triednych učiteliek a vychovávateliek.  

 Žiaci 2. – 9. ročníka budú v škole do 10,30 hod.  

 ŠKD dňa 05.09.2022 nebude v prevádzke. 

 Prihlasovanie na obedy sa uskutoční v pondelok 05.09.2022. Tlačivá prihlášok nájdete 

na stránke školy, vyplnené prihlášky je potrebné  odovzdať vedúcej školskej jedálne. 

Obedy sa podávajú od 06.09.2022. Kontakt na vedúcu jedálne: 055/06257183. 

 

 

 

 V prípade nepriaznivého počasia  bude slávnostné otvorenie školského roka 

prebiehať v triedach prostredníctvom školského rozhlasu 

 Poprosíme rodičov, aby po 08,00 hod. neparkovali svoje motorové vozidlá na 

školskom dvore, ďakujeme za pochopenie.  

 



Organizácia vyučovania od 06. septembra 2022: 

1. Žiaci 1. ročníka – 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny budú mať obed 

v školskej jedálni. 

2. Žiaci 2.-4. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania.  

3. Žiaci 5.-9. ročníka – 5 vyučovacích hodín., obed podľa rozvrhu stolovania.  

4. Činnosť 1.-3. vyučovacej hodiny v triede riadi triedny učiteľ – preberanie učebníc, 

školský poriadok, BOZ, pravidlá triedy.  

5. Školská jedáleň bude v prevádzke od 10,45 – 13,45 – žiaci obedujú podľa rozvrhu 

stolovania.  

6. Ranný školský klub detí od 06,30 hod. do 07,30 hod. v jednotlivých kmeňových 

triedach. 

7. Popoludňajší ŠKD po skončení vyučovania do 17,00 hod.   

Organizácia vyučovania od 07. septembra 2022: 

1. Žiaci 1. ročníka – 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny budú mať obed 

v školskej jedálni. 

2. Žiaci 2.-3. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania.  

3. Žiaci 4.-5. ročníka – 1. vyučovacia hodina – triednická hodina 

           2. vyučovacia hodina – presun žiakov do Amfiteátra, vstupné 1 € 

        10,00 hod. – Veľkolepé otvorenie šk. roka – Hviezdička 2022 

        Po skončená presun späť do školy, obed a ŠKD bude v prevádzke do 17,00 hod.  

4. Žiaci 6. – 9. ročníka – 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu.  

      Vyučovanie od 08.09.2022 bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.  

 Ranný ŠKD od 06,30 – 07,30 hod. – v jednotlivých kmeňových triedach 

 Popoludňajší ŠKD po skončení vyučovania do 17, 00 hod. 

 Školská jedáleň vydáva obedy  od 11,45 do 14, 00 hod. 

Všeobecne platné informácie:  

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

Edupade PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a to 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 / o tejto skutočnosti bezodkladne informuje triedneho učiteľa v zmysle Školského 

poriadku/. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia 

musí predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára.  

 

 

PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy 


