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 Prezuvky: pevná päta a biela podrážka.

 Hygienické vrecúško:

- tekuté mydlo,
- uterák,
- toaletný papier (4 ks),
- zubná kefka a pasta,
- pohár na vodu (nerozbitný),

- hrebeň,
- 2 balíky alebo boxy hygienických vreckoviek (20 ks).



- 40 výkresov A4,
- 20 výkresov A3,
- 1 náčrtník A4,
- 2 sady farebných papierov,
- 2 lepidlá na papier (tyčinka),
- 1 nožnice s oblým koncom,
- 1 modelovacia hmota a podložka,
- 1 vodové farby,
- 2 okrúhle štetce rôznej hrúbky,
- nádoba na vodu (nerozbitná),
- igelitový obrus A3,
- pracovná zástera (košeľa , tričko),
- 1 čierny tuš a drievko,
- mastný pastel (voskovky).

Výtvarná výchova:



- biele tričko s krátkym rukávom,

- krátke a dlhé teplákové nohavice,

- biele ponožky,

- tenisky - cvičky s bielou podrážkou, 

- vrecúško na úbor (nie plastové).

Telesná výchova:



Slovenský jazyk a literatúra:

Zabezpečuje škola



Slovenský jazyk a literatúra:



Matematika:

Zabezpečuje škola



Hudobná a výtvarná výchova:

Zabezpečuje škola



Prvouka: Anglický jazyk:

Cena: 11, 50 €



Písacie potreby:



Písacie potreby:



Zošity :

č. 511 Denník pre 1. roč. 5 ks
č. 511 Denník s pomocnou linajkou 5 ks
č. 513 Počtovník pre 1.roč 5 ks
č. 520 Zošit bez linajok 2 ks
č. 440 Veľký čistý zošit 2 ks
č. 624 Slovníček 2 ks

notový zošit 1 ks



Školský klub:

 ranné schádzanie od 6:30 hod.,
 činnosť v ŠKD začína po skončení vyučovania

do 16:30  hod.,
 od 16:30-17:00 hod. sú žiaci umiestnení na rozchádzaní,
 žiakov vyberať najskôr 30 minút po skončení

vyučovania, zvoniť na zvonček príslušného oddelenia,

 ZÁKAZ VSTUPU RODIČOV  DO UČEBNÝCH PRIESTOROV !

 vypísať prihlášku do ŠKD, podpísať, uviesť kto a kedy
bude dieťa vyberať, pri zmene výberu vopred písomne
upozorniť vychovávateľku, dieťa po vyzvaní mobilom
nebude uvoľnené !



 poplatok 12€ mesačne uhradiť na účet č. 4008097255/7500

TVAR IBAN: SK 82 7500 0000 0040 0809 7255  najneskôr do 

10. dňa v príslušnom mesiaci (maximálne 48€ za mesiace

IX., X., XI., XII. a 72 € za mesiace  I., II., III., IV., V., VI.),

 prihlasovanie a odhlasovanie z obeda zabezpečuje rodič
dieťaťa,

 informovať pani vychovávateľku o zdrav. ťažkostiach, 
alergii...,

 hygienické vrecúško doplniť o zubnú kefku, pastu, pohár a 
uterák,

 zabezpečiť náhradné oblečenie na pobyt vonku, označiť
menom,

 pribaliť olovrant, pitný režim,
 lieky sa môžu podávať len na základe písomného vyhlásenia

rodiča.



 Užitočné informácie:

 2. september 2019 - slávnostné otvorenie
školského roka o 8,30 hod. v átriu školy
(vstup cez hlavný vchod školy)

 Od 6. 6. 2019 - ponúkame možnosť prihlásiť
svoje dieťa na školské stravovanie u vedúcej
školskej jedálne. (č. t. 051/ 7732103)



Úrazové poistenie žiaka - program „ŠKOLÁK “:

 Doba poistenia: na 1 šk. rok podľa vyhlásenia
Ministerstva školstva SR, t.j. na dobu 10 mesiacov.
 Cena poistenia: 1,50 €
 Rozsah poistenia: poistná ochrana sa vzťahuje
na úrazy, ktoré vzniknú žiakom počas školského

vyučovania:
- v budove školy, na ihriskách, šk. pozemkoch
- mimo budovy školy na všetkých akciách

usporiadaných školou, t.j. na šk. výletoch,
lyžiarskych a plaveckých kurzoch, školách v
prírode a pod.

Škola v spolupráci s poisťovňou  UNION.



 Čipový systém výdaja obedov
 ŠJ poskytuje diétne stravovanie - bezlepková diéta 

pre žiakov

Uhrádzať stravu v ŠJ je možné:
1. bezhotovostne trvalým príkazom na účet číslo: 4008101728/7500

( IBAN: SK76 7500 0000 0040 1728 )
a/ splatnosť je 20–teho na nasledujúci mesiac
b/ súrodencov zadajte v jednej celkovej sume
c/ v správe pre prijímateľa uveďte meno stravníka, triedu
d/ variabilný symbol - obdržíte osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ

2. bezhotovostne cez internetbanking na účet číslo: 4008101728/7500 /ČSOB, a. s./
- v správe pre prijímateľa uveďte meno stravníka, triedu
- variabilný symbol - obdržíte osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ

Školská jedáleň:



Úhrady školskej jedálni

Finančné pásmo : od 01.09.2019
1. Stupeň : 1,21 € + 0,20 € režijné náklady
2. Stupeň : 1,30 € + 0,20 € režijné náklady

Diétne stravovanie
1.   Stupeň : 1,46 € + 0,20 € režijné náklady
2. Stupeň : 1,56 € + 0,20 € režijné náklady

Dotácia na stravu z ÚPSVaR :  1,20 €



Úhrada stravníka(zákonného zástupcu dieťaťa)
1. Stupeň : 0,21 €
2. Stupeň : 0,30 €

Diétne stravovanie
1.   Stupeň : 0,46 €
2. Stupeň : 0,56 €

Jednorazová zálohová platba : 30 € (20 obedov)

Úhrady školskej jedálni



Mgr. Alexandra Mihoková – školská špeciálna pedagogička

Ponúka :

 - individuálnu prácu so začlenenými žiakmi priamo v školskom

prostredí;

 - špeciálno-pedagogické poradenstvo a metodické usmernenie

pre pedagógov aj rodičov;

 - úzku spoluprácu so školskou psychologičkou PhDr. Mrúzovou;

výchovnou poradkyňou Mgr. Krajňákovou a asistentkou učiteľa;

 - aktívnu spoluprácu s poradenskými zariadeniami v Prešove a 

okolí;

 - preventívny program rozvoja komunikačných schopností a 

rozvoja špecifických funkcií žiakov na 1.stupni



Hlavné úlohy školskej špeciálnej pedagogičky 
v škole

Vo vzťahu k žiakom: poskytuje špeciálno-pedagogické, terapeutické 
a rehabilitačné služby žiakom, vyučuje špecifické predmety podľa 
rozvrhu.

Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a odborným 
zamestnancom:
poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc 
pedagógom.

Vo vzťahu k rodičom (zákonným zástupcom, iným subjektom):
poskytuje rodičom (zákonným zástupcom) konzultačné a poradenské
služby počas konzultačných hodín



Psychomotorická  terapia Arteterapia

Tréning pozornosti  (Biofeedback) Náprava porúch učenia a správania



Ďakujeme za pozornosť 

a tešíme sa na 

vzájomnú spoluprácu v 

šk. roku 2019/2020.


