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Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2016. 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÁ  ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 

 

Úprava 

Číslo a názov časti Zmeny 

3. Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich 
vybavenie 

Aktualizácia dispozičného riešenia 
a určenie miestností 

5. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 
Aktualizácia vnútorného režimu školy 

a organizácie dňa 

 

Dodatok č. 3 k Prílohe Prevádzkového poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej 
zložky: Súkromná základná škola), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný 
v pedagogickej rade dňa 30. 08. 2016. 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                       riaditeľka školy 
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3.  Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie  

V pavilóne F je pre účely súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (I.A, I.B, II.A, 
učebňa informatiky) a časť II. podlažia (III.A a 1 učebňa diferencovaného vyučovania). 
 
V pavilóne A je pre účely súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (V.A, učebňa 
fyziky a chémie) a časť II. podlažia (IV.A) 
 
Pavilón F a A je vybavený 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov(chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym 
zariadením pre zamestnancov v pavilóne F na I. podlaží, 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov 
(chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym zariadením pre zamestnancov v pavilóne A na  I. podlaží, 2 
sociálnymi zariadeniami pre žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym zariadením pre 
zamestnancov na II. podlaží. 
 
Pavilón F: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- kmeňová učebňa č. 103 (F01) – 41,49 m2 
- kmeňová učebňa č. 103 (F02) – 41,49 m2 
- kabinet č. 104 (F) – 20,09 m2 
- zborovňa č. 105 (F) – 40,95 m2 
- pracovňa zástupkyne riaditeľky školy č. 106 (F) – 20,09 m2 
- kmeňová učebňa č. 107 (F) – 62,82 m2 
- učebňa informatiky č. 108 (F) – 28,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov a dievčatá)  
- 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov 
- 1 miestnosť pre upratovačku   
- 3 šatňové lavice v chodbovom priestore  
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 107 (F) 
    - učebňa č. 103 (F01) 
    - učebňa č. 103 (F02) 

62,82 m2 

41,49 m2 
41,49 m2 

14 
13 
15 

 
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza: 
 
- pracovňa riaditeľky školy č. 204 (F) – 20,09 m2 
- sekretariát školy č. 203 (F) – 20,09 m2 
- učebňa č. 205 (F01) – 33,06 m2 
- kmeňová učebňa č. 205 (F02) – 40,01 m2 
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Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 205 (F02) 40,01 m2 9 

 
Pavilón A: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- učebňa č. 104 (A) – 61,66 m2 
- kmeňová učebňa č. 105 (A) – 61,66 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 109 A , pre dievčatá 119 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (112 A) – 4,46 m2 
- Registratúrne stredisko (115 A) 
- výlevka – 1,51 m2 
- zborovňa pre externých pracovníkov 
- 1 uzavretý šatňový priestor 
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 105 61,66 m2 17 

 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
-pre dospelých 

Počet WC mís 
-pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- kmeňová učebňa č. 203 (A) – 61,66 m2  
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 209 A , pre dievčatá 219 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (212 A) – 4,46 m2 
- výlevka – 1,51 m2 
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 203 (A) 61,66 m2 15 

 
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
- pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 
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Vybavenie učební /tried/ tvoria: 
- stoličky 
- školské lavice a učiteľský stôl 
- úložné priestory 
- skrinkové zostavy 
- šachové stolíky 
- CD prehrávače 
- PC stoly 
- počítače 
- interaktívne tabule. 
 
Súčasťou vybavenia učební je umývadlo s prívodom studenej a teplej tečúcej vody. 
 
Pre žiakov sú k dispozícii nasledovné hygienické potreby: 
-   tekuté mydlá, papierové utierky , toaletný papier v zariadeniach na osobnú hygienu, 
-   tekuté mydlá a papierové utierky  v triedach. 
 
Telovýchovný trakt sa nachádza v pavilóne D. 
Súkromná základná škola bude využívať malú telocvičňu a 1 trávnaté ihrisko, ktoré sa nachádza 
v areáli školy.  
Organizačné a bezpečnostné predpisy viď Príloha č.3. Uvedené učebne a priestory bude 
využívať aj štátna základná škola, lebo sú súčasťou jej vybavenia.   
  
Súčasný stav - počet zamestnancov, žiakov, tried a ostatných pracovníkov  
A. 
- 10  učiteľov 
- 84 žiakov SZŠ  
- 5 vychovávateliek 
- 6 tried SZŠ  
- 1 sekretárka, hospodárka školy 
- 1 upratovačka 
B.  
- 1 ekonómka a účtovníčka 
- 1 zahraničný lektor 
C. 
- 65  detí v SŠKD 
D. 
- 64 detí v SCVČ 
E. 
- 89 stravníkov (84 žiakov, 5 zamestnancov) 
 
Vykurovanie je centrálne  -  zabezpečuje firma TEHO. 
 
Súčasťami Súkromnej spojenej školy je Súkromný školský klub detí (ďalej „SŠKD“) a 
Súkromné centrum voľného času (ďalej „SCVČ“), ktoré zabezpečujú výchovno-
vzdelávaciu činnosť a využitie voľného času detí. 
Výchovná práca SŠKD a záujmová činnosť SCVČ organizovaná v rámci záujmových 
útvarov je realizovaná v priestoroch školy s využitím kmeňových učební v pavilóne F a A. 
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5.  Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti  

 
Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti v škole sa realizuje v súlade so zákonom č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  a nasledovné vykonávacie vyhlášky: 

- Vyhláška MŠ SR č 320/ 2008 Z. z. o  základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 

- Vyhláška MŠ SR č.325/2008 Z. z. o  školských zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie 

- Vyhláška MŠ SR č.306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku 
záujmovej činnosti, centre voľného času  

- Metodické usmernenie č.13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, 
evidencii elokovaných pracovísk a  zmene školského strediska záujmovej činnosti na 
centrum voľného času 

- Vyhláška MŠ VV a Š SR č.451/2012 Z. z., ktorou sa mení  vyhláška MŠ VV a Š SR 
č.282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov  

 

-   06.30 –  7.45        (Otvorenie školy,  Ranný školský klub, príchod žiakov do školy)  

-   07.50 –  8.05        (Ranná komunita) 
-      11.40 – 14.00       (Obed, pokračovanie činnosti SŠKD, SCVČ) 

-   14.00 – 17.00       (Popoludňajšia  činnosť  SŠKD, SCVČ a voľnočasové aktivity) 

-   17.00                   (Zatvorenie školy)  
 
Organizácia režimu dňa 
  

- Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín a rozpisom dozoru vyučujúcich, ktorý 
schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak i pedagogický 
zamestnanec. 

- Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. 
Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka. 

- Vyučovacia hodina v dopoludňajšej zmene (1.-6. vyučovacia hodina) trvá 45 minút, 
7.vyučovacia hodina sa skracuje na 40 minút 

- V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom 
a štvrtom ročníku  v jednom slede najviac dvakrát šesť vyučovacích hodín, v piatom ročníku 
SZŠ  a v príme až tercii SG v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín.  

- Budova je otvorená v pracovných dňoch od 6.30 hodiny do 17.00 hodiny.   

- Vstup do SŠKD o 6.30 hod. je zabezpečený službukonajúcou vychovávateľkou. 

- Dopoludňajšie vyučovanie sa začína o 8.05 hodine a končí sa o 13.30 hodine. 

- Vyučovací proces a záujmové vzdelávanie je organizované v triedach, v odbornej učebni,  
v miestnosti určenej na telesnú výchovu ako i na ihrisku v objekte školy a mimo nej. 

- Každá trieda má pridelené šatne a šatňové lavice, za ktoré zodpovedá triedny učiteľ počas 
celého školského roku. Vstup do šatne je povolený vo výnimočných prípadoch (návšteva 
lekára, uvoľnenie triednym učiteľom a pod.). 

- Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú v triedach, pod vedením učiteľa. 
Odkladanie športového odevu sa realizuje hromadne pod dozorom učiteľa telesnej výchovy. 

- Cez prvú desiatovú prestávku  žiaci odchádzajú na mliečnu desiatu (aj tí žiaci, ktorí nie sú 
prihlásení na mliečnu desiatu, vlastnú desiatu desiatujú v školskej jedálni) do  školskej 
jedálne, cez relaxačnú prestávku trávia čas pod dozorom učiteľa vonku alebo v triede. 
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- Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti..) predkladajú rodičia, žiaci triednemu 
učiteľovi alebo riaditeľovi školy. 

- Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v riaditeľni a na sekretariáte  školy. 
Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ v rámci 
informačných dní, prípadne pri osobnej návšteve rodiča v škole v súlade so zákonom 
o ochrane informácii a osobných údajov v čase určených konzultačných hodín. 

 
Výučbový proces je rozdelený do dvoch častí:  
a) riadne dopoludňajšie vyučovanie  
b) popoludňajšie vyučovanie, klubová činnosť, záujmové vzdelávanie, činnosť SŠKD,   

SCVČ a voľnočasové aktivity 
 

 
Netradičnosť organizácie dňa:  

- 15 minútový ranný diskusný komunitný kruh, 

- relaxačné chvíľky v rámci vyučovacích hodín,  

- 7. vyučovacia hodina trvá 40 minút,  

- 60 minútový nepovinný blok s anglickým lektorom, 

- Kluby nepovinných cudzích jazykov (španielsky, nemecký, francúzsky, ruský)  

- Školské aktovky si majú možnosť žiaci nechávať v škole.   

ORGANIZÁCIA  DŇA 

od (hod.) do (hod.) Dopoludňajšie a popoludňajšie vyučovanie 

6.30 7.45 • Ranný Súkromný školský klub detí 

7.45 7.50 
• Presun detí prihlásených do Ranného SŠKD pod vedením  

triednej učiteľky na rannú komunitu 

7.50 8.05 • Ranná komunita 

8.05 8.50 1. vyučovacia hodina 

10 minút prestávka 

9.00 9.45 2. vyučovacia hodina 

20 minút desiatová prestávka 

10.05 10.50 3. vyučovacia hodina 

5 minút prestávka 

10.55 11.40 4. vyučovacia hodina 

10 minút prestávka 

11.50 12.35 5. vyučovacia hodina 

10 minút prestávka 

12.45 13.30 6. vyučovacia hodina 

30 minút prestávka 

14.00 14.40 7. vyučovacia hodina 
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5.1.  Prestávkový režim 

 
A: zamestnanci 
Prestávkový režim pre zamestnancov je vypracovaný v  zmysle Zákonníka práce, podľa 
ktorého má zamestnanec, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku 
na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Prestávky na odpočinok a jedenie sa 
neposkytujú na začiatku a konci zmeny. Prestávky na odpočinok a jedenie sa 
nezapočítavajú do pracovného času.  
 
B: žiaci 
Prestávkový režim je vypracovaný pre žiakov v  zmysle platných predpisov. 
V dopoludňajších hodinách budú prestávky malé (5 a 10 minútové) a 1 veľká 
(20 minútová). Veľká prestávka je desiatová. Uskutočňuje sa v  školskej jedálni, kde sa 
podáva pre prihlásených žiakov aj mliečna desiata.  

 
5.2.  Organizácia dňa v SŠKD 

 
a) Odpočinkovo – relaxačná činnosť (do 13.45) 

- uskutočňuje sa bezprostredne po obede, má pokojný ráz (počúvanie hudby, 
spoločenské hry, voľné čítanie); 

 
b) Rekreačná činnosť (14.30 - 15.15) 

- vystrieda pokojný odpočinok, má charakter pohybových činností (telovýchovné 
a športové aktivity, vychádzky); 

 
c) Záujmová činnosť (podľa rozvrhu záujmovej činnosti)  

- pomáha uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent, nadanie detí 
podľa záujmov (výtvarných, pracovných, športových, hudobných, literárnych);  

 
d) Príprava na vyučovanie (15. 15 -16.00) 

- umožňuje hravou formou, najmä pomocou didaktických hier precvičiť si 
vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, porozumieť preberanému učivu, písaniu 
úloh, viesť žiakov k samostatnosti v učení; 

 
e) Spoločensky – prospešná činnosť (16.00- 17.00) 

- umožňuje deťom aktívne sa zapájať a  spoluvytvárať príjemné a estetické 
prostredie i v okolí školy (výzdoba triedy, starostlivosť o  kvety, zber druhotných 
surovín); 

 

Dodatok č. 3 pre školský rok 2016/2017 schválený Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou 

školy, dňa 30.08.2016. 

 

 

Mgr. Eva Bednáriková 

riaditeľka školy 
 



SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 
Súkromná základná škola(ďalej „SZŠ“) 

Súkromné gymnázium(ďalej „SG“) 
 

Dodatok č. 3                                      9  

 
Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2016. 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÉ  GYMNÁZIUM, Starozagorská 8, Košice 

 

Úprava 

Číslo a názov časti Zmeny 

3. Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich 
vybavenie 

Aktualizácia  dispozičného riešenia 
a určenie miestností 

5. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 
Aktualizácia vnútorného režimu školy 

a organizácie dňa 

 

Dodatok č. 3 k Prílohe Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy 
(Organizačnej zložky: Súkromné gymnázium), Starozagorská 8 v Košiciach bol 
prerokovaný v pedagogickej rade dňa 30.08.2016. 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                       riaditeľka školy 
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3.  Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie 

 
V pavilóne A je pre účely súkromného gymnázia vyčlenené I. podlažie (príma A, tercia A, 
učebňa fyziky a chémie)  
 
Pavilón A je vybavený 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym 
zariadením pre zamestnancov. 
 
Pavilón F: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- kabinet č. 104 (F) – 20,09 m2 
- zborovňa č. 105 (F) – 40,95 m2 
- pracovňa zástupkyne riaditeľky školy č. 106 (F) – 20,09 m2 
- učebňa č. 108 (F) – 28,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov a dievčatá)  
- 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov 
- 1 miestnosť pre upratovačku   
- 3 šatňové lavice v chodbovom priestore  
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza: 
- pracovňa riaditeľky školy č. 204 (F) – 20,09 m2 
- sekretariát školy č. 203 (F) – 20,09 m2 
 
Pavilón A: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- kabinet č. 102 (A) 
- učebňa č. 103 (A) – 61,66 m2 
- učebňa č. 104 (A) – 61,66 m2 
- učebňa č. 106 (A) – 61,66 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 109 A , pre dievčatá 119 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (112 A) – 4,46 m2 
- Registratúrne stredisko (115 A) 
- výlevka – 1,51 m2 
- zborovňa pre externých pracovníkov 
- 1 uzavretý šatňový priestor 
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita –počet detí 

- učebňa č. 103 
- učebňa č. 106 

61,66 m2 
61,66 m2 

10 
11 
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Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Vybavenie učební /tried/ tvoria: 
- stoličky 
- školské lavice a učiteľský stôl 
- úložné priestory 
- šachové stolíky 
- skrinkové zostavy 
- prostriedky mobilného jazykového laboratória 
- CD prehrávače 
- PC stoly 
- počítače 
- notebooky 
- interaktívne tabule. 
 
Súčasťou vybavenia učební je umývadlo s prívodom studenej a teplej tečúcej vody. 
 
Pre žiakov sú k dispozícii nasledovné hygienické potreby: 
-   tekuté mydlá, papierové utierky , toaletný papier v zariadeniach na osobnú hygienu, 
-   tekuté mydlá a papierové utierky v triedach. 
 
Telovýchovný trakt sa nachádza v pavilóne D. 
Súkromné gymnázium bude využívať malú telocvičňu a 1 trávnaté ihrisko, ktoré sa nachádza 
v areáli školy.  
Organizačné a bezpečnostné predpisy viď Príloha č.1. Uvedené učebne a priestory bude 
využívať aj štátna základná škola, lebo sú súčasťou jej vybavenia.   
  
Súčasný stav - počet zamestnancov, žiakov, tried a ostatných pracovníkov  
A.           
-   8  učiteľov 
- 21 žiakov SG 
-   2 triedy SG 
-   1 sekretárka, hospodárka školy 
-   1 upratovačka 
B.  
- 1 ekonómka a účtovníčka 
- 1 zahraničný lektor 
C. 
- 18  detí v SŠKD 
D. 
- 17 detí v SCVČ 
E. 
- 23 stravníci (21 žiakov a 2 zamestnanci) 
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Objekt školy je napojený na inžinierske siete Mesta Košice. Vykurovanie je centrálne  -  
zabezpečuje firma TEHO. 
 
Súčasťami Súkromnej spojenej školy je Súkromný školský klub detí (ďalej „SŠKD“) a 
Súkromné centrum voľného času (ďalej „SCVČ“), ktoré zabezpečujú výchovno-
vzdelávaciu činnosť a využitie voľného času detí. 
Výchovná práca SŠKD a záujmová činnosť SCVČ organizovaná v rámci záujmových 
útvarov je realizovaná v priestoroch školy s využitím kmeňových učební v pavilóne F a A. 

5.  Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti  

 
Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti v škole sa realizuje v súlade so zákonom č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  a nasledovné vykonávacie vyhlášky: 

- Vyhláška MŠ SR č 320/ 2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 

- Vyhláška MŠ SR č.325/2008 Z. z. o  školských zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie 

- Vyhláška MŠ SR č.306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku 
záujmovej činnosti, centre voľného času 

- Metodické usmernenie č.13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, 
evidencii elokovaných pracovísk a  zmene školského strediska záujmovej činnosti na 
centrum voľného času 

- Vyhláška MŠ VV a Š SR č.451/2012 Z. z., ktorou sa mení  vyhláška MŠ VV a Š SR 
č.282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov  

 

-   06.30 –  7.45        (Otvorenie školy,  Ranný školský klub, príchod žiakov do školy)  

-   07.50 –  8.05        (Ranná komunita) 
-      11.40 – 14.00       (Obed, pokračovanie činnosti SŠKD, SCVČ) 

-   14.00 – 17.00       (Popoludňajšia  činnosť  SŠKD, SCVČ a voľnočasové aktivity) 

-   17.00                   (Zatvorenie školy)  
 
Organizácia režimu dňa 
  

- Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín a rozpisom dozoru vyučujúcich, ktorý 
schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak i pedagogický 
zamestnanec. 

- Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. 
Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka. 

- Vyučovacia hodina v dopoludňajšej zmene (1.-6. vyučovacia hodina) trvá 45 minút, 
7.vyučovacia hodina sa skracuje na 40 minút 

- V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom 
a štvrtom ročníku  v jednom slede najviac dvakrát šesť vyučovacích hodín, v piatom ročníku 
SZŠ  a v príme až tercii SG v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín.  

- Budova je otvorená v pracovných dňoch od 6.30 hodiny do 17.00 hodiny.   

- Vstup do SŠKD o 6.30 hod. je zabezpečený službukonajúcou vychovávateľkou. 

- Dopoludňajšie vyučovanie sa začína o 8.05 hodine a končí sa o 13.30 hodine. 

- Vyučovací proces a záujmové vzdelávanie je organizované v triedach, v odbornej učebni,  
v miestnosti určenej na telesnú výchovu ako i na ihrisku v objekte školy a mimo nej. 
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- Každá trieda má pridelené šatne a šatňové lavice, za ktoré zodpovedá triedny učiteľ počas 
celého školského roku. Vstup do šatne je povolený vo výnimočných prípadoch (návšteva 
lekára, uvoľnenie triednym učiteľom a pod.). 

- Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú v triedach, pod vedením učiteľa. 
Odkladanie športového odevu sa realizuje hromadne pod dozorom učiteľa telesnej výchovy. 

- Cez prvú desiatovú prestávku  žiaci odchádzajú na mliečnu desiatu (aj tí žiaci, ktorí nie sú 
prihlásení na mliečnu desiatu, vlastnú desiatu desiatujú v školskej jedálni) do  školskej 
jedálne, cez relaxačnú prestávku trávia čas pod dozorom učiteľa vonku alebo v triede. 

- Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti..) predkladajú rodičia, žiaci triednemu 
učiteľovi alebo riaditeľovi školy. 

- Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v riaditeľni a na sekretariáte  školy. 
Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ v rámci 
informačných dní, prípadne pri osobnej návšteve rodiča v škole v súlade so zákonom 
o ochrane informácii a osobných údajov v čase určených konzultačných hodín. 

 
Výučbový proces je rozdelený do dvoch častí:  
c) riadne dopoludňajšie vyučovanie  
d) popoludňajšie vyučovanie , klubová činnosť, záujmové vzdelávanie, činnosť SŠKD,   

SCVČ a voľnočasové aktivity 
 

ORGANIZÁCIA  DŇA 

od (hod.) do (hod.) Dopoludňajšie a popoludňajšie vyučovanie 

6.30 7.45 • Ranný Súkromný školský klub detí 

7.45 7.50 
• Presun detí prihlásených do Ranného SŠKD pod vedením  

triednej učiteľky na rannú komunitu 

7.50 8.05 • Ranná komunita 

8.05 8.50 1. vyučovacia hodina 

10 minút prestávka 

9.00 9.45 2. vyučovacia hodina 

20 minút desiatová prestávka 

10.05 10.50 3. vyučovacia hodina 

5 minút prestávka 

10.55 11.40 4. vyučovacia hodina 

10 minút prestávka 

11.50 12.35 5. vyučovacia hodina 

10 minút prestávka 

12.45 13.30 6. vyučovacia hodina 

30 minút prestávka 

14.00 14.40 7. vyučovacia hodina 
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Netradičnosť organizácie dňa:  

- 15 minútový ranný diskusný komunitný kruh,  

- relaxačné chvíľky v rámci vyučovacích hodín,  

- 7. vyučovacia hodina trvá 40 minút,  

- 60 minútový nepovinný blok s anglickým lektorom, 

- Kluby nepovinných cudzích jazykov (španielsky, nemecký, francúzsky, ruský)  

- Školské aktovky si majú možnosť žiaci nechávať v  škole.   
 
5.1.  Prestávkový režim 

 
A: zamestnanci 
Prestávkový režim pre zamestnancov je vypracovaný v  zmysle Zákonníka práce, podľa 
ktorého má zamestnanec, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku 
na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Prestávky na odpočinok a jedenie sa 
neposkytujú na začiatku a konci zmeny. Prestávky na odpočinok a jedenie sa 
nezapočítavajú do pracovného času.  
 
B: žiaci 
Prestávkový režim je vypracovaný pre žiakov v  zmysle platných predpisov. 
V dopoludňajších hodinách budú prestávky malé (5 a 10 minútové) a  1 veľká 
(20 minútová). Veľká prestávka je desiatová. Uskutočňuje sa v  školskej jedálni, kde sa 
podáva pre prihlásených žiakov aj mliečna desiata.  

 
5.2.  Organizácia dňa v SŠKD 

 
a) Odpočinkovo – relaxačná činnosť (do 13.45)  

- uskutočňuje sa bezprostredne po obede, má pokojný ráz (počúvanie hudby, 
spoločenské hry, voľné čítanie); 

 
b) Rekreačná činnosť (14.30 - 15.15) 

- vystrieda pokojný odpočinok, má charakter pohybových činností (telovýchovné 
a športové aktivity, vychádzky); 

 
c) Záujmová činnosť (podľa rozvrhu záujmovej činnos ti)  

- pomáha uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent, nadanie detí 
podľa záujmov (výtvarných, pracovných, športových, hudobných, literárnych);  

 
d) Príprava na vyučovanie (15. 15 -16.00) 

- umožňuje hravou formou, najmä pomocou didaktických hier precvičiť si 
vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, porozumieť preberanému učivu, písaniu 
úloh, viesť žiakov k samostatnosti v učení; 

 
f) Spoločensky – prospešná činnosť (16.00- 17.00) 

- umožňuje deťom aktívne sa zapájať a  spoluvytvárať príjemné a estetické 
prostredie i v okolí školy (výzdoba triedy, starostlivosť o  kvety, zber druhotných 
surovín); 
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Dodatok č.3  pre školský rok 2016/2017 schválený Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou 

školy, dňa 30.08.2015. 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Bednáriková 

riaditeľka školy 


