
Súkromný školský klub detí pri Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice 

 
                                                                                       
                                                                                    ROZVRH  TÝŽDENNEJ  ČINNOSTI 
Školský rok:  2021/2022 
Oddelenie: I. 

Deň Obed Odpočinková a rekreačná    
činnosť (OČ a RČ) 

Tematická oblasť výchovy 
(TOV) 

Olovrant Príprava na vyučovanie 
Hry v oddelení SŠKD 

 
Pondelok 

 
 

 
od 11.50 hod. 
do 12.10 hod. 

 

 
OČ od 12.10 hod. do 12.20 hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 
ETV 

od 12.20 hod. do 12.45 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 
Telovýchovná, zdravotná 

a športová oblasť výchovy (TVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

Hry v oddelení SŠKD 
od 16.00 hod. do 16.30 hod. 

NBV 

 
Utorok 

 

 
od 12.45 hod. 
do 13.05 hod. 

OČ od 13.05 hod. do 13.30 hod. 
RČ od 14.15 hod.  do 14.50 hod. 

od 13.30 hod. do 14.15 hod. 
VESELÝ UTOROK 
Esteticko – výchovná 

oblasť výchovy (EVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

Hry v oddelení SŠKD 
od 16.00 hod. do 16.30 hod. 

 
Streda 

 

 
od 11.50 hod. 
do 12.10 hod. 

 

 
OČ od 12.10 hod. do 12.20 hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.50 hod. TRH 

od 12.20 hod. do 12.45 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická 

oblasť výchovy (PTOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

Hry v oddelení SŠKD 
od 16.00 hod. do 16.30 hod. 

 
Štvrtok 

 
od 12.45 hod. 
do 13.05 hod. 

OČ od 13.05 hod. do 13.30 hod. 
RČ od 14.15 hod. do 14.50 hod. 

od 13.30 hod. do 14.15 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 

Spoločensko – vedná 
oblasť výchovy (SVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

Hry v oddelení SŠKD 
od 16.00 hod. do 16.30 hod. 

 
Piatok 

 

 
od 12.45 hod. 
do 13.05 hod. 

OČ od 13.05 hod. do 13.30 hod. 
RČ od 14.15 hod. do 14.50 hod. 

od 13.30 hod. do 14.15 hod. 
 PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 
Prírodovedno – environmentálna 

oblasť výchovy (PEOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

Hry v oddelení SŠKD 
od 16.00 hod. do 16.30 hod. 

 
ETV – etická výchova 
NBV – náboženská výchova 
TRH – triednická hodina 
 
 


