
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018 

 

Prvý školský deň (4.9.2017, deň bez uniformy) 

 

 9:00 hod. úvodné slovo riaditeľky školy  

 9:30 - 10:30 hod. informačno-organizačné stretnutie s rodičmi prvákov a nových žiakov   

 9:30 – 11:30 hod. program pre žiakov s triednymi učiteľmi 

 11:30 hod. záver, vyzdvihnutie si detí zo školy 

 občerstvenie pre deti zabezpečí škola 

 

Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne 5.9.2017 (bežná uniforma, prezuvky) 

 

Dôležité upozornenie a prosba k organizácii parkovania v prvý školský deň: Kapacita školského 

parkoviska v areáli školy bude v tento deň významne prekročená. Mestská samospráva už 

odštartovala výstavbu nového detského ihriska na časti areálu školy, čím spôsobila zníženie počtu 

dostupných parkovacích miest. Preto prosíme rodičov žiakov 2. stupňa, ktorí plánujú prísť v prvý 

školský deň autom, aby svoje dieťa vyložili pred školou, auto zaparkovali v priľahlých uliciach 

a nechali parkovacie miesta v areáli školy voľné pre rodičov mladších detí. Za spoluprácu Vám vopred 

ďakujeme. 

 

Školský deň (bežný) : 

 

Prevádzka školy je denne od 8:00 do 17:00 hod. 

 8:00 – 8:30   príchod do triedy (v pondelky začíname povinnou rannou elipsou o 8:20 hod.) 

 8:30 – 14:30  vyučovanie 1.- 6. ročník 

 8:30 – 13:40 vyučovanie 7.- 9. ročník (6 vyučovacích hodín) 

 8:30 – 14:55  vyučovanie 7.- 9. ročník (7 vyučovacích hodín) 

 do 17:00   školský klub detí + krúžky 

 

Ak sa súrodencom končí školské vyučovanie v rozdielnom čase, je pre nich až do skončenia 

vyučovania posledného dieťaťa k dispozícii bezplatný Školský klub detí. 

 

Vaše dieťa bude počas školského roka potrebovať uvedené pomôcky, prosíme Vás o ich včasné 

zabezpečenie: 

 

 Písacie potreby: peračník, farbičky, strúhadlo, 2 obyčajné ceruzky č. 2, pero (v  1. ročníku sa bude 

používať pero až po niekoľkých mesiacoch, bližšie informácie dostanete na rodičovskom združení 



 

 

od triednej učiteľky), školské dosky na zošity, obaly na malé, veľké zošity a učebnice, trojuholník 

s ryskou, dlhé pravítko, kružidlo (3.- 9. roč.), kalkulačka (4.-9. roč.). 

 Telesná výchova: športová obuv s podrážkou, ktorá nezanecháva stopy, ponožky, biele tričko, 

tepláky, mikina, vrecúško na zavesenie (nie igelitka).  

 Výtvarná výchova (1.-7. ročník): ochranné oblečenie (staré tričko), vodové a temperové farby 

(odporúčame KOH-I-NOOR alebo inú kvalitnú značku), voskovky, plochý a okrúhly štetec č. 8 a  

č. 12, nádoba na vodu so širokým dnom, vysúvací lep, plastelína (1.-4. roč.), nožnice so 

zaobleným hrotom, 20 ks výkresov – formát A4, 10ks výkresov – formát A3, obrus na lavicu, 

čierny tuš, farebné papiere. 

 Prezuvky: pevné, s podrážkou, ktorá nezanecháva stopy (nie šľapky). 

 Prírodovedné predmety (5.-9. roč.): laboratórny plášť. 

 Zošity, pracovné zošity, učebnice a iPad pre žiakov zabezpečuje škola. Žiaci ich dostanú počas 

prvého týždňa. Obal na iPad si žiaci zabezpečia sami (pozor, obaly sa líšia v závislosti od typu 

iPadu). 

 

Voliteľný predmet –  len žiaci 7.ročníka 

 

Alternatíva 1 - Žiaci 7. ročníka majú možnosť prihlásiť sa na výučbu nemeckého jazyka v rozsahu 2 

hodiny týždenne. Na výučbu anglického jazyka budú mať v tomto prípade 3 hodiny týždenne. 

 

Alternatíva 2 - Žiaci 7. ročníka sa budú učiť len 1 cudzí jazyk - anglický, a to v rozsahu 5 hodín 

týždenne. 

 

Prosíme o nahlásenie Vášho výberu na emailovú adresu repasova@besst.sk do 24.8.2017. Stačí, ak 

svoj e-mail pomenujete Alternatíva 1 alebo Alternatíva 2. Minimálny počet žiakov v ročníku potrebný 

na realizáciu jednotlivých alternatív je 5. 

 

 

Školský autobus v Trnave:  

 

 Preprava školským autobusom bude zabezpečená od utorka 5.9.2017.  

 V prípade záujmu o využívanie školského autobusu v Trnave (trasa do školy) kontaktujte 

recepciu (recepcia@besst.sk, 0908 299 018) do 24.8.2017. Kapacita školského autobusu je 

obmedzená počtom 19 miest. 

 Poplatok za využívanie školského autobusu je 50 eur / mesiac / dieťa. 

 Informácie o  trasách autobusov potvrdíme záväzne prihláseným záujemcom do pondelka 

4.9.2017. 

 

Doprava  na trasách Piešťany – Trnava, Pezinok – Trnava, Senec – Trnava, ...  a späť: 

 

 Rodičia, ktorí majú záujem o zabezpečenie spoločnej dopravy, majú možnosť stretnúť sa v prvý 

školský deň 4.9.2017 v školskej knižnici s ďalšími záujemcami a porozprávať sa s nimi 

o možnostiach riešenia dochádzania. Škola nebude zabezpečovať túto dopravu, radi Vám však 

poskytneme priestor na spoločné stretnutie. 
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Školské stravovanie:  

 

 Všetkým prihláseným záujemcom bude od 5.9.2017 poskytované stravovanie v školskej jedálni, 

ktorá sa nachádza v budove  školy.  

 Cena za jeden obed pre deti  1. - 9. ročníka je 2,20 €.  

 Desiata sa podáva v čase prestávky od 10:05 do 10:20 hod. Cena za desiatu je  0,45 €. 

 Olovrant sa podáva o 14:35 hod. Cena za olovrant je 0,35 €.  

 Čerstvá ovocná šťava sa podáva o 9:15 – 9:20 hod. Cena za šťavu je 0,50 € / 1 dcl. 

 Prihlasovanie na obed, desiatu, olovrant a ovocnú šťavu sa realizuje formou on-line formulára 

k 4.9.2017. Od 5.9.2017 je každé ďalšie operatívne prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy možné 

prostredníctvom stránky edupage. Heslo na stránku edupage dostanete od triedneho učiteľa 

5.9.2017. 

 Dieťa je možné elektronicky prihlásiť alebo odhlásiť zo stravy v daný deň najneskôr do 7:30 hod. 

 V prípade, ak rodič neodhlási dieťa včas, je v tento deň možné vyzdvihnúť si stravu v čase od 

11:30 do 13:00 hod. Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.  

 

Školský klub detí (ŠKD): 

 Prevádzka Školského klubu detí sa začína dňom 5.9.2017. 

 Záujmové krúžky sa začínajú dňom 11.9.2017. 

 Školský klub detí je v prevádzke každý deň školského vyučovania od skončenia poslednej 

vyučovacej hodiny do 17:00 hod. 

 Využívanie ŠKD počas jedného dňa v týždni (napr. všetky pondelky v mesiaci) je spoplatnené 

čiastkou 20 €/mesiac, dva dni v týždni čiastkou 40 €/mesiac, tri dni v týždni čiastkou                    

60 €/mesiac,  4 dni v týždni čiastkou 80 €/mesiac a a celý týždeň čiastkou 95 €/mesiac, vrátane 

nepríplatkových krúžkov. 

 V rámci Školského klubu detí  budú ponúknuté príplatkové i nepríplatkové záujmové krúžky  

 Elektronický formulár do ŠKD vyplňte prosím tu: goo.gl/UyaN9E. 

 Prosíme Vás o spätnú väzbu aj v prípade, že nemáte záujem o žiadne krúžky.  

 V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom Školského klubu detí a záujmových krúžkov môžete 

kontaktovať Mgr. Annu Martišovičovú na tel. čísle 0917 951 353. 

 Zmena krúžku je možná v priebehu mesiaca september, počas ďalších mesiacov je krúžok pre 

dieťa záväzný. 

 Trvalé odhlásenie dieťaťa z ŠKD / záujmového krúžku je možné s mesačnou výpovednou lehotou 

formou odhlášky, ktorá je k dispozícii u Mgr. Anny Martišovičovej. Výpovedná lehota začne 

plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy rodič písomne požiadal o odhlásenie dieťaťa 

z ŠKD / záujmového krúžku. 

 

Ranný klub: 

 

 Prevádzka ranného klubu je od 7:00 do 8:00 hod. v priestoroch Súkromnej základnej školy BESST. 

 Táto služba je bezplatná. 

 V prípade záujmu o využívanie Ranného klubu je nutné uviesť to v elektronickom formulári do  

ŠKD. 

https://goo.gl/UyaN9E


 

 

Výtvarný ateliér 

 

V júni sa konal zápis do Výtvarného ateliéru. Rodičov zapísaných detí bude kontaktovať PaedDr. 

Adela Melišeková-Dojčanová. Rodičov nových žiakov, ako aj rodičov žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť 

zápisu do Výtvarného ateliéru a majú záujem o navštevovanie Výtvarného ateliéru, prosíme, aby 

kontaktovali PaedDr. Adelu Melišekovú-Dojčanovú na melisekova@besst.sk . 

 

 

Školská uniforma: 

 

Žiaci SZŠ BESST povinne nosia školské uniformy, ktoré je možné zakúpiť si v škole v nasledovných 

termínoch: 

 21.8.-31.8.2017 (v pracovné dni) v čase od 12:00 – 17:00 hod.,  

 a od 5.9.2017 počas celého školského roka v pracovných dňoch  v čase od 7:30 – 16:00 hod.    

Predaj uniforiem, ako aj elektronických kľúčov od budovy školy zabezpečuje recepcia. Upozorňujeme, 

že platba za uniformy je možná len v hotovosti. 

Nosenie školskej uniformy je povinné od druhého dňa vyučovania, t.j. od 5.9.2017. 

 

 

Platby a ID žiaka: 

 

POZOR: Od školského roka 2017/2018 sa platby za školné, stravu, školský klub detí a školský 

autobus neuhrádzajú mesačne, ale realizujú sa v troch splátkach za tri obdobia. 

 

Pre identifikáciu Vašich platieb je dôležité, aby ste pri každej platbe vo variabilnom symbole uviedli ID 

žiaka, v špecifickom symbole obdobie a rok a v predmete účel platby a meno žiaka. 

Napr.   VS: 1111 (ID žiaka) 
  ŠS: 012017 (obdobie a rok) 

Pozn.: školné, Kováč (účel a meno) 
 

ID žiaka je uvedené v Zmluve o poskytovaní vzdelávania. 

 

Prehľad platieb a termínov splatnosti: 

 

Druh platby Číslo účtu 
Splatnosť 
1. obdobie 

Splatnosť  
2. obdobie 

Splatnosť   
3. obdobie 

Školné  SK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.09. 15.01. 15.04. 

Učebnice SK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.09.  -   -  

Školský autobus  SK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.09. 15.01. 15.04. 

Školská strava  SK56 7500 0000 0040 1427 5265 15.09. 15.01. 15.04. 

Školský klub detí SK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.10. 15.01. 15.04. 
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Termíny školských prázdnin: 

 

 Riaditeľské voľno: 21.3.2018 (streda, 1.-8. ročník, 9. ročník –  Testovanie T9) a 7.5.2018 (pondelok, 

1.-9. ročník). V prípade mimoriadnej situácie riaditeľka školy môže udeliť riaditeľské voľno aj v iný 

deň. 

 

Vnútorný školský poriadok bude zverejnený na webovej stránke školy od 28.8.2017.  

 

Komunikácia: 

 

Všetky aktuálne telefónne čísla a emailové kontakty nájdete na www.besst.sk. 

Prosím Vás o pravidelnú kontrolu Vašej e-mailovej schránky, aby Vám neunikli dôležité informácie o 

škole. 

V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, pripomienok a návrhov ma neváhajte kontaktovať 

emailom na adrese ondreickova@besst.sk, telefonicky na čísle 0905 829 653 alebo osobne 

v priestoroch školy. 

 

S pozdravom,  

Ing. Katarína Ondreičková, riaditeľka školy                                      

                                                       

Trnava 15.8.2017                                            

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania  

po prázdninách 

Jesenné 
27. október 2017  
(piatok) 

30. – 31. október 2017 
2. november 2017   
(štvrtok) 

Vianočné 
22. december 2017 
(piatok) 

23. december 2017 – 5. január 2018 
8. január 2018  
(pondelok) 

Polročné 
1. február 2018  
(štvrtok) 

2. február 2018  
5. február 2018  
(pondelok) 

Jarné (TT 
kraj) 

2. marec 2018  
(piatok) 

5. marec – 9. marec  2018 
12. marec 2018  
(pondelok) 

Veľkonočné 
28. marec 2018  
(streda) 

29. marec – 3. apríl 2018 
4. apríl 2018  
(streda) 

Letné 
29. jún 2018  
(piatok) 

2. júl –31. august 2018 
3. september 2018 
(pondelok) 

http://www.besst.sk/
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Príloha: Prehľad dôležitých termínov 

 

Termín  Požiadavka Kontaktná osoba Forma 

15.8.2017 obdržanie listu (všetci)   mailom a poštou 

15.8. – 24.8.2017 a) vyplnenie elektronického formuláru (všetci) 
link:  
goo.gl/ZAcjDb 
 
b) vyplnenie prihlášky do ŠKD a na krúžky 
(všetci):    goo.gl/UyaN9E 
 
c) zaslanie scanu alebo kópie kartičky poistenca 
(iba noví žiaci) 
 
d) zaslanie kópie koncoročného vysvedčenia  
za školský rok 2016/2017 (iba noví žiaci) 

 
 
 
Romana Répášová, 
MSc. 
repasova@besst.sk 
 
Súkromná základná 
škola BESST, 
Limbová 3, 
917 02 Trnava 

elektronicky 
 
 
 
 
 
elektronicky 
 
 
 
osobne triednemu 
učiteľovi, poštou alebo 
scan e-mailom 

do 24.8.2017 nahlásenie zvolenej alternatívy voliteľného 
predmetu (len žiaci 7. ročníka)  

Romana Répášová, 
MSc. 
repasova@besst.sk 

e-mailom 

21.8. - 31.8.2017 možnosť zakúpenia uniforiem a elektronického 
kľúča počas pracovných dní (všetci) 

Recepcia školy osobne,  
od 12:00 – 17:00 hod. 

do 31.8.2017 nezapísaní záujemcovia o Výtvarný ateliér 
kontaktujú prostredníctvom e-mailu          
PaedDr. Adelu Melišekovú-Dojčanovú 

PaedDr. 
Adela Melišeková-
Dojčanová 
melisekova@besst.sk 
 

e-mailom 

do 15.9.2017 úhrada poplatku 95€ za učebnice, školného 
a poplatku za školský autobus za 1. obdobie 
 
 
úhrada stravy za 1. obdobie 

 prevodom na účet IBAN: 
SK80 7500 0000 0040 
1384 5705 
 
IBAN: SK56 7500 0000 
0040 1427 5265 

do 15.10.2017 úhrada poplatku za ŠKD za 1. obdobie   prevodom na účet IBAN: 
SK80 7500 0000 0040 
1384 5705 
 

do 15.1.2018 úhrada školného, poplatku za ŠKD a za školský 
autobus za 2. obdobie 
 
 
úhrada stravy za 2. obdobie 

 prevodom na účet IBAN: 
SK80 7500 0000 0040 
1384 5705 
 
IBAN: SK56 7500 0000 
0040 1427 5265 

do 15.4.2018 úhrada školného, poplatku za ŠKD a za školský 
autobus za 3. obdobie 
 
 
úhrada stravy za 3. obdobie 

 prevodom na účet IBAN: 
SK80 7500 0000 0040 
1384 5705 
 
IBAN: SK56 7500 0000 
0040 1427 5265 
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