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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017 

 

Prvý školský deň (5.9.2016): 

 

 8:30 hod. úvodné slovo riaditeľky školy  

 9:00 - 10:00 hod. informačno-organizačné stretnutie s rodičmi prvákov a nových žiakov   

 9:00 – 11:30 hod. program pre žiakov s triednymi učiteľmi 

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

 občerstvenie pre deti zabezpečí škola 

 

Prosíme rodičov, aby prihlášky priložené v tomto liste odovzdali najneskôr počas prvého školského 

dňa na recepcii školy (okrem prihlášky do ŠKD, ktorú je potrebné poslať emailom alebo poštou do 

25.8.2016). 

 

Vyučovanie podľa rozvrhu začne 6.9.2016 

 

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) 

 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 – dvakrát do týždňa) 

 do 17:00    školský klub detí + krúžky 

 

Ak sa súrodencom končí školské vyučovanie v rozdielnom čase, je k dispozícii bezplatná ŠKD do 

skončenia vyučovania posledného dieťaťa. 

 

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 

atramentové), školské dosky na zošity, obaly na zošity, trojuholník s ryskou, dlhé pravítko, 

kružidlo (3.-9. roč.), kalkulačka (5.-9. roč.). 

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

tepláky, mikina, vrecúško na zavesenie (nie igelitka).  
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 Výtvarná výchova: ochranné oblečenie (staré tričko), vodové a temperové farby (odporúčame 

KOH-I-NOOR), 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 šmuhy (nie šľapky). 

 Zošity pre žiakov zabezpečuje škola. 

 

Učebnice: 

 

 Žiaci dostanú učebnice a pracovné zošity počas prvého týždňa. 

 

Školský autobus v Trnave:  

 

 Autobus začne premávať v utorok 6.9.2016.  

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

recepciu (Marta Benovičová, recepcia@besst.sk, 0908 299 018) do 25.8.2016. Miesta sú 

obmedzené počtom 19. 

 Poplatok za využívanie školského autobusu je 30 eur / mesiac / dieťa. 

 Informácie o  trasách autobusov potvrdíme záväzne prihláseným do pondelka 5.9.2016. 

 

Autobus Pieštany – Trnava a späť: 

 

 V prípade dostatočného záujmu škola po dohode s rodičmi zabezpečí aj externú dopravu 

autobusom na trase Pieštany - Trnava a späť.  

 Poplatok za využívanie externého autobusu bude určený podľa reálneho počtu prihlásených 

záujemcov o takúto dopravu. (Poplatok za prenájom celého autobusu s kapacitou 8 detí je           

40 eur za trasu Pieštany - Trnava.) Pozn.: pri plnom obsadení autobusu by poplatok na trase 

Pieštany - Trnava a späť bol  200 eur / mesiac / dieťa.  

 V prípade záujmu o prepravu Pieštany – Trnava a späť kontaktujte recepciu (Marta Benovičová, 

recepcia@besst.sk, 0908 299 018) do 25.8.2016. 

 Premávanie autobusu v školskom roku 2016/2017 na uvedenej trase aj s presnou výškou 

poplatku potvrdíme záväzne prihláseným do piatka 9.9.2016. 

 

Školské stravovanie:  

 

 Všetkým záujemcom bude poskytovaný obed 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  10:05 – 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 prihlášky k 5.9.2016. 

Od 6.9.2016 je každé ďalšie operatívne prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy možné 

prostredníctvom stránky edupage. Presný postup odhlasovania a prihlasovania stravovania na 
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stránke edupage Vám bude oznámený 6.9.2016. V priebehu mesiaca september 2016 budete 

mať ešte možnosť využiť doterajší spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy formou telefonatu, 

sms alebo emailu. 

 V prípade, ak rodič dieťa neodhlási včas, je v tento deň možné vyzdvihnúť 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 sa začína dňom 6.9.2016. 

 Krúžky začínajú dňom 12.9.2016. 

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

vyučovacej hodiny do 17:00 hod. 

 Cena za školský klub je 95 €/mesiac. Využívanie ŠKD počas jedného dňa v týždni (napr. všetky 

pondelky v mesiaci) je spoplatnené sumou 20 €/mesiac. 

 V rámci školského klubu budú poskytované krúžky záujmovej činnosti.  

 Záväznú prihlášku do ŠKD a krúžkov vyplňte elektronicky a zašlite mailom na 

martisovicova@besst.sk, alebo vypíšte printovú verziu prihlášky a doručte do školy najneskôr do 

25.8.2016. (Prosíme o spätnú väzbu aj v prípade, že nemáte záujem o žiadne krúžky). V prípade 

akýchkoľvek nejasností ohľadom krúžkov kontaktujte Mgr. Annu Martišovičovú na tel. čísle 0917 

951 353. 

 Zmeniť krúžok je možné počas mesiaca september, počas ďalších mesiacov je krúžok pre dieťa        

záväzný. 

 Trvalé odhlásenie dieťaťa z ŠKD (krúžku) je možné s mesačnou výpovednou lehotou formou 

odhlášky, ktorá bude k dispozícii na recepcii. Výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom rodič písomne požiadal o odhlásenie dieťaťa z ŠKD 

(krúžku). 

 

Ranný klub: 

 

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

 Táto služba je bezplatná. 

 V prípade záujmu o využívanie ranného klubu je nutné uviesť to v prihláške ŠKD. 

 

Školská uniforma : 

 

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

termínoch: 

 22.8.-2.9.2016 (v pracovné dni) v čase od 14:00 – 18:00 hod.,  

 a od 5.9.2016 počas celého školského roka v pracovných dňoch  v čase od 8:00 – 16:00 hod.  

a vo štvrtky v čase od 8:00 – 17:00 hod.  

Nosenie školskej uniformy je povinné od druhého dňa vyučovania, t.j. 6.9.2016. 
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Platby a ID žiaka: 

 

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

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

Napr.   VS: 1111 (ID žiaka) 
  ŠS: 092016 (mesiac a rok) 

Pozn.: školné Kováč (účel a meno) 
ID žiaka je uvedené v Zmluve o poskytovaní vzdelávania. 

Platby je potrebné realizovať na nasledovné čísla účtov: 

- školné, školský klub, autobus a učebnice na č.ú.: 4013845705/7500,  

IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705, 

- strava na č. ú.: 4014275265/7500, IBAN: SK56 7500 0000 0040 1427 5265. 

 

Školské prázdniny: 

 riaditeľské voľno – 16.9.2016 (piatok), 18.11.2016 (piatok) a  5.4.2017 (štvrtok, okrem 9. ročníka 

–  Testovanie T9) 

 

Komunikácia: 

 

Všetky aktuálne telefónne čísla a emaily 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. 

Prázdniny Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 

 

Začiatok vyučovania  

po prázdninách 

Jesenné 
27. október 2016 

(štvrtok) 
28. október – 31. október 2016 

2. november 2016 

(streda) 

Vianočné 
22. december 2016 

(štvrtok) 
23. december 2016 – 5. január 2017 

9. január 2017 

(pondelok) 

Polročné 
2. február 2017 

(štvrtok) 
3. február 2017 

6. február 2017 

( pondelok ) 

Jarné 

Trnavský kraj 

17. február 2017 

(piatok) 
20. február – 24. február 2017 

27. február 2017 

(pondelok) 

Veľkonočné 
12. apríl 2017 

(streda) 
13. apríl – 18. apríl 2017 

19. apríl 2017 

(streda) 

Letné 
30. jún 2017 

(piatok) 
3. júl – 31. august 2017 

4. september 2017 

(pondelok) 

http://www.besst.sk/
mailto:ondreickova@besst.sk
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Prehľad dôležitých termínov: 
 

termín požiadavka kontaktná osoba forma 

15.8. - 25.8.2016 nahlásenie záujmu 
o prepravu žiaka školským 
autobusom 

Marta Benovičová, 0908 299 018, 
recepcia@besst.sk 

osobne, 
telefonicky alebo 
e-mailom 

15.8. - 25.8.2016 zaslanie záväznej 
prihlášky do ŠKD, ktorá je 
prílohou tohto listu 

Mgr. Anna Martišovičová, 0917 951 353, 
martisovicova@besst.sk,                              
 SZŠ BESST, Limbová 3, 917 02 Trnava 

osobne, e-
mailom alebo 
poštou 

15.8. - 5.9.2016 odovzdanie podpísaných 
printových prihlášok, 
ktoré sú prílohou tohto 
listu  

Marta Benovičová na recepcii 

22.8. - 2.9.2016 možnosť zakúpenia  
školskej uniformy pre 
žiakov 

Marta Benovičová, 0908 299 018 osobne,  
info na recepcii 

15.8. - 5.9.2016 odovzdanie podpísanej 
prihlášky – Legoland 2016 

Marta Benovičová, 0908 299 018 na recepcii 

15.8. - 5.9.2016 nahlásenie záujmu alebo 
nezáujmu o Legoland 
2016 

Mgr. Svetlana Mináriková, 
minarikova@besst.sk 

e-mailom 

 

 


