
stránka školy:  www.zsbrodza.edu.sk Počty žiakov      Školská jedáleň

 ZŠ s MŠ – Brodno v šk r. 2016/2017

Úradné hodiny ZŠ:  navštevuje 137  žiakov v 9. triedach.      Vedúca: Bc.Eva Ježová

Riaditeľka školy:                pondelok           13,30 – 15,30 1.stupeň - 68   žiakov, 2.stupeň - 69 žiakov.      Telefón: 0948484070

                                           utorok              8,30 – 10,30                                         Dve oddelenia ŠKD   - 55 žiakov      Stravná jednotka s réžiou

Zástupkyňa riad. školy        streda              14,30 – 15,00      1.stupeň -   1,11 €

                                         piatok              8,00 –  10,00 Prázdniny      2.stupeň-    1,19 €

Výchovná poradkyňa          štvrtok             11,30 – 13,30 Jesenné-

 začínajú 28. 10. a končia sa 31. 10.      Prihlasovanie stravy

Úradné hodiny sú orientačné. Vyhovujúci čas Vyučovanie sa začína 2. 11. 2016            Kedykoľvek v priebehu mesiaca, najneskôr  

 si rodičia  dohodnú telefonicky, aj na inú dobu.  Vianočné -          jeden deň pred začatím stravovania do 14,00 h .

Nejednajú s vyučujúcimi počas ich vyučovania. začínajú 23. 12. a končia sa 5. 1. 2017.          Stravné sa vypláca poštovou poukážkou  .

Organizácia vyučovania  Vyučovanie sa začína 9. 1. 2017.      Odhlasovanie stravy

a) časové rozdelenie dňa:  Polročné  - 3. 2., vyučovanie začína 6.2. 2017.             Telefonicky alebo osobne v ŠJ . V zmysle 

  7, 30 –   7, 40  ........  príchod do školy  Jarné  -  od 27. 2.  do 3.3. 2017.          Vyhlášky 121/94 MŠ SR sa stravník odhlasuje 

  7, 45 –   8, 30  .......  1. vyučovacia hodina  Veľkonočné  -           deň vopred  do 14,00 hod. .

  8, 40 –   9, 25  .......  2. vyučovacia hodina začínajú 13.4. a končia sa 18. 4. 2017.          Pondelok do 8,00.

  9, 45 – 10, 30  .......  3. vyučovacia hodina Vyučovanie sa začína 19.4.2017             Prvý deň neprítomnosti môže prevziať obed

10, 40 – 11, 25  .......  4. vyučovacia hodina  Letné - začínajú 3. 7.  a končia sa 31. 8. 2017.            rodinný príslušník do obedára.

11, 35 – 12, 20  .......  5. vyučovacia hodina Vyučovanie sa začína 4. 9. 2017.           Čas výdaja 11,30-13,45

12, 30 – 13, 15  .......  6. vyučovacia hodina

 13,45 -  14,30  ........  7.vyučovacia hodina Škola žiakom ponúka:      Upozornenie pre rodičov !

b) činnosť v ŠKD    -  11, 25 – 16, 05  - vyučovanie Aj od 1. ročníka, druhý  cudzí jazyk od 7..r.,             Ak sa rodič ocitne v hmotnej núdzi ( poberá 

c) krúžková činnosť-  po vyučovaní  - vyučovanie informatiky , ekológie, ENV           príspevok v hmotnej núdzi), alebo je na hranici

 - široký výber kúžkov, ZUŠ           životného minima, ohlási to bez meškania 

 - prácu na projektoch školy,           vedeniu  školy. Vedenie školy do 8. v mesiaci 

Organizácia školského roka  - prípravu na prijímacie pohovory,           žiada mesto o príspevok  na stravu

I. polrok - začína 1. 9. 2016,  - plavecký výcvik na 1. stupni,            pre ďalší mesiac 

  vyučovanie sa začína 5. 9. 2016 a   končí 31. 1. 2017.  - lyžiarsky výcvik na 2. stupni,           a školské potreby pre ďalší polrok.

II. polrok -  - výlety, exkurzie, koncerty a div. predstavenia.           Využite túto možnosť pre Vaše deti.

     vyučovanie  sa začína 1.2. 2017 a končí 30.6.2017.



Výpis z vnútorného poriadku školy:Práva žiakov Správanie      INFORMAČNÝ   LIST

1.Sedieť s kým chce, pokiaľ nevyrušuje. Žiaci musia dodržiavať všetky  pokyny BOZP

2.Zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ dodržiava BOZP. v jednotlivých učebniach. Úraz okamžite hlásia učiteľovi.

3.Vyjadriť vecne a taktne svoj názor. Žiak nesmie požívať akékoľvek drogy ako alkohol,                                                 Školský rok 2016/2017

4. Právo na ochranu pred diskrimináciou.  cigarety, a iné , v škole i   energetické                                                Telefón:ZŠ 041 5962041

5.Právo na zdravý telesný a duševný vývoj.  a kofeínové nápoje.

6. Právo na  zrozumiteľný výklad, objektívne hodnotenie. Žiak je povinní nosiť určené pomôcky na vyučovanie,

7. K  učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať odpoveď. zošity a knihy má obalené a šetrí majetok svoj aj iných.                              Vedenie školy

8.Na omyl a možnosť jeho nápravy. V škole je zakázené používať mobilný telefón, s výnimkou            Mgr.Janette Chupáčová,   riad. školy

9.Na humánny prístup zo strany učiteľa.  komunikácie s rodičmi po dovolení triednym učiteľom.                 PaedDr.Emília Sidorová, zást.riad.školy

10.Na kultúrne stolovanie. Je zakázané vykláňať sa z okna a čokoľvek z neho vyhadzovať,

 Dochádzka žiakov otvárať ich, manipulovať žalúziami,behať po schodoch a chodbách.      Rozdelenie triednictva

Po vstupe do budovy sa žiak prezuje. Pri strate a odcudzení veci žiak udalosť ihneď hlási učiteľovi.                 1. ročník Mgr.Kočvarová Mariana

Prezuvkami  môže byť len pevná obuv. Úmyselne poškodený  majetok hradí zák.zástupca žiaka.          2. ročník Mgr.Kadurová Šárka

Do školy prichádzajú z pravej strany, nie okolo Ku všetkým pracovníkom školy sa správa slušne.           3.ročník Mgr. Rúčková Monika

kotolne. Bicykle v areáli školy tlačia. Po skončení vyučovania sa žiak nezdržuje v škole.              4. ročník Mgr. Závodská Zuzana

Počas vyučovania žiak nesmie bez potvrdenia Šikanovanie je  hrubým porušením šk.poriadku.      5. ročník Mgr.Pečarková Terézia

rodiča v žiackej knižke opustiť školu. V popoludňajších hodinách je možné využívať           6. ročník Mgr. Ing. Slebodníková Anna

Rodič  vopred uvoľňuje  dieťa na 1 hodinu od školské ihriská  pre indiv. šport do zotmenia.   7. ročník  Mgr. Kasáková Martina

vyučujúceho, do 2 dní od triedneho učiteľa, na Za deti zodpovedajú rodičia.          8. ročník  Mgr.Holeša Pavol

viac dní od RŠ. Nikto sa nesmie zdržiavať mimo ihrísk a pri ihrisku         9. ročník Mgr. Murgašová Anna

Ak žiak ostane doma, rodič to oznámi škole do materskej školy. V areáli sa nefajčí.       Učitelia bez triednictva:

24 hodín písomne, tel., osobne. Ako žiak ZŠ môže navštevovať len podujatia pre  Mgr.Struková Libuša

Nad tri  dni požaduje škola ospravedlnenie od mládež do 15 rokov.

lekára. Do 3 dní choroby od rodiča. Aj po vyučovaní je žiakom našej školy. Správa       ŠKD

Neskoré príchody do školy sú tiež porušením sa slušne k iným ľuďom v obci, robí česť škole.     p. Tvrdá Anna

školského poriadku.     Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom       p. Makuková Jana

Neospravedlnené hodiny si musí žiak nahradiť.  školy za pomoc a podporu škole.

Cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť.     Pri výchove detí želáme veľa trpezlivosti             Výchovná poradkyňa,Špeciálny pedagóg

Na Tv má zvlášť obuv do telocvične a na ihrisko. lásky a pochopenia.               Mgr. Závodská Zuzana, PhDr. Marián Kulich


