Informácie pre vás:
Školská jedáleň:
Prihlásiť dieťa na obedy je možné na základe vypísaného Zápisného lístka, ktorý
treba odovzdať vedúcej školskej jedálne v termíne do 29.8.2021 mailom (osobne od
23.-29.08.2021).
Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ: SK60 5600 0000 0066 0748 4002
sumu:

1. stupeň: 30,- €/ mesiac (uhradiť do 20.08.2021)
2. stupeň: 32,- €/ mesiac (uhradiť do 20.08.2021)
Možnosti odhlasovania zo stravy je možné najneskôr deň vopred do 14:00 h.:
• on-line na portáli www.eskoly.sk (prihlasovacie údaje dostanete od triednej
učiteľky začiatkom septembra).
• telefonicky na tel. č. : +421/33 640 47 28
• osobne u vedúcej ŠJ

Na stravovanie v dňoch

02. a 03. septembra 2021 je nutné dieťa

PRIHLÁSIŤ!!! Obed dostanú len prihlásené deti!!!
BREJKY kartu do automatu (pre prváčikov bezplatne) si vybavíte počas šk. roka
u zástupkyne riaditeľky.
Bližšie info na www.brejky.sk.
ŠKD = Školský klub detí
Prevádzka denne : 6,00 – 17,30 hod.
Poplatky:
1. Trvalým príkazom do 17. dňa mesiac vopred: 1. platba 10 EUR (bez trvalého
pobytu v PK 15 EUR) - do 17. augusta 2021, posledná platba 10 EUR (bez
trvalého pobytu v PK 15 EUR) do 17.mája 2022.
Číslo účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005
2. Dvomi splátkami : 1. platba 50 EUR (bez trvalého pobytu v PK 75 EUR) do 17.
augusta 2021, 2. platba 50 EUR (bez trvalého pobytu v PK 75 EUR) do 17. januára
2022.
Číslo účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005
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Vyučovanie:
štvrtok: 2. septembra 2021 - začiatok školského roka o 8,00 hod., slávnostné
otvorenie školského roka v átriu školy.
Deti budú v škole približne do 9,30 hod. Potom môžu ísť domov alebo

do ŠKD, ktorý bude do 13,00 h.
Piatok 3. septembra:
1. ročník: vyučovanie 3 hodiny. Potom môžu ísť deti domov alebo do ŠKD, ktorý
bude do 16,00 h.
2.-4. ročník: vyučovanie 4 hodiny. Potom môžu ísť deti domov alebo do ŠKD,
ktorý bude do 16,00 h.
5.-9. ročník: vyučovanie 4 hodiny. Potom môžu ísť deti domov.

Informácie na ďalšie dni dostanete od triednych učiteľov.

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

28. október – 29. október 2021

2. november 2021 (utorok)

vianočné

23.december 2021 – 7. január 2022

10. január 2022 (pondelok)

polročné
jarné

4. február 2022

7. február 2022 (pondelok)

28. február – 4. marec 2022

7. marec 2022 (pondelok)

veľkonočné

14. – 19. apríl 2022

20. apríl 2022 (streda)

letné

1. júl – 2. september 2022

5. september 2022 (pondelok)
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Zvonenie:
1. hodina: 8, 00 – 8, 45 hod.
2. hodina: 8, 55 – 9, 40 hod.
3. hodina: 9, 50 – 10, 35 hod.
veľká prestávka
4. hodina: 10, 55 – 11, 40 hod.
5. hodina: 11, 50 – 12, 35 hod.
6. hodina: 12, 45 – 13,30 hod.

Kontakty do školy:
Kancelária školy: 033/640 47 29
Zástupca riad. školy: 033/640 47 29
Mobil riaditeľka školy: 0903/704 063
Školská jedáleň: 033/640 47 28
E-mail: zsnabielenisku@gmail.com
www:
www.zsnabielenisku.sk
Na komunikáciu s učiteľmi používajte rodičovské konto v edupage alebo služobný
mail zverejnený na webovom sídle školy.
edupage: www.zsnabielenisku.edupage.org
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