
 

                                   Ponuka krúžkov a prihláška  v šk. r. 2021/2022 
bližšie informácie u PaedDr. Jana Dudášová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

Prihlasujem syna/dcéru .......................................................................   Žiačku/ žiaka    triedy ........................... 

 

 

 

 
         

                                                            
   

 

 

 

 

V Bratislave dňa ........................................     .....................................................       

Podpis  zákonného zástupcu žiaka

P.

č. 

Názov krúžku Lektor Poznámka 

1.  Rozvoj stratégie a logiky 6. – 9.  ročník Mikušová Štvrtok 15:00 online 

2.  Rozvoj stratégie a logiky 4. ročník Mikušová Pondelok 15:00 

3.  Mladý archeológ – 3. ročník Bajanová  Utorok 14:00  

každý prvý týždeň 

4.  Mladý archeológ – 4. ročník Bajanová  Utorok 14:00  

každý druhý týždeň 

5.  Prírodovedecký krúžok   9. ročník   Trebulová  Pondelok 14:00 

6.  Ekokrúžok  7. ročník Janeková Podľa rozvrhu 

7.  Malí futbalisti  1. ročník  Švecová Pondelok 14:15 

8.  Malí futbalisti  2. ročník Švecová Pondelok 15:45 

9.  Florbal  4. ročník Ahmed  Utorok  14:15 

10.  Florbal  5. ročník Ahmed  Utorok  15:45 

11.  Skauting 2. – 6. ročník Mimo VP Štvrtok 16:00 október exteriér 

November po ročníkoch po týždni 

12.  Novinársky krúžok 4. – 9. ročník Šuhajová Utorok 15:00 

13.  ANJ pre 1. D Šuhajová Štvrtok 14:00 

14.  Folklórny  pre 2. ročník Klemanová Pondelok 14:00 – 15:00 

15.  Folklórny pre 3. ročník Klemanová Utorok 14:00 – 15:00 

16.  Folklórny pre 4. ročník Klemanová Štvrtok 14:00 – 15:00 

17.  Folklórny pre 5. ročník Klemanová Štvrtok 15:00 – 16:00 

18.  Folklórny pre 6. ročník Klemanová Utorok 15:00 – 16:00 

19.  Country tance 4. ročník Klemanová Pondelok 15:00 – 16:00 

20.  Šachový pre 2. ročník Mimo VP Utorok 14:30 – 15:30 



DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE KU KRÚŽKOM 
 

 Zakrúžkujte vybrané krúžky; do poznámky k jednému krúžku zapíšte, že  bude na  vzdelávací 

poukaz – vpíšte  skratku VP, na vzdelávací poukaz napíšte  jeho názov na rubovú stranu.  

 

 Jeden krúžok je na vzdelávací poukaz v hodnote 32€. 

 

 Každý ďalší krúžok je navyše. Na jeho chod prispieva OZ Veselá škola, ktoré bolo založené 

pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25 Bratislava.   

 

Ide o náklady  na miestnosť, lektora, prevádzku počas roka . Príspevkom v hodnote 32,- € 

formou daru, na účet OZ Veselá škola: č. účtu:  SK03 7500 0000 0040 0318 2135 (do správy 

pre prijímateľa prosíme vpísať dar) 

® podporíte chod školy a fungovanie mimoškolských aktivít. 

 

 Záväzne sa prihlasuje do 22. 09. 2021.   Prihlášku odovzdá žiak triednemu učiteľovi.  

 

 Krúžok sa otvorí  v prípade, že sa prihlási minimálne 15 detí, výnimky povoľuje riaditeľka 

školy.  
 

 V prípade nízkeho  záujmu sa žiak môže prihlásiť na iný krúžok. Krúžok s nízkym počtom 

prihlásených sa neotvorí.  

 

 Termíny  a miestnosti na stretnutia záujmového útvaru  – krúžku  sa presne dohodnú po 

zozbieraní počtu prihlásených. Zmeny môžu  nastať v prípade, ak je prihlásených veľa žiakov.  

  

 Náklady na materiál a niektoré pomôcky  si hradia prihlásení sami podľa informácií lektora – 

vedúceho krúžku.  
 

 Krúžky pracujú od začiatku októbra  do konca mája.  

 

 Počet žiakov prihlásených na krúžky v našej škole nahlasujeme  najneskôr ku koncu 

septembra  Vzhľadom k tomu je  prihlásenie v septembri  záväzné na celý školský  rok.  

 

 Z dôvodu pandemickej situácie, je možné otvoriť krúžok iba v rámci jedného ročníka, aby 

nedošlo k premiešavaniu žiakov. 

 

 Na krúžku je žiak povinný mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor). 
             

             

 

                                                                       Všetky ďalšie požiadavky u zástupkyne ZRŠ pre 1. stupeň 

 


