Základné informácie pre budúcich prvákov
v školskom roku 2020/2021
Triedny učiteľ

Odbor - Inromačné a sieťové technológie
I.A – Mgr. Alžbeta Medveďová, PhD.
I.B – Mgr. Dana Roháčová

Odbor - Elektrotechnika
I.C – Mgr. Jana Šavoltová
I.D – Ing. Milica Fraňová

Odbor - Multimédiá
I.E - Mgr. Pavol Schlank

Odbor – Inteligentné technológie
I.IT - Mgr. Martin Janovec

Vyučovanie
Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý dostanú
žiaci prvý školský týždeň. Bude sa ešte upravovať.
Pondelok - bez nultých hodín
UT-ŠT- učí sa od 0. hod po 8. hod.
Piatok končí vyučovanie vždy 6. hodinou.
Obedňajšiu prestávku nemáme, žiaci sa môžu stravovať
v školskej jedálni alebo na internáte po vyučovaní.
0. hod. začína o 7.10, 1. hod. o 8.00 hod.
Posledná 8. hod. končí o 15.00 hod.
Žiaci sú povinní chodiť na vyučovanie najneskôr 10 minút
pred začiatkom hodiny.
Pri vstupe do budovy školy potvrdia svoj príchod
prostredníctvom karty. ( ISIC, SAD, ...)
Rodič má možnosť cez EDUPAGE ( heslo) dostať sa ku
všetkým informáciám, kontrola príchodu do školy, odchodu zo
školy, známky, poznámky....
Cudzie jazyky
Prvý cudzí jazyk anglický jazyk- 3 hod/ týž
Druhý jazyk- ruský/ nemecký jazyk- 1.- 2. roč.- 3 hod/ týž
3.- 4. roč.- 2 hod/ týž

Pri odbore IT druhý cudzí jazyk- 1.-4. roč.- 2 hod/ týž.

Záujmová činnosť
Žiaci majú možnosť rozvíjať záujmovú činnosť v škole
v popoludňajších hodinách na krúžkoch.
Krúžky sú hradené prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
V septembri bude zverejnená ponuka krúžkov.
ISIC KARTY

• Identifikačný doklad o tom, že je vaše dieťa žiakom našej školy
Môže ho využívať v škole:
• na dochádzkový, prístupový a stravovací systém
• ako čipovú kartu na MHD, SAD a v Železničnej spoločnosti
Slovensko
• ako študentský preukaz v RegioJet
• na 110 000 zliav v rámci SR a v zahraničí
Je potrebné vyplniť Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka
(TransData)
a doručiť ju na študijné oddelenie (stačí aj dodatočne pri
preberaní zakúpenej ISIC karty/ preukazu.
Po uhradení poplatku 20 eur na účet firmy TransData, škola
objedná hromadne preukazy/karty týmto .žiakom, a bude ich
informovať o možnostiach vyzdvihnutia (možnosť počas leta,
alebo v septembri pri nástupe do školy). Je potrebné doniesť so
sebou fotografiu 25x25 mm. Aby boli karty včas dostupné
a mohli byť odovzdané ešte pred začiatkom školského roka,
prosíme urobiť platbu do 15.7.2020.

Následne treba kartu aktivovať u prepravcu. Viac info na
www.isic.sk
Predlžovanie za známku na karte na ďalší rok bude - 10,- eur , viac
info na (www.objednaj-preukaz.sk)
Študijné oddelenie: 048/ 4723315

STRAVA

• Naši stravníci si vyberajú jedlo z troch druhov.
• Systém objednávania stravy funguje elektronicky.
• Stravníci si objednávajú stravu buď cez internet z domu, alebo
priamo tu v jedálni z objednávacieho panela.
• Stravu si môže stravník objednať, buď na týždeň dopredu, alebo
každý deň do 7,30h.
• Obedy si môže stornovať do 7,30 toho dňa, na ktorý ich má
objednané.
• Ak to nestihne, stravník si môže obed dať do burzy, kredit za
svoj obed sa mu pripíše hneď ako si jeho obed niekto zoberie.
• Každý stravník dostane svoj variabilný symbol a heslo, aby sa
mohol prihlásiť na svoj stravovací účet.
• Variabilný symbol je nutné použiť aj pri platbe, pretože nebude
vaša platba spárovaná so stravovacím účtom vášho dieťaťa.
• Zatiaľ uvádzať variabilný symbol 051 a do správy pre prijímateľa
uviesť meno a priezvisko
• Stravná jednotka – 1,46,-€

SK38 8180 0000 0070 0039 5016

Začiatok školského vyučovania – 2. septembra 2020

