
Vážení rodičia, 

na základe vzdelávacieho poukazu, ktorý je prílohou tohto listu  môžete Vaše dieťa prihlásiť na krúžok, 

o ktorý máte  záujem.  Na vzdelávací poukaz je možné prihlásiť dieťa iba na jeden krúžok. Tento 

krúžok je bezplatný.  V prípade, že máte záujem o viac krúžkov,  tieto sú už spoplatnené sumou 40€ ročne. 

Krúžok je potrebné zaplatiť na účet školy a priniesť o tom bankový výpis (stačí mailom) do poznámky je 

potrebné zadať priezvisko žiaka, triedu a názov krúžku!  

Účet školy pre tieto účely je: SK30 3100 0000 0040 0117 2427, do poznámky dať meno dieťaťa a názov 

krúžku.  

Na krúžok organizovaný školou prihlásite dieťa cez aplikáciu Edupage! 

Vzdelávací poukaz je potrebné podpísaný doručiť do školy do 24. 9. 2021!!! 

Všetky krúžky (aj tie, ktoré sú organizované obč. združeniami) budú prebiehať v našej v škole v určenom 

čase. 

Krúžky pre ZŠ a gymnázium: 

 Názov krúžku Vedúci  Veková 

kategória 

Kedy 

1.  Príprava na prijímacie skúšky 

a T9 zo SJL 

Mgr. Baánová 9. A podľa rozvrhu 

2.  Príprava na prijímacie skúšky 

a T9 z MAT 

Mgr. Modráková 

Klimkovská 

9. A podľa rozvrhu 

3.  Stolný tenis Mgr. Moštenan ZŠ podľa dohody 

4.  Všetkými desiatimi (strojopis) PaedDr. Lazový sekunda podľa dohody 

5.  Viac ako peniaze  Mgr. Švirlochová tercia  štvrtok 14.15 – 16.15 h 

6.  Hejného matematika Mgr. Modráková 

Klimkovská 

6. ročník ZŠ podľa dohody 

7.  Spievajúca rodinka Mgr. Podskočová 1.stupeň ZS podľa dohody 

8.  Zelená škola a fyzika PaedDr. Tóthová 2. stupeň ZŠ 

gymnázium 

podľa dohody 

9.  Dramatický krúžok Mgr. Baánová 2. stupeň ZŠ 

gymnázium 

podľa dohody  

10.  Loptové hry 1  1. – 2. ročník 

ZŠ 

pondelok 15.15 – 16.00 h 

11.  Loptové hry 2  3. - 4. ročník 

ZŠ 

utorok 15.15 – 16.30 h 

 

Okrem uvedených krúžkov máte možnosť v prípade Vášho záujmu prihlásiť Vaše dieťa aj  na 

záujmovú činnosť, ktorá je plne hradená rodičmi.  Tieto krúžky organizujú na našej škole občianske 

združenia a prihlásiť sa na uvedené krúžky je potrebné telefonicky alebo elektronicky na uvedených 

webových adresách. 

SKAUTING  
Chlapci: Matej Farský matej.farsky@gmail.com +421 944 571 005 

Dievčatá: Katarína Magdolenová katkamagdolenova123@gmail.com +421 917 193 357 

http://www.47rfm.sk/ 

 

BENITIM  

Prihlášky: www.benitim.sk, benitimi@benitim.sk  tel: +421940 825 532, +421917 965 023 
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