INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV k začiatku šk. roka 2022/2023
Vážení rodičia, milí žiaci,
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 sa uskutoční v súlade s Organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR nasledovne:

PONDELOK 5.9.2022
8.30
OTVORENIE ŠK. ROKA S PRIVÍTANÍM PRVÁČIKOV (za priaznivého počasia na nádvorí)
8:45 - cca 9:30
ORGANIZAČNÁ ČASŤ (po triedach v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách)
(Z nariadenia Ministerstva školstva Zelená otvoreným školám vyplýva, že žiaci odovzdávajú v prvý deň šk. roka Písomné
vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré bude k dispozícii v tlačenej forme pri vstupe do budovy. Rodičia žiakov 2.-4. ročníka
môžu zaslať vyhlásenie cez Edupage.)
Žiaci (rodičia) prinesú:
 podpísané školské potreby, ktoré si zabezpečuje každý individuálne, príp. funkčné z minulého roka.
(viď zoznam nižšie)
 prázdny peračník (naplníme ho spoločne v škole, ponechajú si ho po celý šk. rok vo svojej lavici spolu s pravítkom a
nožnicami. Doma budú používať vlastné písacie a rysovacie potreby)
 mobilný telefón rodiča (ak bude treba pomôcť alebo poradiť s inštaláciou školskej aplikácie EduPage)
Domov si odnesú:
 rozvrh hodín (aktualizovaný nájdete aj na stránke školy alebo v aplikácii EduPage)
 malé zošity - zatiaľ ich neobaľujú, na všetkých vyplnia hlavičku na obale podľa (viď vzor A)
 vratné učebnice - obalia ich, vyplnia hlavičku používateľa (viď vzor B) meno a prinesú do školy podľa rozvrhu hodín
 zápisný lístok do školského klubu a dotazník (viď nižšie)
Hlavičku, pätu a podpis 1. zák. zástupcu prosíme vyplniť perom, údaje v tabuľke zatiaľ ceruzou! Po upresnení času
záujmovej činnosti žiaka (Národopisný krúžok, ZUŠ a pod.) sa táto časť vyplní perom - definitívnu korekciu urobíme
na úvodnej schôdzi Rodičovského združenia.
 zápisný lístok stravníka (viď nižšie)

UTOROK 6.9.2022
ORGANIZÁCIA A PRÍPRAVA NA VYUČOVACÍ PROCES
Žiaci prinesú:
 podpísané školské potreby, ktoré si zabezpečuje každý individuálne, príp. funkčné z minulého roka.
(viď zoznam nižšie) - tí ktorí si ich nepriniesli v prvý deň
 všetky malé zošity - neobalené, s vyplnenou hlavičkou
 vratné učebnice podľa rozvrhu - obalené, s vyplnenou hlavičkou používateľa vo vnútri učebnice
 zápisný lístok do školského klubu a dotazník (do 7:45)
 zápisný lístok stravníka (do 7:45)
Domov si odnesú:
 malé zošity s vyplneným predmetom - doma ich obalia (ostatné uložíme do samostatných boxov v škole a budú si ich
brať podľa potreby)
 spotrebné pracovné zošity a pracovné učebnice opatrené bielou menovkou v pravom hornom rohu (vzor C),
obaľovať ich netreba)

PONDELOK 12.9.2022 - 16:00
ÚVODNÁ SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
Oganizačné, administratívne a programové záležitosti živej „školskej komunity “. Účasť 1. zákonného zástupcu z každej rodiny
je potrebná k včasnému a bezproblémovému rozbehu vyučovania, ŠKD, krúžkovej a mimoškolskej činnosti, stravovania,
bezpečnosti, odchov zo školy... Ideálne by bolo, ak by sa Vám dovtedy podarilo zosúladiť individuálne hodiny v ZUŠ a v
krúžkoch mimo našej školy s rozvrhom ZŠ Košariská.

ŠKOLSKÉ POTREBY, ktoré si zabezpečuje každý individuálne, príp. použije z minulého roka:
*zvýraznené označte menom vlastníka (vyšitie, textilný fix, etiketa, vyškriabaním).
1.- 4.ročník
 školská taška, peračník, malé dosky na zošity, veľké dosky na PZ a učebnice
 obaly na knihy a zošity podľa rozmeru (nekupujte dopredu – až po rozdaní učebníc a zošitov, len na tie, ktoré
budeme momentálne používať)
 zaťahovacie textilné vrecko TV (tepláková súprava, tenisky na von, tenisky do vnútra, biele tričko, trenírky, ponožky)
 papuče celé (nie “šlapky” ani “croxy”) - OZNAČIŤ MENOM!
 škatuľka so šicími potřebami - OZNAČIŤ MENOM!
 väčšie zaťahovacie textilné vrecko s výtvarníckymi potrebami (staré dospelácke tričko alebo košeľa proti zašpineniu,
handrička na štetec, pohár z hrubšieho PVC - nie z jogurtu!, malá paleta) - OZNAČIŤ MENOM!
2. ročník
 nožnice s tupým koncom - OZNAČIŤ MENOM!
 pravítko 20 cm (ohýbacie, žlté) - OZNAČIŤ MENOM!
3. ročník
 nožnice s tupým koncom - OZNAČIŤ MENOM!
 pravítko 20 cm (ohýbacie, žlté) - OZNAČIŤ MENOM!
4. ročník
 ceruza Versatil + tuhy - OZNAČIŤ MENOM!
 nožnice s tupým koncom - OZNAČIŤ MENOM!
 pravítko 20 cm (ohýbacie, žlté) - OZNAČIŤ MENOM!
Prehľadný zoznam školských potrieb zakúpených školou z prostriedkov rodičov, ktoré dostanú žiaci pri nástupe do školy
a individuálne zabezpečovaných rodičmi žiakov nájdete TU
PRÍPRAVA ZOŠITOV, OZNAČENIE UČEBNÍC, PRACOVNÝCH ZOŠITOV


A - MALÉ ZOŠITY - hlavičku na obale bude potrebné už v prvý deň po príchode zo školy doma vyplniť perom: priezvisko +
skratku mena a ročník (viď. vzor A). Pre jednotnosť a lepšiu orientáciu vyplňte priezvisko a skratku mena veľkými
tlačenými písmenami. Takto podpísané prinesú všetky zošity v nasledujúci deň späť do školy. Prvé riadky ponechajte
prázdne pre predmet, Vyplníme ich spoločne so žiakmi v škole. Neobaľujte všetky zošity! Obalíte len tie, ktoré si žiaci
prinesú zo školy v nasledujúci deň, t.j len tie, ktoré budú momentálne používať (v malých doskách). Náhradné neobalené
písanky zostanú v triede v samostatných boxoch.

DUGA J.
1. (2.,3.,4.)



B - VRATNÉ UČEBNICE opatrite obalom, aby mohli slúžiť ďalším žiakom aj v nasledujúcich rokoch. Vyplňte hlavičku
používateľa (zvyčajne na poslednej strane vo vnútri)



C - SPOTREBNÉ PRACOVNÉ ZOŠITY a PRACOVNÉ UČEBNICE obalovať NEBUDEME. Pre lepšiu orientáciu ich v škole
opatríme lepkami s menom v pravom hornom rohu PZ.

* Všetky zošity okrem zošita M1 (HV) pre 2. - 4.ročník sme zakúpili (žiaci použijú zošit v škole z minulého roku)

ZÁPISNÝ LÍSTOK do Školského klubu detí při ZŠ M. R. Štefánika v Košariskách
Meno a priezvisko žiaka: ..................................................................
Dátum narodenia:
..................................................................
Bydlisko:
..................................................................
Školský rok 2022/2023
Deň

Pred vyučovaním

Po vyučovaní

v čase od - do

v čase od - do

Spôsob odchodu z
ŠKD

Záujmová činnosť dieťaťa
názov

v čase od - do

Po
Ut
St
Št
Pi

Prihlasujem žiaka (žiačku) do Školského klubu detí pri ZŠ M. R. Štefánika v Košariskách
Odchýlky v dennej dochádzke dieťaťa do školského klubu detí oznamuje zákonný zástupca / rodič dieťaťa vychovávateľke
školského klubu detí vopred správou prostredníctvom EduPage alebo písomne.
V ............................. dňa .....................................
.......................................................
podpis rodiča

Základná škola Milana Rastislava Štefánika Košariská
školský rok 2022/2023
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - NÁVRATKA
Meno žiaka: ................................................
Voľbu zakrúžkujte perom nasledovne: ÁNO - NIE alebo ÁNO - NIE
Ak sa pri záujmových krúžkoch neviete ešte rozhodnúť, nekrúžkujte, urobíte tak na najbližšej schôdzi Rodičovského združenia.
Povinne voliteľný predmet (vybrať len 1 z voliteľných z predmetov, počas šk. roka nie je možný prestup z jedného na druhý)
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA ev.a.v. pre 1.- 4. ročník (NBE - Mgr. V. Balcová)

ÁNO - NIE

ETICKÁ VÝCHOVA pre 1.- 4. ročník (ETV - Mgr. Z.Srogončíková)

ÁNO - NIE

Záujmové krúžky
ANGLICKÝ JAZYK (anj* - Mgr. Z. Srogončíková) pre 1.- 2. roč. - 2h/týždeň (60h/šk. rok)
 zakomponovaný v rámci rozvrhu v dopoludňajšom vyučovaní / financovaný vzdel. poukazmi

ÁNO - NIE

NÁRODOPISNÝ KRÚŽOK (nak*- Martin Janšto) pre 3.- 4. roč. - 2h/týždeň (60h/šk. rok) financovaný vzdel. poukazmi
 regionálna výchova, ľudový spev, tanec, príprava a nácvik scénických programov, divadla...
 turistika, história, príroda, ekológia, kolobežky, bežky... podľa možností a počasia, najčastejšie v piatok popoludní
13:10-15:05 (v prípade časovo náročnejších túr aj po 15:00 alebo aj v iné dni - formou prihlásenia cez EduPage).

ÁNO - NIE

Školský klub detí
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
od 12:30 (žiaci 1. ročníka v pondelok od 11:35)
do 15:30 (žiaci z Košarísk do 15:10, z Brezovej odchádzajúci spojom 15:23 do 15:15, ostatní do 15:30, žiaci zo smeru na
Myjavu odchádzajúci spojom 15:55 len po individuálnej dohode). Na dieťa sa uhrádza príspevok 5 €/mesiac. Príspevky
sa vracajú naspäť všetkým žiakom v plnej miere vo forme nákupu pomôcok, potrieb v ŠKD a ZŠ, vykrytia dopravy na
výlety a exkurzie do blízkeho okolia a pod. (t.j. aj tým, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD)

ÁNO - NIE

Vyučovanie sa začína o 7:45. Dieťa prichádza do školy najneskôr 10 min pred začiatkom vyučovania, t. j. najneskôr 7:35.
Školská jedáleň
OBEDY v školskej jedálni MŠ
V .......................................... dňa .....................................

ÁNO - NIE
.......................................................
podpis zákonného zástupcu

Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania:
Školská jedáleň pri MŠ, Košariská 97, 90615 Košariská
Od 5.9.2022 na školský rok 2022/2023
Meno a priezvisko stravníka/žiaka: ………………………………………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………………………………
Meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu): ……………………………………………...
Číslo telefónu: ……………………………………………………………………………………….
Kontaktný e-mail: …………………………………………………………………………………...
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom.
Uveďte prosím číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený
preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi žiaka po ukončení školského roka:
…………………………………………………………………………………………………………
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:
(podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Košariská, v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín určených ministerstvom školstva
s účinnosťou od 1.9.2019 a v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách)
Stravník – žiak ZŠ od 6-11 rokov

Stravník/strava v €

Obed

Úhrada za stravu zákonným
zástupcom

Žiak od 6 – 11 rokov

1,21

1,21

Paušálny príspevok na režijné náklady je v sume 2,00 € mesačne (pri odobratí aspoň jedného obeda v mesiaci).
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr v daný deň ráno do 7.30 hod.
prostredníctvom Edupage.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V ………....…........ dňa ………………
..................................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťa

Zoznam školských potrieb, ktoré zabezpečuje škola z prostriedkov rodičov

