
    KTO MÁ SRDCE, JE BOHATÝ, 

KTO MÁ BOHA V SRDCI, JE NAJBOHATŠÍ. 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Milí žiaci, rodičia, 
 
prázdniny sa skončili a my sme sa tu opäť všetci 

zišli, aby sme spolu začali nový školský rok 
2018/2019.  

Pri slávení svätej omše vo farskom Kostole svätého 
Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch sme prosili 
o dary Ducha Svätého, lebo aj tento školský rok bude 
pre niektorých z nás veľmi dôležitý. Náročný bude najmä pre deviatakov, ktorí 
sa budú usilovne pripravovať na Testovanie 9 a prijímacie skúšky. Je to dôležité 
preto, aby si vybrali školu, ktorá bude pre nich tá pravá a pomôže im uplatniť 
sa v budúcnosti tam, kde by ich to bavilo a prinášalo im radosť a úspech. 
Niektorí ešte presne nemajú určené ciele, preto sme tu pre vás my - učitelia, 
ktorí vám radi pomôžeme a poradíme.  

Ale samozrejme, v škole sú aj žiaci ostatných ročníkov, ktorí by tiež mali 
usilovne pracovať a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Ak chcú niečo 
dokázať, je dôležité pracovať zodpovedne na vyučovaní, ale aj doma. Vaši 
rodičia budú určite vašimi pomocníkmi aj dôvernými priateľmi. Milí rodičia, 
dovoľte mi poďakovať sa za Vašu priazeň a prejavenú dôveru pri výchove 
a vzdelávaní vašich detí. Vytvorte, prosím, svojim deťom podnetné domáce 
prostredie plné lásky, v ktorom vládne porozumenie a istota.  

Drahé školské spoločenstvo, vo svojom snažení nezabúdajme aj na nášho 
najlepšieho Pomocníka a Priateľa, ktorému sa môžeme zdôveriť so všetkým. 
On je nám všetkým vždy nablízku.  

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA SPIŠSKÉ VLACHY 
 Ročník XXVII                                              Školský rok 2018/2019                 

                

 

 

 

 www.zskrstitela.edupage.org                                            srdce@zskrstitela.sk 
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S určitosťou môžem povedať, že najviac zo všetkých sa do školy tešili naši 

malí prváčikovia. V tomto školskom roku sa oboznámia s tajomstvami 
ukrytými v písanom texte i medzi číslicami. Verím, že im to pôjde ľahko a do 
školy sa budú tešiť aj po každých ďalších prázdninách, ktoré ich budú čakať. 

Osobitne v našej škole vítam novoprijatých žiakov, ktorí sa po prvýkrát 
posadia do lavíc v našej škole. Želám aj vám úspešný štart a veľa dobrých 
kamarátov. Verím, že sa budete medzi nami cítiť dobre a dosahovať veľmi 
dobré výsledky. 

Aj my všetci ostatní si sľúbme, že bránu našej školy budeme každý deň 
v tomto školskom roku prekračovať s elánom, s chuťou učiť sa a usilovne 
pracovať. Nezabudnime na vzájomnú toleranciu a pomoc. Zaželajme si 
spoločne, aby sa nám tento školský rok vydaril, aby sme boli zdraví.  

V tomto školskom roku bude našu základnú školu navštevovať 249 žiakov, 
ktorí sa budú učiť v 14 triedach pod vedením 23 pedagogických zamestnancov.  

Dovoľte mi pripomenúť vám, že naša škola vám ponúka veľa možností nielen 
v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmovej činnosti, na zdokonaľovanie 
vašich talentov, v tom, čo vás baví a zaujíma. Zoznam krúžkov ponúkaných 
v tomto školskom roku nájdete na ďalších stranách tohto informátora. Svoj 
talent môžete rozvíjať v rámci hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-
dramatického odboru ZUŠ.  

Aj počas týchto prázdnin sme skrášľovali priestory školy. Prosím neničte 
školský majetok, lebo v peknom prostredí sa lepšie pracuje a učí. Vážme si aj 
prácu tých, ktorí sa starajú o čisté a podnetné prostredie vo vašich triedach 
a aj prácu tých, ktorí zabezpečujú ekonomický chod školy. 

Zaželajme si teda, aby sme sa tešili zo spoločne prežitých chvíľ. Vyprosujme si 
veľa Božích milostí, aby sme v našej škole boli pod ochranou nášho nebeského 
Otca. Za tento dar budeme ďakovať pri každom slávení spoločnej svätej omše 
na pôde školy alebo vo farskom Kostole svätého Jána Krstiteľa.  

Prajem nám všetkým úspešný školský rok. 
 

 
                                                                  Mgr. Renáta Bašistová 

     riaditeľ školy 
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ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy  
organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
riaditeľ školy:        Mgr. Renáta Bašistová 
zástupca riaditeľa:     Ing. Darina Kaľavská
duchovný otec:       ThDr. PaedDr.  ICLic. Jozef Šimurdiak, PhD. 
kaplán:              ICLic. Peter Pincel 
špeciálny pedagóg:     Ing. Renáta Forgáčová 

výchovný poradca:     Mgr. Lucia Balogová 
 

 

triednictvo: 
 

I. stupeň 
I. A.    Mgr.  Monika Tondrová 
I. B     Mgr.  Slávka Lazorová 
II. A    Mgr.  Zuzana Janečková 
II. B    Mgr.  Jana Farkašovská 
III. tr.   Mgr.  Michaela Šúleková 
IV. tr.   Mgr. Slávka Kovalčíková 
    
 

II. stupeň 
V. A    Mgr. Jana Bekešová  
V. B    ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 
VI. A    Mgr.  Lucia Balogová 
VI. B    Mgr.  Lívia Vrábľová 
VII. tr.  Mgr.  Ľuboslava Dunčková 
VIII. A   Ing.  Dana Borodáčová 
VIII. B   Mgr. Eva Valentíková 
IX. tr.   Mgr. Iveta Puchalová  
     

 
 

učitelia bez triednictva: 
Mgr. Matúš Biroščák  
Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)  
Mgr. Anna Nemčíková 
 

pedagogický asistent učiteľa:  
Mgr. Katarína Hricová 
 

školský klub: 
ŠKD 1 Katarína Leskovská 
ŠKD 2 Mgr. Lívia Vrábľová 
 

p. ekonómky: 
Mgr.  Andrea Michlíková 
Daniela Šterbinská 
 

p. školník a údržbár: 
Marián Bašista 
 

p. upratovačky: 
Ľudmila Hromjaková 
Anna Koperdáková 
Terézia Tokarčíková 

tel. 1:         +421-53-4495551 
fax/tel. 2:      +421-53-4485468 
mobil:        +421 -905622801 
www stránka:  zskrstitela.edupage.org 
e-mail:        zskrstitela@zskrstitela.sk 

 

adresa školy: 
Cirkevná spojená škola 
Komenského 6 
053 61 Spišské Vlachy 
 

mailto:stefan.blascak@zskrstitela.sk
mailto:stefan.blascak@zskrstitela.sk
mailto:zskrstitela@zskrstitela.sk
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ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy  

organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy 

 
 

riaditeľ školy:        Mgr. Renáta Bašistová 
zástupca riaditeľa:     Mgr. Viliam Grega, DiS.art             
                 
 

Mgr. Lucia Balogová              klavír 
Mgr. Zuzana Barlogová DiS. art.     zobcová  a priečna flauta 
Bc. Štefan Cína                  akordeón  
Marek Fifik                     bicie nástroje 
Bc. Jaroslava Forgáčová, DiS. art.      klavír, cimbal 
Mgr.art. Michaela Forgáčová       zobcová  a priečna flauta 
Mgr. Marta Fukasová (sr. Chantal)     organ, klavír       
Mgr. Viliam Grega, DiS. art.           husle, gitara                 
Bc. Beáta Holubčíková, DiS. art.       gitara, akordeón     
Bc. Oľga Horáčková, DiS. art.                akordeón  
Dominika Jánošíková             klavír 
Mgr.art. Vladimír Kyjovský         husle 
Mgr. Petra Lopatková             klarinet, flauta, saxofón, hudobná náuka                    
Mgr. Edita Tornay, DiS. art.          gitara 
Mgr. Lucia Kováčová                         spev 
 

Mgr. Lenka Brajerčíková           výtvarný odbor 
Daniela Sitková, DiS. art.           tanečný odbor 

Kontakt na školskú jedáleň:     053/4495541  vedúca ŠJ: p. Kantorová 
(pri ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy) 

 

V prípade potreby osobného, resp. telefonického kontaktu s vyučujúcimi,           
je potrebné rešpektovať čas vyučovacích hodín. 

     

ČAS VYUČOVACÍCH HODÍN 

 

 
  1. HOD  2. HOD  3. HOD  4. HOD  5. HOD  6.HOD   popolud. vyuč. 

8:00    8:55      9:50    10:55    11:45    12:35      od 13:45 
8:45    9:40     10:35    11:40    12:25    13:15 

www stránka:  www.zusspvlachy.sk 
 

 

mailto:stefan.blascak@zskrstitela.sk
mailto:stefan.blascak@zskrstitela.sk
http://www.zusspvlachy.sk/
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Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2018/2019 
 

 

Angličtina hravo (1. – 4. roč.) – Ing. Dana Borodáčová 

Basketbalový krúžok – Mária Balogová 

Biblický krúžok – Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)  

Eko krúžok – Mgr. Lívia Vrábľová 

Krúžok nemeckého jazyka – Mgr. Ľuboslava Dunčková 

Liturgickí pomocníci - Mgr. Marta Fukasová (sr. Chantal) 

Logopedické cvičenia – Ing. Renáta Forgáčová 

Počítačovo - matematický krúžok  – Mgr. Eva Valentíková 

Poľovnícky krúžok – Tomáš Dolný 

Príprava na testovanie – matematika  – Mgr. Anna Nemčíková 

Príprava na testovanie – slovenský jazyk – Mgr. Iveta Puchalová 

Rozhlasový krúžok – Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)  

Šikovná vareška – Mgr. Anna Nemčíková 

Spoločenstvo miništrantov – ThDr. PaedDr.  ICLic. Jozef Šimurdiak, PhD. 

Srdce – malý novinár – ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 

Športové hry chlapci (5. – 9. roč.) – Mgr. Matúš Biroščák  

Športovníček pre I. stupeň – Mgr. Jana Farkašovská 

Vševedko pre I. stupeň  – Mgr. Zuzana Janečková  

Základy bedmintonu a tenisu – Mgr. Jana Bekešová 
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PONUKA ČASOPISOV 
 

 
 
 
 
 

 
 
ADAMKO  -  určený pre deti do 8 rokov. Obsahuje 
logické hry, maľovanky, vystrihovačky,  príbehy  
ako mimočítankové čítanie, básničky, rozprávky, 
komiks a súťaže. 
Rozsah:          36 strán 
Predplatné na rok:    10,00 EUR  
Počet čísel za rok:    10 
 

FIFÍK - mesačník pre deti, ktoré sa chcú 
zabávať, súťažiť a hrať.  
Rozsah:  32 strán, formát: A4. 
Predplatné na rok:   9,90 EUR  
Počet čísel za rok:     10 
 

FĽAK - zábavno-náučný mesačník. 
Rozsah 18 strán, formát: A5. 
Predplatné na rok:  12,10 EUR 
Počet čísel za rok:  11 
 

HÁDAJKO - časopis je určený pre deti ZŠ.                      
V každom čísle prinesie istý problém, záhadu či 
tajomstvo, ktoré bude treba odhaliť.  
Predplatné na rok:   7,47 EUR  
Počet čísel za rok:   9 
 

 
 

 
 

 

DETSKÉ DOPLŇOVAČKY 
Predplatné na rok:  4,20 EUR  
Počet čísel za rok:   6 
 

HLAVIČKA + HLAVIČKA ŠPECIÁL – časopis je 
určený pre deti, ktoré si hravou formou, pomocou 
hádaniek, hlavolamov, sudoku  cibria logické 
myslenie, precvičia si  základné matematické 
operácie a grafomotorické zručnosti.  
Predplatné na rok:   5,41 EUR  
Počet čísel za rok:   6 
 

SPEVNÍK SLOVENSKÉHO SLÁVIKA - spevníček 
pre celoslovenskú súťaž Slávik Slovenska.  
Predplatné na rok:  3,00 EUR 
Počet čísel za rok:  1 
 

MAXÍK  + PRÁZDNINOVÝ MAGAZÍN - časopis 
do školy i na doma. Zaujímavé čítanie, zábavné 
úlohy, súťaže, vystrihovačka. Určené pre žiakov I. 
stupňa ZŠ.  
Rozsah:          24 strán  
Predplatné na rok:   9,00 EUR 
Počet čísel za rok:   11 

 
 
 
 

 
 
 
 

Objednávka časopisov         Odovzdať triednemu učiteľovi: do 14. 9. 2018 

Predplatné: do konca októbra. 
Meno a priezvisko:                                   Trieda: 

Názov časopisu/časopisov:  

 

 

 

 

 

Podpis rodiča:  
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REBRÍK - časopis pre 6-10 ročné deti.  
Rozsah:    28 strán, formát: A4.  
V každom časopise bude vložená príloha 
alebo bonusy.  
Predplatné na rok:  13,50 EUR  
Počet čísel za rok:   10 

 

SLNIEČKO - literárny mesačník  pre žiakov 1. - 
5. ročníka ZŠ 
Rozsah: 24 strán, formát: 206 x 260 mm. 
Predplatné na rok:   8,00 EUR 
Počet čísel za rok:   10 
 

ZORNIČKA - časopis pre školákov.  
Rozsah:   28 strán, formát: A4.  
Predplatné na rok:  10,00 EUR  
Počet čísel za rok:   10 
 

ŠIKOVNÍČEK - časopis pre hravé a zvedavé 
deti.  
Rozsah:   34 strán, formát: A4.  
Predplatné na rok:   13,50 EUR  
Počet čísel za rok:    10 
 

 
VRABČEK –  časopis je  pre deti do 10 rokov. 
Obsahuje básničky, rozprávky, maľovanky, 
hádanky, výtvarné námety pre šikovné 
ruky, vystrihovačky a veľa zaujímavých súťaží. 
Časopis nadväzuje na požiadavky predškolskej 
výchovy a učebné osnovy pre 1. a 2. ročník ZŠ. 
Rozsah:   28 strán, formát: A4.  
Predplatné na rok:  8,00 EUR  
Počet čísel za rok:   10 
 

ZIPS - rozzipsuje detské "hrôzostrašné" 
predstavy o literatúre - všetkým ukáže, že           
v skutočnosti je príjemná, zábavná a 
zaujímavá. 
Predplatné na rok:  5,00 EUR  
Počet čísel za rok:   5 
 

ZVONČEK – časopis pre šikovné deti – pre 1. 
a 2. ročník. Uverejňuje rubriky, ktoré možno 
využívať v rámci čítania, hudobnej výchovy, 
výtvarnej výchovy. Prináša logické úlohy, 
hlavolamy a súťaže. 
Predplatné na rok:  7,00 EUR  
Počet čísel za rok:   11 

  

ČASOPISY V CUDZOM JAZYKU 
 

FRIENDSHIP  - časopis na pomoc pri výučbe 
angličtiny pre 9. roč. 
Rozsah:    18 strán, formát:    A4 
Predplatné na rok:     9,00 EUR 
Počet čísel za rok:   10 
 

HELLO! - angličtina pre začiatočníkov.  
Rozsah:      18 strán, formát A4 
Predplatne na rok:     9,00 EUR 
Počet čísel za rok:   10 
 

HELLO KIDS – časopis pre deti do 8 rokov 
Rozsah:   formát A4 
Predplatné na rok:     6,00 EUR 
Počet čísel za rok:   5 
 

HURRA! - nemčina pre začiatočníkov.  
Rozsah:  18 strán, formát  A4 
Predplatné na rok:  9,00 EUR 
Počet čísel za rok:   5 

 

R & R 
elementary A1-A2 (3.-7. ročník/9.-14 rokov) 
vhodné pre začiatočníkov 
Predplatné na rok:  10,00 EUR 
Počet čísel za rok:   8 
 

R & R 
elementary  / pre-intermediate A1-A2  
(3.-7. ročník / 9.-14 rokov) 
vhodné pre začiatočníkov 
Predplatné na rok:  10,00 EUR 
Počet čísel za rok:   8 
 

GATE 
pre-intermediate / intermediate A1-A2 
 (7.-9. ročník / 13.-15 rokov) 
vhodné pre teenagerov 
Predplatné na rok:  10,00 EUR 
Počet čísel za rok:   8 

 

Záujem o časopisy v cudzom jazyku nahláste svojim vyučujúcim cudzieho jazyka. 



JESENNÉ PRÁZDNINY 
 

31. október 2018 (streda) až            
2. november 2018 (piatok).  
Školské vyučovanie sa začne                        
5. novembra 2018 (pondelok). 

 

VIANOČNÉ PRÁZDNINY 
 

24. december 2018 (pondelok) až        
7. január 2019 (pondelok).  
Školské vyučovanie sa začne                   
8. januára 2019 (utorok). 

 

POLROČNÉ PRÁZDNINY 
 

1. február  2019 (piatok).  
Školské vyučovanie sa začne                   
4.  februára 2019 (pondelok). 

 

JARNÉ PRÁZDNINY -  Košický kraj  
 

18. február 2019 (pondelok) až                   
22. február 2019 (piatok).  
Školské vyučovanie sa začne                      
25. február 2019 (pondelok). 

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY 
 

18. apríl 2019 (štvrtok) až                    
23. apríl 2019 (utorok).  
Školské vyučovanie sa začne                       
24. apríla 2019 (streda). 

 

LETNÉ PRÁZDNINY 
 

1. júl 2019 (pondelok) až                 
30. august 2019 (piatok).  
Vyučovanie v šk. roku 2019/2020 sa 
začne 2. septembra 2019 (pondelok).  

 
 
 
 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA  
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  21. 11. 2018 

 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA 
 
 
 

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2019 

Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2019 

Talentové skúšky: 25. 3. - 12. 4. 2019 

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2019 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ:   3.4.2019 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.   16.4.2019 

Termín podania prihlášok na SŠ  najneskôr do 10.4.2019 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)   13.5.2019 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)   16.5.2019 

2. kolo prijímacích skúšok                                   18.6.2019 

PRÁZDNINY V ŠK. ROKU 2018/2019  

 

 

zdroj: www.minedu.sk 

 


