
Harmonogram pobytu žiaka v Základnej škole s materskou školou O.  Štefku, 

M. R. Štefánika 432, Varín 

aktualizácia s účinnosťou od 22.06.2020 

 

časový harmonogram hodín od 22.06.2020: 

1. hodina 7:40 – 8:20 

2. hodina 8:30 – 9:10 

3. hodina 9:30 – 10:10 

4. hodina 10:20 – 11:00  

 

1. ročník 

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach 

pani  učiteľky: Mgr. Janka Šovčíková (1.A)  

   Mgr. Katarína Dominiaková (1.B)  

   Mgr. Natália Martošová (1.C) 

vychovávateľka ŠKD: Rozália  Sobolová  

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie: 7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: bez obeda 11:00  

     s obedom bez ŠKD: 11:30 (obed 11:10 – 11:30) 

    dieťa v ŠKD: do 15:00 hod. 

 

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa 

a kľúče od skrinky do školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 

23.06.2020 (utorok) v čase od 7:15 do 7:40.  

• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7:15 do 7:50 

  

2. ročník 

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľky: Mgr. Jana Líšková (2.A) 

   Mgr. Anna Synáková (2.B) 

   Mgr. Monika Solárová (2.C) 

vychovávateľka ŠKD: Bc. Stanislava Špiláková, Jana Staňová  

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie: 7:40 – 11:00 



Koniec pobytu dieťaťa v škole: bez obeda 11:00  

     s obedom bez ŠKD: 11:30 (obed 11:10 – 11:30) 

    dieťa v ŠKD: do 15:00 hod. 

  
V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa do 

školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 23.06.2020 (utorok) 

v čase od 7:15 do 7:40.  

• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7:15 do 7:50 

 

3. ročník  

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľky: Mgr. Michaela Machynová (3.A) 

   Mgr. Monika Mihaliaková (3.B) 

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie: 7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: bez obeda 11:00  

     s obedom: 11:30 (obed 11:10 – 11:30) 

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa 

a kľúče od skrinky do školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 

23.06.2020 (utorok) v čase od 7: 15 do 7:40.  

• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7: 15 do 7:50 

 

4. ročník 

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľky: Mgr. Monika Staňová (4.A) 

   Mgr. Lenka Martošová (4.B) 

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie: 7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: bez obeda 11:00  

     s obedom: 12:00 (obed 11:40 – 12:00) 

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice a kľúče od skrinky 

svojho dieťaťa do školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 

23.06.2020 (utorok) v čase od 7: 15 do 7:40.  



• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7: 15 do 7:50 

 

 

5. ročník 

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľka: Mgr. Marta Romančíková (5.A) 

   Mgr. Mária Halečková (5.B) 

   Mgr. Mária Horváthová (5.C) 

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie: 7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: bez obeda 11:00  

     s obedom: 12:00 (obed 11:40 – 12:00) 

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa 

a kľúče od skrinky do školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 

23.06.2020 (utorok) v čase od 7: 15 do 7:40.  

• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7: 15 do 7:50 

 

6. ročník – pobyt v škole v dňoch: (bez stravovania v ŠJ) 

25.06.2020 (štvrtok) – odovzdávanie učebníc, pohybové aktivity 

26.06.2020 (piatok) – prevzatie učebníc, pohybové aktivity 

29.06.2020 (pondelok) – upratanie priestorov triedy, pohybové aktivity, odovzdanie 

kľúčov od skrinky 

30.06.2020 (utorok) – prevzatie vysvedčení  

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľky: Mgr. Kristína Chobotová (6.A) 

   Mgr. Margita Vojteková (6.B) 

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie:  7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: 11:00  

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa 

a kľúče od skrinky do školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 

25.06.2020 (štvrtok) v čase od 7: 15 do 7:40.  



• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7: 15 do 7:50 

7. ročník – pobyt v škole v dňoch (bez stravovania v ŠJ) 

25.06.2020 (štvrtok) – odovzdávanie učebníc, pohybové aktivity 

26.06.2020 (piatok) – prevzatie učebníc, pohybové aktivity 

29.06.2020 (pondelok) – upratanie priestorov triedy, pohybové aktivity, odovzdanie 

kľúčov od skrinky 

30.06.2020 (utorok) – prevzatie vysvedčení  

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľky: Mgr. Andrea Košútová (7.A) 

   PaedDr. Tomáš Bublík (7.B) 

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie:  7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: 11:00  

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa 

a kľúče od skrinky do školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 

25.06.2020 (štvrtok) v čase od 7: 15 do 7:40.  

• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7: 15 do 7:50 

 

8. ročník – pobyt v škole v dňoch (bez stravovania v ŠJ) 

22.06.2020 (pondelok) – odovzdávanie učebníc, pohybové aktivity 

23.06.2020 (utorok) – prevzatie učebníc, pohybové aktivity 

24.06.2020 (streda) – upratanie priestorov triedy, pohybové aktivity, odovzdanie kľúčov 

od skrinky 

30.06.2020 (utorok) – prevzatie vysvedčení  

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľky: Mgr. Jana Mikolajová (8.A) 

   Ing. Ľubica Komperdová (8.B) 

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie:  7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: 11:00 bez stravy  

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  



• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa 

a kľúče od skrinky do školy a odovzdal ich triednej pani učiteľke do triedy dňa 

22.06.2020 (pondelok) v čase od 7: 15 do 7:40.  

• vysvedčenie a učebnice do ďalšieho ročníka si môže zákonný zástupca prevziať 

od triednej pani učiteľky v triede dňa 30.06.2020 v čase od 7: 15 do 7:50 

 

9. ročník – pobyt v škole v dňoch (bez stravovania v ŠJ) 

22.06.2020 (pondelok) – odovzdávanie učebníc, pohybové aktivity 

23.06.2020 (utorok) – upratanie priestorov triedy, pohybové aktivity, odovzdanie kľúčov 

od skrinky a čipov do školskej jedálne 

30.06.2020 (utorok) – prevzatie vysvedčení  

umiestnenie: vo svojich pôvodných triedach  

pani  učiteľky: Mgr. Mária Rafajdusová (9.A) 

   Bc. Iveta Grichová (9.B) 

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:30 

Vyučovanie:  7:40 – 11:00 

Koniec pobytu dieťaťa v škole: 11:00 bez stravy  

V prípade, že sa žiak nenastúpi do školy,  

• prosíme zákonného zástupcu, aby doručil všetky učebnice svojho dieťaťa, kľúče 

od skrinky a čipy na evidenciu obedov do školy a odovzdal ich triednej pani 

učiteľke do triedy dňa 22.06.2020 (pondelok) v čase od 7: 15 do 7:40.  

• vysvedčenie si môže zákonný zástupca prevziať od triednej pani učiteľky v triede 

dňa 30.06.2020 v čase od 7: 15 do 7:50 


