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Milí žiaci, rodičia, kolegovia, 
 
uplynuli dva mesiace letných prázdnin, počas 

ktorých ste mali vy, žiaci, voľno. Učitelia mali 
dovolenku, ale niektorí z nich prišli nezištne do práce. 
Jeden týždeň v júli sa totiž s našimi žiakmi stretávali 
v dennom letnom tábore, ktorý sme mohli 
zorganizovať aj vďaka finančnej podpore Nadácie 
Jozefa Salaja. Vylepšovali sme aj vonkajší vzhľad 
školy. Dokončili sme opravu fasády a vymenili sme radiátory v
prízemí vedľajšieho pavilónu. Po výmene okien sme dokončili renováciu 
omietky chodby a schodišťa vo vedľajšom pavilóne. V oddychovej zóne pred 
budovou školy sme osadili lavičky. Následne prebehlo veľké upratovanie. 

Dúfam, že sme všetci načerpali nové sily a môžeme spoločne začať plniť 
úlohy, ktoré nás čakajú v novom školskom roku 2017/2018. U
málo a nebudú ľahké. Nezabudnime na  vzájomný rešpekt, svoje práva, ale 
uvedomujme si aj svoje povinnosti. Zaželajme si spoločne, aby sa nám tento 
školský rok vydaril, aby sme boli zdraví. Snažme sa splniť si všetky ciele 
a očakávania, ktoré sme si predsavzali. Prajem nám všetkým 
rok. 

 V tomto školskom roku bude našu základnú školu navštevovať 237 žiakov, 
ktorí sa budú učiť v 13 triedach pod vedením 21 pedagogických zamestnancov. 

Dovoľte mi pripomenúť vám, že naša škola vám ponúka množstvo možností 
nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmovej činnosti. Máte tak 
príležitosť na  zdokonaľovanie a rozvíjanie vašich talentov a záujmov
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Máte možnosť prihlásiť sa do týchto krúžkov: biblický, spoločenstvo 

miništrantov, liturgickí pomocníci, počítačovo-matematický, testovanie 9 v
aj SJL, logopedické cvičenia, hravá angličtina pre 1.stupeň, Srdce 
novinár, športové hry chlapcov, základy bedmintonu. Svoj talent môžete 
rozvíjať v rámci hudobného, výtvarného, tanečného a literárno
odboru ZUŠ.  

Želám vám, aby ste sa vo svojich triedach cítili čo najpríjemnejšie, aby sa vám 
stala ozajstným domovom. Vážme si prácu tých, ktorí sa starajú o
a podnetné prostredie, v ktorom sú vaše triedy. Neničte školský majetok, lebo 
v peknom prostredí sa lepšie pracuje a učí. Žiadam vás, aby ste neničili novú 
fasádu školy opieraním sa o stenu so školskými taškami na chrbte alebo 
dokonca podrážkami topánok. 

Našim deviatakom zvlášť prajem úspešný školský rok, aby v Testovaní 9 
2018 dosiahli čo najlepší výsledok. Všetci mladší spolužiaci na vás hľadia ako 
na „skorodospelákov“, ale aj ako na kamarátov, ktorí im poradia, a keď treba, 
aj pohladia. Nesklamte ich! 

Osobitne v našej škole vítam našich prváčikov, ktorí sa po prvýkrát posadia 
do školských lavíc a po prvýkrát začujú zvonenie školského zvončeka. Nesmiem 
však zabudnúť aj na starších žiakov, ktorí prichádzajú k nám po prvýkrát. 
Želám aj vám úspešný štart a veľa dobrých kamarátov. V
dosahovať veľmi dobré výsledky. 

Milí rodičia, dovoľte mi poďakovať sa za vašu priazeň a prejavenú dôveru. 
Vytvorte, prosím, svojim deťom podnetné domáce prostredie plné lásky, 
v ktorom vládne porozumenie, istota.  

Zaželajme si teda veľa úspechov, aby bol školský rok plný zaujímavých 
projektov, súťaží, 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 každý deň ďakovať modlitbou desiatku 
posvätného ruženca v kaplnke školy.  
 

 

                                                                  Mgr. Renáta Bašistová
     riaditeľ školy
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SRDCE  FLASH  SPRÁVY  
 
 
 
 
 
 
 

  1. miesto v Malwettbewerb "Suche Frieden!"
Karolína Zabielna (V. tr.) za 
svoju výtvarnú prácu získala   
1. miesto v medzinárodnej 
súťaži. Jej víťazný výkres    bude 
predlohou pre pohľadnice 
zahraničnej organizácie 
Socialwerk der Ackermann-
Gemeinde.e.V so sídlom                
v Mníchove. Je to katolícka 
komunita so špeciálnym 
záväzkom voči nemecko-
českému susedstvu v centre 
Európy. (2 4 .  7 .  2 0 1 7 )  
 

  Le tný  táb or  20 1 7  

Štyridsať detí našej školy 
počas letných prázdnin                 
v termíne 17. - 21. júla 2017 
prežilo príjemný týždeň                
s bohatým programom. Vďaka 
nezištnej pomoci učiteľov a 
finančnej  podpore Nadácie 
Jozefa Salaja sme mohli 
cestovať parným vláčikom            
v Čermeľskom  údolí a zahrať 
sa na Indiánov v údolí 
Manitou; sláviť svätú omšu na Mariánskej hore v Levoči a vyskúšať svoju o
v lanovom centre Monkeyland v Spišskej Novej Vsi; v horúčave letných
schladiť v bazénoch spišskonovoveského kúpaliska; prežiť zábavno
v oblasti Zahura či preniesť sa do záhadnej Kalokagatie a objaviť veľké
vzájomnej pomoci. 

rýc hle  sp rav o daj s tvo  z o ži vo ta  Z Š sv .  Já na  Kr s ti teľa  Spi š ské  Vl ac hy 
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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:              ThLic. Ing. Martin Kakalej, PhD. 
špeciálny pedagóg:     Ing. Renáta Forgáčová 

výchovný poradca:     Mgr. Lucia Balogová 
 

 

triednictvo: 
 

I. stupeň 

I. A     Mgr.  Zuzana Janečková 
I. B     Mgr.  Jana Farkašovská 
II. tr.    Mgr.  Slávka Lazorová  
III. tr.   Mgr.  Veronika Kochanová, DiS.art.                
IV. tr.   Mgr.  Monika Tondrová 
    
 

II. stupeň 

V. A    Mgr.  Lucia Balogová 
V. B    Mgr.  Lívia Vrábľová 
VI. tr.   Mgr.  Ľuboslava Mačáková 
VII. A   Ing.  Dana Borodáčová 
VII. B   Mgr. Eva Valentíková 
VIII. A   Mgr. Iveta Puchalová  
VIII. B   Mgr. Slávka Kovalčíková 
IX. tr.   Mgr. Jana Bekešová  
 
    

 

 
 
 

učitelia bez triednictva: 
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 
Mgr. Jozef Mikluš  
Mgr. Mária Rybárová (sr. Oľga)  
 
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 
 



 
 SRDCE info  - školský rok 2017/2018  

_________________________  5  ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

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. Zuzana Barlogová DiS. art.     zobcová  a priečna flauta 
Bc. Mariusz Danel                             husle 
Mgr. Jana Filipová, DiS. art.           klavír, hudobná náuka                    
Bc. Jaroslava Forgáčová, DiS. art.      klavír, cimbal 
Mgr. Michaela Forgáčová, DiS. art.   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  
Mgr. Edita Tornay, DiS. art.          gitara 
Bc. Petra Michlíková                 klarinet, flauta, saxofón 
Mgr. Lucia Ondrová                          spev 
Bc. Peter Zajac                                      bicie nástroje 
 

Mgr. Petra Múdra                výtvarný odbor 
Mgr. Michaela Bekešová           výtvarný odbor 
Jozef Šiška                      literárno-dramatický a 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 
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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:            26-36 strán 
Predplatné na rok:    10,00 EUR  
Počet čísel za rok:     10 
 

FIFÍK - mesačník pre deti, ktoré sa chcú 
zabávať, súťažiť a hrať.  
Rozsah:  18 strán + príloha (napr. 
vystrihovačka), formát: A4. 
Predplatné na rok:   9,90 EUR  
Počet čísel za rok:     10 
 

FĽAK - zábavno-náučný mesačník Jožka Fľaka 
pre deti do 99 rokov. 
Rozsah 18 strán, formát: A5. 
Predplatné na rok:  9,60 EUR 
Počet čísel za rok:   10 
 

HÁDAJKO - časopis je určený pre deti ZŠ.                     
V každom čísle prinesie istý problém, záhadu či 
tajomstvo, ktoré bude treba odhaliť.  
Predplatné na rok:  8,10 EUR  
Počet čísel za rok:   9 
 

DETSKÉ DOPLŇOVAČKY 
Predplatné na rok:  4,50 EUR  
Počet čísel za rok:   6 
 

Objednávka časopisov         Odovzdať triednemu učiteľovi: do 14. 9. 2017 

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

Názov časopisu/časopisov:  

 

 

 

 

 

 

Podpis rodiča:  

 

Objednávka časopisov v cudzom jazyku 
 Odovzdať vyučujúcemu anglického jazyka : do 14. 9. 2017 

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

Názov časopisu/časopisov:  
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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.  
Rozsah:  28 strán, formát: A5. 
Predplatné na rok:  2,50 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 
 

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: 25 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:     8,00 EUR 
Počet čísel za rok:   10 
 

HELLO! - angličtina pre začiatočníkov.  
Rozsah:      18 strán, formát A4 
Predplatne na rok:     8,00 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:  8,00 EUR 
Počet čísel za rok:   5
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Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2017/18 
pod vedením učiteľov našej školy 

 

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

Bedminton  – Mgr. Jana Bekešová 

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

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

Logopedické cvičenia – Ing. Renáta Forgáčová 

Počítačovo - matematický krúžok  – Mgr. Eva Valentíková 

Príprava na testovanie – matematika  - Mgr. Renáta Bašistová 

Príprava na testovanie – slovenský jazyk – Mgr. Iveta Puchalová 

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

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

Športové hry chlapci (5. – 9. roč.) – ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.  

 
 
 

JESENNÉ PRÁZDNINY 
 

30. október 2017 (pondelok) až            
31. október 2017 (utorok).  
Školské vyučovanie sa začne                        
2. novembra 2017 (štvrtok). 

 

VIANOČNÉ PRÁZDNINY 
 

23. december 2017 (sobota) až        
5. január 2018 (piatok).  
Školské vyučovanie sa začne                   
8. januára 2018 (pondelok). 

 

POLROČNÉ PRÁZDNINY 
 

2. február  2018 (piatok).  
Školské vyučovanie sa začne                   
5.  februára 2018 (pondelok). 

 

JARNÉ PRÁZDNINY -  Košický kraj  
 

26. február 2018 (pondelok) až                   
2. marec 2018 (piatok).  
Školské vyučovanie sa začne                      
5. marca 2018 (pondelok). 

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY 
 

29. marec 2018 (štvrtok) až                    
3. apríl 2018 (utorok).  
Školské vyučovanie sa začne                       
4. apríla 2018 (streda). 

 

LETNÉ PRÁZDNINY 
 

2. júl 2018 (pondelok) až                 
31. august 2018 (piatok).  
Vyučovanie v šk. roku 2018/2019 sa 
začne 3. septembra 2018 (pondelok).  

 

PRÁZDNINY V ŠK. ROKU 2017/2018  
 

zdroj: www.minedu.sk 

 


