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Dátum Akcia + náplň Zodpovední 

2. – 3. 5. 

2022 

Osobné pohovory pre zápis do 1. ročníka 

na základe el. prihlášok budú prebiehať osobné pohovory 

miesto: trieda II. B 

Bubeníková + učitelia I. 

stupňa 

3. 5. 

2022 

Krajské kolo biologickej olympiády 

súťaž pre postupujúcich žiakov z okresného kola 

miesto: upresníme 

Koritková 

5. 5. 

2022 

Sviatosť zmierenia 

žiaci majú možnosť pristúpiť k sv. spovedi 

miesto: knižnica, počítačová miestnosť 

Izakovičová + učitelia 

5. 5. 

2022 

English star 

súťaž v anglickom jazyku pre prihlásených žiakov 

miesto: upresníme 

Jurčiová, Sabová 

6. 5.  

2022 

Prvopiatková sv. omša 

8: 10 sv. omša; následne pokračujeme 35-minútovými hodinami 

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Márie 

vdp. Kováčik + učitelia 

7. 5.   

2022 

Slávnosť prvého sv. prijímania 

žiaci III. A pristupujú k I. sv. prijímaniu 

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Márie 

vdp. Kováčik 

9. – 15. 5.    

2022 

Prijímanie žiadostí do materskej školy pre šk. rok 2022/2023 

podávanie elektronických žiadostí do materskej školy 

miesto: elektronická prihláška 

Bubeníková 

10. 5. 

2015 

Čokoládová tretra 

atletická súťaž pre žiakov I. stupňa 

miesto: Areál STU, Mladá Garda, Bratislava 

Hec + vybraní žiaci I. 

stupňa 

12. 5. 

2022 

Deň matiek 

popoludnie spoločenských hier od 16:00 

miesto: školský dvor 

pedagogickí 

zamestnanci 

18. 5. 

2022 

Testovanie 5 

testovanie žiakov 5. ročníka zo SJL a MAT 

miesto: podľa osobitného harmonogramu 

Osvaldíková, 

Bubeníková, učitelia 



18. 5.   

2022 

Riaditeľské voľno 

riaditeľské voľno z organizačných dôvodov pre žiakov 6. – 9. roč. 

miesto: ... 

Bubeníková + triedni 

učitelia 

18. 5.    

2022 

Jahody v Dunajskej Lužnej 

prehliadka, výklad + ochutnávka pestovaných jahôd 

miesto: Boni Fructi Dunajská Lužná 

triedy I. A, II. B., III. A, 

IV. A + triedni učitelia 

19. 5.    

2022 

Jahody v Dunajskej Lužnej 

prehliadka, výklad + ochutnávka pestovaných jahôd 

miesto: Boni Fructi Dunajská Lužná 

triedy II. A., V. A + 

triedni učitelia 

24. 5. 

2022 

Rokovanie vedenia školy s predsedami tried 

vedenie školy prizýva predsedov tried na rokovanie o chode školy 

miesto: knižnica 

Bubeníková, 

Osvaldíková 

25. 5. 

2022 

Účelové cvičenie 

účelové cvičenie pre žiakov I. a II. stupňa 

miesto: upresníme 

triedni učitelia 

+ ostatní pedagógovia 

26. 5. 

2022 

Nanebovstúpenie Pána 

8:10 sv. omša 

rôzne aktivity, ktoré si pre nás pripravia deviataci 

miesto: upresníme podľa pokynov 

Koritková + žiaci IX. A 

26. - 27. 

5. 2022 

školský výlet 

školský výlet pre triedu VIII. A 

miesto: Ružomberok 

Olahová 

30. 5. 

2022 

Pracovná porada o 13:45 

plán na mesiac máj, zápisnicu píše G. Juhásová 

miesto: zborovňa  

všetci pedagogickí 

zamestnanci 

31. 5. 

2022 

Konzultačné rodičovské 

konzultačné hodiny pre rodičov podľa nahláseného záujmu 

v EduPage 

miesto: jednotlivé triedy 

všetci pedagogickí 

zamestnanci 

31. 5. 

2022 

Koncoročné fotenie 

fotenie triednych kolektívov 

veľká fotka 150 eur; malá skupinová fotka 1,10 eur (min 3 ks) 

miesto: areál školy 

Osvaldíková + triedni 

učitelia 

 


