
Jún 2022 

Dátum Akcia + náplň Zodpovední 

1. 6.   2022 

Deň detí 

I. stupeň – rôzne aktivity mimo školy organizované tried. učiteľmi 

II. stupeň – volejbalový turnaj 

miesto: podľa bližšieho programu 

Lachová, Osvaldíková, 

triedni učitelia + 

podľa rozpisu 

2. 6. 

2022 

Sviatosť zmierenia 

žiaci majú možnosť pristúpiť k sv. spovedi od 12:00 

miesto: knižnica, počítačová miestnosť 

Izakovičová + učitelia 

3. 6.  

2022 

Prvopiatková sv. omša 

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

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Márie 

vdp. Kováčik + učitelia 

6.– 10. 6. 

2022 

Škola v prírode 

škola v prírode pre prihlásených žiakov I. stupňa 

ostatní žiaci sa učia v škole podľa upraveného rozvrhu 

miesto: Trubárka v rekreačnej oblasti Kubrica pri Trenčíne 

Kiššová J. + učitelia 

10. – 12. 6.  

2022 

Školský výlet Tatranské Matliare 

školský výlet pre triedy VII. A a VII. B 

miesto: Tatranské Matliare 

Alexiková, Šingľárová 

+ triedy VII. A a VII. B 

14. – 15. 6. 

2022 

Školský výlet Ružomberok 

školský výlet pre triedu IX. A 

miesto: Ružomberok 

Koritková, Olahová + 

trieda IX. A 

16. 6.    

2022 

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv 

deň bez skúšania a písomiek 

miesto: jednotlivé triedy 

pedagogickí 

zamestnanci 

20. 6.    

2022 

Rozlúčková s deviatakmi 

deviataci sa s nami lúčia 

miesto: upresníme 

Koritková + žiaci IX. A 

triedy 

22. 6.    

2022 

Deň otcov 

športové popoludnie od 16:00 

pre menších budú pripravené rôzne aktivity na stanovištiach 

väčší žiaci vyzvú v turnaji svojich oteckov (môžu i mamičky ☺) 

miesto: školský dvor (za nepriaznivého počasia telocvičňa) 

pedagogickí 

zamestnanci 



23. 6.    

2022 

Rokovanie vedenia školy s predsedami tried 

vedenie školy prizýva predsedov tried na rokovanie o chode školy 

miesto: knižnica 

Bubeníková, 

Osvaldíková + 

predsedovia  

23. 6.    

2022 

Klasifikačná porada 

hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za II. polrok 

známky musia byť uzatvorené najneskôr do 22. 6. 2022 

miesto: zborovňa 

pedagogickí 

zamestnanci 

23. – 28. 6. 

2022 

Ukončovacie práce v triede 

odovzdávanie/preberanie učebníc, upratovanie tried 

tí, ktorí už majú všetko v poriadku, môžu si zvoliť rôzne aktivity 

miesto: jednotlivé triedy 

triedni učitelia 

24. 6.    

2022 

Školský výlet Skalica 

školský výlet pre triedy V. A a VI. A 

miesto: Skalica 

Ilavská, jurčiová + 

triedy V. A a VI. A 

27. 6.    

2022 

Školský výlet Senica 

školský výlet pre triedy III. A a IV. A 

miesto: Papiernička Petrus v Senici 

Kiššová, Osvaldíková 

+ triedy III. A a IV. A 

29. 6.    

2022 

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla 

8:10 sv. omša 

miesto: kostol Sedembolestnej Panny Mária, Vajnory 

vdp. Kováčik + učitelia 

29. 6.    

2022 

Slávnostné ukončenie školského roka 

vyhodnotenie školského roka v jednotlivých triedach 

odovzdávanie vysvedčení 

odchod 10:30 alebo do ŠKD 

miesto: jednotlivé triedy 

triedni učitelia 

30. 6.    

2022 

Riaditeľské voľno 

riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy 

žiaci I. stupňa majú možnosť byť v ŠKD v čase 7:00 – 16:00 

miesto: škola 

žiaci školy 

1. – 8. 7. 

2022 

Školský tábor 

školský tábor pre prihlásených žiakov I. stupňa 

miesto: podľa programu 

Hec, Lachová, 

Juhásová 

 


