
Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave    
 

Ponuka útvarov záujmového vzdelávania pre žiakov 5. až 9. ročníka 

školský rok 2017/2018 
Vážení rodičia,  

 ak sa rozhodnete uplatniť si vzdelávací poukaz v záujmovom útvare organizovanom našou 

základnou školou, nevypisujte, prosím, spodnú časť poukazu v časti Vzdelávací poukaz od jeho držiteľa 

prijal, táto časť je spracovávaná cez program aSc Agenda. 
 

 Vyberte si, prosím, jednu z troch možností použitia vzdelávacieho poukazu uvedených na 

návratke, ktorá Vám a Vášmu dieťaťu najviac vyhovuje. Vypísanú a zákonným zástupcom dieťaťa podpísanú 

návratku Vás prosíme vrátiť našej základnej škole najneskôr do piatku, 22.septembra 2017.  

V prípade, ak sa rozhodnete pre možnosť 1) alebo 2), zároveň s návratkou Vás prosíme aj o vrátenie 

vzdelávacieho poukazu, ktorý bude archivovaný v zmysle platnej legislatívy. 

 Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 
 

 

meno vedúceho krúžku názov krúžku krúžok je určený pre 

Mgr. Zuzana Beníčková Hip - hop 5. až 9. ročník 

Mgr. Martina Boboňková Zdravotnícky krúžok 5. až 9. ročník 

Mgr. Michaela Brisudová Spevácko-recitačný krúžok 5. ročník 

PaedDr. Gizela Fodorová Slovenčina hrou 5. a 6. ročník 

Mgr. Viera Gašparíková Športové hry 5. až 7. ročník dievčatá 

PaedDr. Jozef Gábor Športové hry  8. až 9. ročník chlapci 

Mgr. Zuzana Hanusová. Tvorivá informatika 3. až 6. ročník 

Mgr. Alexandra Heribanová English is easy 6. až 8. ročník 

Mgr. Alexandra Heribanová Spoznávame nemčinu VII.C 

Mgr. Andrea Horváthová Matematická gramotnosť V.B, V.C 

Mgr. Petra Huráková-Polťáková Nemecky s úsmevom 5. až 7. ročník 

Mgr. Zuzana Kudriová Testy zo slovenčiny IX.B, IX.C 

Mgr. Daniela Mosorová Angličtina v malíčku 5. až 9. ročník 

PaedDr. Andrea Nováková Veda trochu inak 5. až 7. ročník 

Mgr. Marián Pavlík   Turistický krúžok 3. až 5. ročník 

Mgr. Miriama Sedláková Precvičme si matematiku 7. ročník  

Mgr. Miriama Sedláková Hravá matematika 6. ročník  

Mgr. Bronislava Štipáková Turistický krúžok 6. až 8. ročník 

Mgr. Bronislava Štipáková Testy z matematiky IX.A 

PaedDr. Ľubomíra Vašková  Testy z matematiky IX.B, IX.C 

Mgr. Lea Vretenárová Slovenčina v testoch IX.A 
                         

 

NÁVRATKA 
 

 

Vážený rodič, vyberte si, prosím, jednu z nasledujúcich možností, ako  využijete vzdelávací 

poukaz pre svoje dieťa: 
 

1) Prihlasujem svoje dieťa, ____________________________________________, žiaka / žiačku 

______ triedy v školskom roku 2017/2018 do útvaru záujmového vzdelávania, krúžku (vyberte si 

z ponuky útvarov záujmového vzdelávania): 
 

   ___________________________________________________________  
  

2) Nemám záujem uplatniť si vzdelávací poukaz na záujmové vzdelávanie pre svoje dieťa 

u žiadneho poskytovateľa. 
 

 

 

3) Vzdelávací poukaz svojho dieťaťa uplatňujem u iného poskytovateľa, uplatňujem  si ho v 

__________________________________________________________________________.                                                                                                    

                                                                                 

                                                        _____________________________________ 

                                                                                                                podpis zákonného zástupcu     


