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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 
 
Prvý školský deň (pondelok 3.9.2018, slávnostná uniforma, prezuvky): 

x 8:00 – 8:10 príhovor riaditeľky školy 
x 8:10 – 8:30 program v triede s triednym učiteľom 
x 8:30 – 9:00 úvodné informácie k školskému roku 2018/2019 
x 9:00   záver, odchod detí zo školy 
Vyučovanie podľa rozvrhu začne 4.9.2018 

Dôležité upozornenie a prosba k organizácii parkovania v prvý školský deň: Kapacita školského 
parkoviska v areáli školy bude v tento deň enormne prekročená. Prosíme rodičov, aby sa pri parkovaní 
riadili pokynmi zamestnancov školy, ktorí budú proces parkovania koordinovať. Za spoluprácu vopred 
ďakujeme. 
 
Školský deň (bežný): 

Prevádzka školy je denne od 7:50 do 17:00 hod. 
x   7:50 –   8:30 – príchod do školy, príprava na vyučovanie 
x   8:30 – 14:55 -  vyučovanie  
x 15:00 – 17:00 – individuálne komunitné aktivity žiakov; škola poskytuje iba školské priestory,  

rodičia musia v elektronickom formulári potvrdiť súhlas s tým, že preberajú 
zodpovednosť za svoje dieťa po skončení vyučovania v škole, bližšie informácie 
poskytneme na rodičovskom združení vo štvrtok 6.9.2018 o 16:00 hod. 

 
Školské pomôcky: 

Vaše dieťa bude počas školského roka potrebovať uvedené pomôcky, prosíme Vás o ich zabezpečenie: 
x Telesná výchova: športová obuv s podrážkou nezanechávajúcou stopy, ponožky, biele tričko, 

tepláky, mikina, vrecúško na zavesenie (nie igelitová taška). 
x Prezuvky: pevné s podrážkou nezanechávajúcou stopy (odporúčame pevnú ortopedickú zdravotnú 

obuv, v prípade ortopedických šľapiek minimálne dve pracky, môžu byť aj prezuvky typu „crocs“). 
x Obal na iPAD Air1. 
x Biely laboratórny plášť. 
x Písacie potreby, rysovacie potreby, obaly na zošity a učebnice, vedecká kalkulačka (odporúčame 

Casio Fx-991 ES PLUS). 
x Zošity a učebnice žiaci dostanú počas prvého týždňa. 

 
Školský autobus v Trnave:  

x Autobus začne premávať od utorka 4.9.2018.  
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x V prípade, že máte záujem o využívanie školského autobusu v Trnave (trasa do školy), vyznačte to 
v on-line formulári, resp. kontaktujte recepciu (recepcia@besst.sk, 0908 299 018) do 23.8.2018. 
Kapacita školského autobusu je obmedzená počtom 19. 

x Poplatok za využívanie školského autobusu je 50 eur/mesiac/dieťa. 
x Informácie o  trasách autobusov potvrdíme záväzne prihláseným do pondelka 3.9.2018. 

 
Doprava na trasách Pieštany – Trnava, Pezinok – Trnava, Senec – Trnava, ... a späť: 

Rodičia, ktorí majú záujem o zabezpečenie spoločnej dopravy, majú možnosť stretnúť sa v prvý školský 
deň 3.9.2018 v školskej knižnici o 10:30 hod s ďalšími záujemcami a porozprávať sa s nimi 
o možnostiach riešenia dochádzania. Škola nebude zabezpečovať túto dopravu, radi Vám však 
poskytneme priestor na stretnutie. V prípade záujmu o spoločnú dopravu z okolitých miest to vyznačte 
v on-line formulári. 
 
Školské stravovanie:  

Všetkým záujemcom bude poskytovaná strava v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy.  

x Obed sa podáva v čase od 13:40 – 14:10 hod. Cena za jeden obed pre žiakov gymnázia je 2,35 €.  
x Desiata sa podáva v čase veľkej prestávky od 10:05 – 10:20 hod. Cena za desiatu je 0,45€.  
x Olovrant sa podáva po skončení vyučovania, t.j. o 14:55 hod. Cena za olovrant je 0,35 €. 
x Čerstvá ovocná šťava sa podáva o 9:15. Cena je 0,50 €/1 dcl. 
x Prihlásenie na obed, desiatu, olovrant, ovocnú šťavu sa realizuje v online formulári. Link na 

formulár je v závere tohto listu alebo v tele e-mailu, ktorý ste dostali. Strava sa podáva od 
4.9.2018, jedálny lístok je dostupný na webovej stránke školy, link: 
https://gym.besst.sk/sk/jedalny-listok 

x Od 4.9.2018 je každé ďalšie operatívne prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy možné len 
prostredníctvom stránky edupage, heslo dostanete od triedneho učiteľa na rodičovskom združení 
6.9.2018 o 16:00 hod.  

x Stravu je možné elektronicky prihlásiť alebo odhlásiť v daný deň najneskôr do 7:30 hod. V prípade, 
že rodič neodhlási dieťa včas, je možné vyzdvihnúť si stravu v tento deň v čase od 11:30 – 13:00 
hod. Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je zodpovedný rodič. 
 

Adaptačný kurz Škola zážitku (týka sa iba žiakov prvého a druhého ročníka): 

Program na posilnenie spolupatričnosti triedy v zariadení školy v prírode Dobrá Voda v čase od 
10.9.2018 do 12.9.2018 bude organizovaný inštitúciou „Škola zážitku“. Viac informácií poskytne triedny 
učiteľ počas rodičovského združenia vo štvrtok 6.9.2018 o 16:00 hod. 
V pondelok 10.9.2018 je doobeda riadne vyučovanie. Žiaci odchádzajú po obede zo školy autobusom 
o 13:00 hod. Predpokladaný príchod späť do školy je 12.9.2018 o 14:00 hod. 
Prihlášky už boli vyzbierané v máji 2018, prvá záloha vo výške 50€ uhradená. Druhú splátku vo výške 
50€ je nutné uhradiť do 24.8.2018 na účet školy IBAN: SK52 7500 0000 0040 1984 3428. Variabilný 
symbol je ID žiaka a do poznámky uveďte „AdK“ 
 
Kurz ochrany človeka a prírody (týka sa iba žiakov tretieho ročníka): 

Povinný kurz pre žiakov tretích ročníkov gymnázií, organizovaný v čase od 10.9.2018 do 12.9.2018. Viac 
informácií poskytne triedny učiteľ počas rodičovského združenia vo štvrtok 6.9.2018 o 16:00 hod.  
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Žiaci odovzdali prihlášky a väčšina žiakov platbu 100€ uhradila. Prosíme rodičov žiakov, ktorí ešte 
nezaplatili, aby sumu 100€ uhradili do 24.8.2018 na účet školy, IBAN: SK52 7500 0000 0040 1984 3428. 
Variabilný symbol je ID žiaka a do poznámky uveďte „KOCAP“ 
 
 
Školská uniforma, elektronický kľúč, dochádzkový čip: 

Žiaci SBG BESST povinne nosia školské uniformy. Uniformy, elektronický kľúč od školy a dochádzkový 
čip je možné zakúpiť si na recepcii v škole v nasledovných termínoch: 

x 23.8. – 31.8.2018 (pracovné dni) v čase od 12:00 – 16:30 hod. 
x Od 3.9.2018 počas celého školského roka v pracovných dňoch v čase od 7:30 – 16:00 hod. 
x Pri kúpe uniforiem uplatňujeme platbu v hotovosti. 

Uniforma je povinná od prvého školského dňa, pre nových žiakov od druhého školského dňa.  
 
Platby a ID žiaka: 

Platby sa uhrádzajú v troch splátkach za tri obdobia – k 15.9., 15.1. a 15.5.  

Pre identifikáciu Vašich platieb je dôležité, aby ste pri každej platbe vo variabilnom symbole uviedli ID 
žiaka, v špecifickom symbole obdobie a rok a v predmete účel platby a meno žiaka. 

Napr.   VS: 1111 (ID žiaka, nájdete v zmluve o vzdelávaní) 
  ŠS: 012017 (obdobie a rok) 

Pozn.: školné Kováč (účel platby a meno žiaka) 
 

ID žiaka je uvedené v Zmluve o poskytovaní vzdelávania. 
 
Školské prázdniny: 

 
 

Rodičovské združenia: 

 

Vnútorný školský poriadok bude zverejnený na webovej stránke školy od 30.8.2018.  

Prázdniny Posledný deň vyučovania 
pred začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
 

Začiatok vyučovania  
po prázdninách 

jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok) 

vianočné 21. december 2018 (piatok) 22. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2019 (utorok) 

polročné 31.január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok) 

jarné 22. február 2019 (piatok) 25. február – 1. marec  2019 4. marec 2019 (pondelok) 

veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda) 

letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl –31. august 2019 2. september 2019 (pondelok) 

Typ rodičovského združenia Termín 

spoločné triedne 6.9.2018 o 16:00 hod 

individuálne (rodič, žiak a triedny učiteľ) 19.11.2018  – 22.11.2018 (pondelok – štvrtok, cca 20 min stretnutie) 

individuálne (rodič, žiak a triedny učiteľ) 10.04.2019  – 16.04.2019 (streda – utorok, cca 20 min stretnutie) 
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Komunikácia: Všetky aktuálne telefónne čísla a e-maily nájdete na www.besst.sk. 
Prosím, pravidelne kontrolujte Vašu e-mailovú poštu, aby Vám neunikli dôležité informácie o škole. 
V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, pripomienok a návrhov ma neváhajte kontaktovať e-mailom 
srnakova@besst.sk , telefonicky 0905 460 413, alebo osobne.  

S pozdravom                                                                    

                                                                                                                            .......................................... 
                                      Mgr. Ľubica Srnáková 
Trnava  13.08.2018                                           riaditeľka školy 

 

Prehľad dôležitých termínov 
 

Termín  
(od – najneskôr 
do) Požiadavka Kontaktná osoba Forma 
13.8.2018 obdržanie emailu (všetci)   Mailom 
13.8. – 23.8.2018 vyplnenie elektronického formuláru (všetci) 

link:  https://goo.gl/forms/80J6em9sOf9G8iIH3 
 Elektronicky 

 

13.8. – 24.8.2018 úhrada poplatku 50€ (druhej splátky za 
adaptačný kurz  Škola zážitku, iba prváci 
a druháci. Tí, čo neuhradili prvú splátku, platia 
100€) 
 

úhrada poplatku 100€ za kurz KOČAP (iba 
tretiaci, ktorí platbu ešte neuhradili) 

 prevodom na účet 
IBAN:SK52 7500 0000 0040 
1984 3428 

do 15.9.2018 úhrada poplatku 95€ za učebnice, školného 
a školského autobusu za 1. obdobie 
 
 

úhrada stravy za 1. obdobie 

 prevodom na účet 
IBAN:SK52 7500 0000 0040 
1984 3428 
 

IBAN: SK56 7500 0000 0040 
1427 5265 

23.8. - 31.8.2018 možnosť zakúpenia uniforiem, elektronického 
kľúča a dochádzkového čipu počas pracovných 
dní (všetci) 

Recepcia školy osobne,  
od 12:00 – 16:30 hod. 

do 15.1.2019 úhrada školného a školského autobusu za 2.  
obdobie 
 
úhrada stravy za 2. obdobie 

 prevodom na účet 
IBAN:SK52 7500 0000 0040 
1984 3428 
 

IBAN: SK56 7500 0000 0040 
1427 5265 

do 3.2.2019 vyplnenie prihlášky a úhrada poplatku za 
medzinárodné skúšky úrovne IGCSE a AS level 
(všetci tretiaci, štvrtáci iba z triedy s 
medzinárodným programom) 

Ing. Jana Repčíková osobne prihlášku,  
prevodom na účet  
IBAN: SK62 7500 0000 0040 
1984 3428 

do 15.5.2019 úhrada školného a školského autobusu za 3. 
obdobie 
 
úhrada stravy za 3. obdobie 

 prevodom na účet 
IBAN:SK52 7500 0000 0040 
1984 3428 
 

IBAN: SK56 7500 0000 0040 
1427 5265 

 


