
Oblečenie 

1 Pohodlné, ľahko obúvateľné prezuvky 

2 Pohodlné oblečenie, v ktorom sa dieťa môže voľne pohybovať 

3 Náhradné oblečenie v prípade nehody (môže byť aj súčasť vecí na TEV) 

4 Sezónne vybavenie (pršiplášť, gumáky, náhradné rukavice, pančuchy,...) 

Hygiena 

1 Hygienické papierové vreckovky na osobnú hygienu 

2 Látkový obrúsok 

Výtvarná výchova 

1 Vodové farby 

2 Štetec plochý č. 6 a 12 

3 Voskové pastelky (sada 10 ks) 

4 Tyčinkové lepidlo 

5 Detské nožničky (s okrúhlym zakončením) 

6 Miska na vodu 

7 Plastelína 

8 Zásterka alebo staré tričko 

9 Handrička alebo kuchynské utierky 

10 Farebné papiere 

11 Výkresy (formát A4, 30 kusov) 

12 Výkresy (formát A3, 10 kusov) 

13 Kufrík na výtvarné pomôcky 

14 Čierna fixka (tenká, hrubá) 

15 Farebné ceruzky 

16 Biele tekuté lepidlo 

Telesná výchova 

1 Tenisky 

2 Tričko 

3 Tepláková súprava 

4 Vrecúško na úbor 

Písanie 

1 Zošity č. 511 s pomocnou linajkou – 3 kusy 

2 Zošity č. 511 bez pomocnej linajky – 2 kusy 

3 Zošity č. 513 – 3 kusy 

4 Pero zn. Stabilo (pravé alebo ľavé; podľa ruky, ktorou dieťa píše) 

5 Ceruzky – 2 kusy 

6 Uzatvorené strúhadlo 

7 Zošit č. 5110 (štvorčekový) 

8 Guma 

 



Dôvod Spôsob ospravedlnenia ospravedlňuje 

choroba telefonický kontakt, potvrdenie lekára 
triedny učiteľ  
(celá doba) 

nevoľnosť telefonický kontakt, zápis v ŽK 
triedny učiteľ  
(max. 2 dni) 

iná udalosť telefonický kontakt, zápis v ŽK 
triedny učiteľ  
(max. 2 dni) 

dovolenka žiadosť ZZ o uvoľnenie z vyučovania 
riaditeľ školy  

(viac ako 2 dni) 

iná udalosť žiadosť ZZ o uvoľnenie z vyučovania 
riaditeľ školy  

(viac ako 2 dni) 

 Znížená známka zo správania. 

 Oznámenie skutočnosti obecnému úradu v miest trvalého bydliska žiaka. 

 Oznámenie skutočnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci. 

 Začatie trestného konania vo veci zanedbania povinnej výživy voči 

zákonnému zástupcovi. 

Predmet Počet hodín za týždeň Hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra 10 známkou 

Matematika 5 známkou 

Prvouka 1 slovne 

Hudobná výchova 1 slovne 

Výtvarná výchova 2 slovne 

Telesná výchova 2 slovne 

Etická/náboženská výchova 1 absolvoval 

SPOLU 22 hodín 
 

 


