
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy, milí žiaci ! 

 
Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského 

roku 2014 / 2015, ktoré sa uskutoční 
 

V   UTOROK 2. 9. 2014 O 8.30 HODINE  

 
na školskom dvore Základnej školy na Žitavskej ul. č. 1, 

821 07 Bratislava. 

 
 

Nástup žiakov: 8,00 – 8,15 
 

Program: 
1. Hymna SR 
2. Príhovor p. riaditeľky RNDr.J. Weisovej  

3. Úvodné slovo majú žiaci IV.A triedy. Prihovoria sa nám básňou      
od Alojza Čobeja „Dobré ráno , škola “. 

4. Teraz troška na ľudovú nôtu. Deti zo súboru Žitavanček nám 
predvedú „Detské hry a riekanky“. 

5. Znova niečo na tanec, ale v hip- hopovej podobe, ukážu žiačky 
zo VI.B triedy. 

6. Privítanie a predstavovanie žiakov 0. a 1. ročníka -  p. ZRŠ  
T. Rusinko, p. učiteľky nultého a prvého ročníka 

7.Našich najmenších chcú privítať aj starší spolužiaci zo IV.A 
triedy. 

8. Organizačné pokyny poskytne p. ZRŠ R. Matúšková 



9. Odchod do tried, slávnostná triednická hodina. 

 

V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci stretnú vo 
svojich triedach a vhodné body programu sa 

uskutočnia cez školský rozhlas.  

 

Po slávnostnej triednickej hodine  si rodičia môžu 

vyzdvihnúť deti, ktoré nenavštevujú školský klub detí       
o 9.45 HODINE. 

Rodičia, ktorí sa chcú zúčastniť slávnostnej triednickej 

hodiny, sú srdečne vítaní. 
 

Rodičia detí 0. a 1. ročníka majú o 9.45 vo svojich triedach 
krátke informačné stretnutie. O všetky deti 0. a 1. ročníka sa 

v tom čase postarajú p. vychovávateľky. 
 

Činnosť školského klubu detí (ŠKD) je 2.9.2014 

od 6.00 do 8.00 a potom od 9.45 do 18.00 hod. 
 

Stravovanie  v školskej jedálni (ŠJ)  bude 2.9.2014 od 
11.00 do 13.00 hod. 

(Šeky na stravu a stravné lístky si môžete vyzdvihnúť u vedúcej 
školskej jedálne 25.8. – 28.8.2014 v čase 8.00 – 13.00 hod.) 

 
Všetky potrebné informácie nájdete aj na 

www.zszitavskaba.edu.sk 
 

Pozn. Žiaci si nezabudnú prezuvky. 
  
RNDr. Jana Weisová, riaditeľka ZŠ na Žitavskej ul.č.1 
                                                                                                        

             

http://www.zszitavskaba.edu.sk/

