Základná škola s materskou školou Cinobaňa pozýva na základe vzájomnej spolupráce s Radou
rodičov pri Základnej škole s materskou školou Cinobaňa, rodičov, starých rodičov či bývalých žiakov
a našich priaznivcov do priestorov základnej školy na týždeň otvorených dverí v dňoch 23.apríla až
27.apríla.2018.
V priebehu týždňa otvorených dverí sa budú môcť denne:
 zúčastniť vyučovacieho procesu v triedach v čase od 7.30 hod.do 13.00 hod /podľa
individuálneho rozvrhu tried a dohody s triednymi učiteľmi /
 zúčastniť výchovno-vzdelávacích aktivít v školskom klube detí v čase od 13.30 hod. do 15.00
hod./ podľa dohody s vedúcim vychovávateľov – Bc. Zdenkom Weissom/
 zúčastniť činnosti v záujmových útvaroch – krúžkoch v čase určenom na záujmovú činnosť – po
dohode s vedúcim krúžku /príloha – rozpis krúžkov a termínov konania/
 prezrieť si vonkajšie priestory školy, vybavenie všetkých učební v čase od 14.00 do 16.00 hod.
/ v sprievode školníka, prípadne upratovačiek.../
 prezrieť priestory školskej jedálne v čase v čase od 13.45 hod. do 14.30 hod. / v sprievode
vedúcej ŠJ – p. Gondekovej, prípadne kuchárok ŠJ/

Názov krúžku
Divadelný krúžok
Environmentálny krúžok
Filmárik a Filmuška športujú
Folklórny súbor - Brezinka
Futbalový krúžok – 1.stupeň
Hasičský krúžok
Majsterko
Maliarik
Ochrana prírody a zdravia
Počítačový krúžok
Stolnotenisový krúžok
Stonožka
Šikovné ruky
Šikovníček
Tableťáčik
Tanečný – moderné
Žurnalistický krúžok

Vedúci krúžku
Mgr. Vladimíra Albertová
Mgr. Gelieňová, Mgr. Černáková
Mgr. Danková, Mgr. Jančo

Mgr. Iveta Gajdošová
Radomír Berky
Bc. Zdenko Weiss
PaedDr. Jaroslav Rojík
Mgr.Zdenka Weissová
Mgr. Jana Lörinčíková
Mgr.Marcela Gelieňová
p. Hegyi
Mgr. Andrea Rogožníková
Dagmar Hrnčárová
Mgr. Adriana Krajčiová
Mgr. Monika Černáková
Mgr. Marcela Gelieňová
Mgr. Vladimíra Albertová

Termín konania krúžku
Pondelok - 13.30 hod.
Štvrtok – 13.30 hod.
Pondelok , Utorok - 14.15 hod.
Streda – 13.30 hod.
Piatok – 13.00 hod.
Streda – 14.15 hod.
Utorok – 13.30 hod.
Streda – 12.30 hod.
Štvrtok – 13.30 hod.
Utorok, Streda – 13.30 hod.
Štvrtok – 15.00 hod.
Utorok – 13.30 hod.
Utorok – 13.30 hod.
Pondelok – 13.00 hod.
Utorok – 12.15 hod.
Pondelok – 13.30 hod.
Streda – 14.15 hod.

