
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš 

  

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej 

školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak 

môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole, školskému klubu detí, centru voľného času, alebo inému 

školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie 

poskytovať. Každý žiak môže poskytnúť vzdelávací poukaz iba jednej škole alebo jednému školskému 

zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu. 

 Rodičom podpísaný vzdelávací poukaz je treba odovzdať najneskôr 19. septembra 2017 vedúcim 

záujmových krúžkov alebo triednym učiteľom.  
Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov bude pre vaše deti vítanou 

formou naplnenia ich voľného času.  
 

Ponuka krúžkov pre školský rok 2017/2018 je nasledovná: 

 

 JOLLY Phonics Anglický jazyk  pre II. -III.ročník vedie p. Záhradníková ( štvrtok 13,00 - 14.30  )   

 TURISTICKÝ  pre III. až  IX. ročník  vedie p. vychovávateľka Žiaranová, Žiaran (soboty a nedele  

 FLORBAL  pre III. až V. ročník vedie p. Žiaran ( pondelok 15,00 - 16,45 ) 

 POČÍTAČOVÝ pre III. a V. ročník vedú p. učiteľky Rýglová, Spilá, ( pondelok, utorok 13,45 - 

15,15 ) 

 PREHADZOVANÁ-VOLEJBAL  pre III. až VII. ročník (dievčatá) vedie p. uč. Mác          

(pondelok - streda 14,00 -15,30 )    

 ŠPORTOVÝ I.  pre I. až IV. ročník (dievčatá) vedie p. učiteľ Mác ( piatok 13,30 – 15,30 ) 

 ŠPORTOVÝ  II.  pre I. až IV. ročník (chlapci) vedie p. učiteľ Mác ( štvrtok 13,30 – 15,30 ) 

 BASKETBALOVÝ I.  pre III.a IV.ročník (chlapci) vedie p.Králik ( utorok 15,00 - 16,00 ) 

 BASKETBALOVÝ II.  pre V.a VI.ročník (chlapci) vedie p.Králik ( pondelok 16,30 - 18,00 )    

 BASKETBALOVÝ III.  pre VII.až IX.ročník (chlapci) vedie p.Králik ( piatok 15,00 - 16,30  

 PRÍRODOVEDNÝ  pre IV. ročník vedú p. učiteľky Pajunková, Rumanská ( pondelok, streda 

13,30 -  15,00 ) 

 PRÍPRAVA NA TESTOVANIE  pre IX.A vedú p. učiteľ Macko, p. učiteľky Capková 

a Horňáková ( utorok 13,45 - 14,45 )  

 PRÍPRAVA NA TESTOVANIE  pre IX.B vedú p. učiteľ Macko, p. učiteľka Cisárová (pondelok 

13,45 - 14,45 ) 

 LYŽIARSKY  pre I.až IV. ročník, vedie p. Rázusová ( streda 18,00 -19,00 ) 

 PRÍPRAVA NA PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE pre V. až IX. ročník vedú p. učiteľky Chovanová 

a Kalinayová ( po dohode so žiakmi ) 

 VÝTVARNÍCKY  pre VII. a VIII. ročník vedie p. učiteľka Škvareninová ( utorok 13,30 -15,30 ) 

 DOUČOVANIE a KONZULTÁCIE z MATEMATIKY  pre VII. ročník vedie p. učiteľka 

Hyblerová ( pondelok 13,30 -15,30 ) 

 

 POHYBOVÉ HRY  pre V.a VI. ročník (dievčatá) vedie p. učiteľka Horňáková ( po dohode so 

žiakmi ) 

 POHYBOVÉ HRY  pre VII.a IX. ročník (dievčatá) vedie p. učiteľka Horňáková ( po dohode so 

žiakmi ) 

 TVORIVÉ DIELNE  pre IV. ročník vedie p. učiteľka Koreňová ( utorok 13,30 -15,30 ) 

 TVORIVÉ  DIELNIČKY  pre I. až IV. ročník vedie p.Pavlovičová ( pondelok 13,30 - 15,30)  

 ŠPORTOVÉ HRY  pre V. až IX. roční (chlapci) vedie p. učiteľka Dubovská ( pondelok 13,30 - 

15,30) 

 OCHRANÁRIK  pre II. ročník vediú p. učiteľky Maťková a Poláčeková  (pondelok, utorok 13,30 - 

14,30) 

 

Liptovský Mikuláš 04. 09. 2017                                             PhDr. Eva Vondráková, v. r. 

         riaditeľka školy  

 


