
Vážení rodičia, 

riaditeľstvo školy pripravuje spustenie činnosti Jazykovej školy od 8.11.2021 v prípade, že okres 

Košice nebude v tzv. Čiernej farbe. Z dôvodu zníženia možného rizika bude organizácia kurzov 

upravená.  

Kurzy, v ktorých sú žiaci z viacerých tried,  sme rozdelili do 2 skupín tak, aby boli spolu 2 triedy.  

Kurzy pre žiakov 1. a 2.ročníka budú mať 1 krát v týždni spolu 2 hodiny (pôvodne mali 1 hodinu 2 

krát v týždni) tak, aby sa vytvorili malé skupiny žiakov iba z 2 tried. Počet plánovaných hodín sa im 

nezníži a preto je potrebné uhradiť 2 splátky za mesiac november aj december. 

Kurz pre žiakov 3. a 4.ročníka bude rozdelený do 2 menších skupín, ktoré budú mať 2 hodiny raz za 2 

týždne. Počet plánovaných hodín sa im zníži o polovicu a preto je potrebné uhradiť za 2 mesiace len 

1 splátku. 

Kurz pre žiakov 5.-6.-7. ročníka bude prebiehať dištančne s posunutým časom od 16:00 do 17:30 

hod. Počet plánovaných hodín sa im nezníži a preto je potrebné uhradiť 2 splátky za mesiac 

november aj december. 

Podmienkou zápisu do JŠ je aj úhrada zápisného vo výške 7 € na šk. rok 2021/2022. Rodičia, ktorí 

túto platbu uhradili, platia len splátku za kurzy (november, december) v požadovanej výške. 

 

Názov kurzu Termín kurzu Forma 
kurzu 

Výška finančnej úhrady (8.11.-
16.12.2021) do 19.11.2021 

Čarovná angličtina 1- 
triedy 1.L + 1.T  

Pondelok 13:45- 15:15 prezenčne 7 € (zápisné)+ 13,40€ (2 splátky)= 
20,40€ 

Čarovná angličtina 1- 
triedy 1.S + 1.P 

Streda 13:45- 15:15 prezenčne 7 € (zápisné)+ 13,40€ (2 splátky)= 
20,40€ 

Čarovná angličtina 2- 
trieda 2.M 

Utorok 13:45- 15:15 prezenčne 7 € (zápisné)+ 13,40€ (2 splátky)= 
20,40€ 

Čarovná angličtina 2- 
triedy 2.S + 2.V 

Piatok  13:45- 15:15 prezenčne 7 € (zápisné)+ 13,40€ (2 splátky)= 
20,40€ 

Angličtina hrou 
3.M+3.B 

9.11., 23.11., 7.12.2021 

14:00-15:30 
Prezenčne, 
každý 
druhý 
týždeň 

7 € (zápisné)+ 6,70 (1 splátka)= 
13,70€ 

Angličtina hrou 
3.V+4.Z+4.L 

16.11., 30.11.,14.12.2021 
14:00-15:30 

Prezenčne, 
každý 
druhý 
týždeň 

7 € (zápisné)+ 6,70 (1 splátka)= 
13,70€ 

Sprievodca ANJ Utorok  16:00- 17:30 dištančne 7 € (zápisné)+ 13,40€ (2 splátky)= 
20,40€ 

 

Pred každým kurzom je potrebné poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka emailom vedúcemu 

kurzu. Kurzy sú organizované len 1-krát v týždni tzn. po viac ako 5 dňoch, a preto je potrebné v súlade so 

Školským semaforom MŠVVaŠ SR, aby rodič vyhlásením potvrdil vyhovujúci zdravotný stav dieťaťa.  

Po vianočných prázdninách bude činnosť JŠ organizovaná v súlade s aktuálnymi opatreniami, 

o ktorých Vás budeme včas informovať. 



V prípade, že máte obavy zo súčasného zdravotného rizika, alebo Vám nevyhovujú dočasne upravené 

pravidlá platné od 8.11 do 16.12.2021 nevyhovujú je potrebné kontaktovať vedúcu JŠ pani Lázárovú- 

lazarova@zspa.sk a písomne oznámiť do 2.11.2021: 

1) Prerušenie záujmu o jazykový kurz organizovaný od 8.11.2021 do 16.12.2021  

     Meno žiaka: ..................................................... 

     Názov jazykového kurzu: ....................................................... 

    Úhradu zápisného ako podmienku zapísania do Jazykovej školy v šk. roku 2021/2022 vo výške 7€   

uhradím do 19.11.2021. 

 

2. Odhlásenie žiaka z Jazykovej školy v šk. roku 2021/2022 

     Meno žiaka: ................................................... 

     Názov kurzu: ......................................................... 

     Žiak bude vyradený z evidencie JŠ pre celý šk. rok a nebude mať už  možnosť opätovného 

prihlásenia.   

 

 

Triedy budú pred hodinou vždy vydezinfikované, žiaci budú v učebni dodržiavať odstupy 2 metrov 

a budú mať rúško. Žiaci budú mimo svojej kmeňovej triedy a nebudú z jednej triedy.   

 

 

Ďakujeme za porozumenie a zodpovedné správanie. 

Riaditeľstvo školy 

 

mailto:lazarova@zspa.sk

