
HARMONOGRAM STRAVOVANIA od 13. 9. 2021 

 

PONDELOK     

1. ročník: 11:20 (po 4. hod.) - stravovanie zabezpečí p. vychovávateľka. 

4. ročník: 12:00 (5 hod.) – stravovanie zabezpečí tr. uč., žiaci následne pokračujú vo vyučovaní 

podľa rozvrhu. 

2. ročník + 3. ročník: 12:15 (po 5. hod.) – stravovanie 2. ročníka zabezpečí 2. p. 

vychovávateľka, žiakov 3. ročníka odvádza do ŠJ vyučujúca na 5. hodine, ktorá odovzdá žiakov 

dozoru v ŠJ. Dozor následne zabezpečí návrat žiakov do ŠKD. 

7. ročník + 8. ročník + 9. ročník: 12:55 (6. hod.) – stravovanie zabezpečia vyučujúce na 6. 

hodine, ktoré nad žiakmi vykonávajú dozor. 

5. ročník + 6. ročník: 13:10 (po 6. hod.) – žiakov na obed odvedú vyučujúce na 6. hodine 

a odovzdajú ich dozoru v ŠJ. 

 

UTOROK  

1. ročník + 2. ročník 12:15 (po 5. hod.) - stravovanie zabezpečia p. vychovávateľky. 

3. ročník a 4. ročník: 12:00 (5. hod.) - stravovanie zabezpečia vyučujúce na 5. hodine, ktorá 

nad žiakmi vykonávajú dozor a následne odvedú žiakov do ŠKD. 

5. ročník + 6. ročník: 12:55 (6. hod.) – stravovanie zabezpečia vyučujúce na 6. hodine, ktoré 

nad žiakmi vykonávajú dozor. 

7. ročník + 8. ročník + 9. ročník: 13:10 (po 6. hod.) – žiakov na obed odvedú vyučujúce na 6. 

hodine a odovzdajú ich dozoru v ŠJ. 

 

STREDA  

2. ročník: 11:20 (po 4. hod.) – stravovanie zabezpečí 2. p. vychovávateľka. 

4. ročník: 11:20 (po 4. hod.) – stravovanie zabezpečí tr. uč., žiaci následne pokračujú vo 

vyučovaní. 

5. ročník + 6. ročník: 12:00 (5. hod.) - stravovanie zabezpečia vyučujúce na 5. hodine, ktoré 

nad žiakmi vykonávajú dozor.  

1. ročník + 3. ročník: 12:15 (po 5. hod.) – stravovanie žiakov 1. ročníka zabezpečí 1. p. 

vychovávateľka. Žiakov 3. ročníka odvádza do ŠJ vyučujúca na 5. hodine, ktorá odovzdá žiakov 

dozoru v ŠJ. Dozor zabezpečí odvedenie žiakov do ŠKD. 



7. ročník + 8. ročník + 9. ročník: 13:10 (po 6. hod.) – žiakov na obed odvedú vyučujúce na 6. 

hodine a odovzdajú ich dozoru v ŠJ. 

 

ŠTVRTOK  

1. ročník + 2. ročník: 11:20 (po 4. hod.) – stravovanie zabezpečia p. vychovávateľky. 

3. ročník + 4. ročník + 5. ročník: 12:15 (po 5. hod.) –žiakov 3. a 4. ročníka odvádzajú do ŠJ 

vyučujúce na 5. hodine, ktoré odovzdajú žiakov dozoru v ŠJ. Dozor následne zabezpečí návrat 

žiakov do ŠKD. Žiakov 5. ročníka odvádza do ŠJ vyučujúca na 5. hod. a odovzdá ich dozoru 

v ŠJ. 

8. ročník + 9. ročník: 12:55 (6. hod.) – stravovanie zabezpečia vyučujúce na 6. hodine, ktoré 

nad žiakmi vykonávajú dozor. 

6. ročník + 7. ročník: 13:10 (po 6. hod.) – žiakov na obed odvedú vyučujúce na 6. hodine 

a odovzdajú ich dozoru v ŠJ. 

 

PIATOK  

1. ročník: 11:20 (po 4. hod.) – stravovanie zabezpečí p. vychovávateľka. 

4. ročník + 5. ročník: 12:00 (5. hod.) - stravovanie zabezpečia vyučujúce na 5. hodine, ktoré 

nad žiakmi vykonávajú dozor a následne zabezpečí odovzdanie žiakov 4. ročníka do ŠKD. 

 2. ročník + 3. ročník: 12:15 (po 5. hod.) – stravovanie 2. ročníka zabezpečí 2. p. 

vychovávateľka, žiakov 3. ročníka odvádza do ŠJ vyučujúca na 5. hodine, ktorá odovzdá žiakov 

dozoru v ŠJ. Dozor následne zabezpečí návrat žiakov do ŠKD. 

6. ročník + 8. ročník: 12:55 (6. hod.) – stravovanie zabezpečia vyučujúce na 6. hodine, ktoré 

nad žiakmi vykonávajú dozor. 

7. ročník + 9. ročník: 13:10 (po 6. hod.) – žiakov na obed odvedú vyučujúce na 6. hodine 

a odovzdajú ich dozoru v ŠJ. 

 

 

 

 

 

 


