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STREDNÁ  PRIEMYSELNÁ  ŠKOLA  STAVEBNÁ  V  ŽILINE 

Veľká okružná 25, 010 01  Žil ina  
 

Milí rodičia a žiaci, 

aj v tomto školskom roku dostane každý žiak vzdelávací poukaz, ktorý môže byť využitý na nižšie uvedené útvary záujmového vzdelávania 

poskytované našou školou. V prípade, že si z našej ponuky vyberiete, záväznú prihlášku spolu so vzdelávacím poukazom, prosím,  odovzdajte 

triednemu učiteľovi do 18. 09. 2018. Ak sa na niektorý z krúžkov prihlási menej ako 12 žiakov, krúžok neotvoríme. Náplň krúžku bude 

rozvrhnutá do 60 hodín ročne a deň konania sa prispôsobí rozvrhu žiakov, ktorí sa prihlásia.  

Prihlášku tvorí tento plagátik, v ktorom zvolený krúžok zakrúžkujte. Ak si nevyberiete žiaden krúžok, navrhnite, o čo by ste mali v budúcnosti 

záujem. Ak si nevyberiete žiadny krúžok, odovzdáte triednemu iba túto návratku podpísanú rodičom, ak si vyberiete, tak návratku s podpísaným 

vzdelávacím poukazom.  

 

ZOZNAM ÚTVAROV ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019: 

 

1. Futsal – vedie Mgr. Kuric – streda 14.15 hod. 

2. Florbal - vedie Mgr. Kuric – utorok 14.15 hod. 

3. Nosné konštrukcie budov – vedie Ing. Bullo – utorok 14.45 hod. 

4. Statika v praxi – vedie Ing. Kavecká – streda 14.45 

5. Volejbal – vedie Mgr. Podolinský – štvrtok 14.15 hod. 

6. Stolný tenis - vedie Mgr. Podolinský – streda 14.15 hod. 

7. Kondičné plávanie - vedie Mgr. Kotvasová – utorok 15.00 – 16.00 hod. 

8. Automatizácia zobrazovacích prác – vedie Ing. Dudoň – utorok 14.30 hod.  

9. Deskriptívna geometria – vedie Ing. Ďurkáčová - utorok -14.15 hod. 

10. Navrhovanie rodinných domov – Ing. arch. Buchová - utorok 14.15 hod. 

11. Kreslenie v programe AutoCAD – vedie Ing. Baluchová - utorok 14.15 hod. 

12. Projektovanie stavieb – vedie Ing. Brisučiaková – streda 14.15 hod. 

13. Staviteľstvo inak – vedie Ing. Mikulová – streda 14.15 hod. 

14. Interiérový dizajn – vedie Ing. Zsóka, PhD., utorok 14.15 hod. 

15. Navrhovanie bytových a občianskych stavieb  – vedie Ing. Kuchárová - utorok 14.15 hod. 

16. Matematika (pre 1. – 3. ročník) – vedie RNDr. Sobčáková - streda 14.15 hod. 

17. Matematika plus (4. ročník) - vedie RNDr. Frťalová - streda 14.30 hod. 

18. Matematický krúžok (4. ročník) – vedie Mgr. Dubec - utorok 14.45 hod. 

19. Fyzikálny krúžok (1. – 2. ročník) – vedie Mgr. Lvončík – štvrtok 14.30 hod. 

20. Praktická slovenčina – vedie Mgr. Sabová – streda 14.15 hod. 

21. Krúžok z nemeckého jazyka pre 4. ročník – vedie Ing. Opial – streda 14.30 hod. 

22. Krúžok anglického jazyka pre 3. ročník - vedie Mgr. Skácelová – utorok 14.20 hod.  

23. Krúžok anglického jazyka pre 3. ročník - vedie Ing. Klimová – utorok 14.30 hod.  

24. Krúžok anglického jazyka pre maturantov – vedie Ing. Mandáková – štvrtok 13.30 hod. 

25. Krúžok mladých redaktorov – časopis STAVBÁR – vedie PhDr. Lacináková, streda 14.30 hod. 

26. Turistický krúžok - vedie Ing. Cyprichová - jedna sobota v mesiaci 

 

Ak som si nevybral, mám nasledovný návrh: 

                       

 

Meno žiaka:                                                                              Trieda:  

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) informovaný(a) o vzdelávacích poukazoch.  

 

 

 

 

 

Dátum:.....................................                        Podpis zákonného zástupcu:  .....................................  


