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INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 
 

• školský rok 2022/2023 začína 2. septembra 2022 (piatok), slávnostné otvorenie je plánované na 
pondelok 5. septembra 2022 o 9.00 hod.  (ubytovaní žiaci v školskom internáte podľa  pokynov, 
uvedených v rozhodnutí o prijatí) 

 

• výchovno-vzdelávací proces sa realizuje formou teoretického a praktického vyučovania, praktické 
vyučovanie prebieha v priestoroch školského účelového zariadenia Školské lesy Cemjata (vzdialenosť 
cca 5 km, dopravu zabezpečujeme vlastnými školskými autobusmi). V   2. , príp. 3.  vyučovacom týždni 
sa bude konať prvá učebná prax žiakov 1. ročníka v rozsahu 30 hodín, je preto potrebné, aby ste 
zabezpečili oblečenie a základné pomôcky : 

- zelené nohavice 
- zelenú košeľu, príp. tričko 
- zelený sveter, resp. pulóver 
- zelenú bundu, vetrovku ... 
- čierne, resp. hnedé kožené topánky s tvrdou podrážkou 
- pokrývku hlavy 
- plášť do dažďa 
- koženú, príp. podobnú, tašku cez plece.   

 
 Zelená farba môže byť nahradená inou zemitou farbou (hnedá, ...). 
 

• keďže v poslednom období sme spozorovali nárast absencie žiakov nižších ročníkov, žiadame Vás, aby 
ste pri uvoľňovaní Vášho dieťaťa z vyučovania rešpektovali Vnútorný poriadok školy, ktorý je 
zverejnený na webovom sídle školy (www.slspo.sk) a s ktorým budú žiaci oboznámení na 1. triednickej 
hodine. Rešpektovanie jednotlivých častí Vnútorného poriadku školy nielen žiakmi, ale aj rodičmi, je 
súčasťou nevyhnutnej spolupráce so školou a predpokladom eliminácie následných negatívnych javov 
(vysoká absencia, záškoláctvo,...). 

 
 I keď sa iste nepodarí týmito informáciami odpovedať na všetky otázky, ktoré sú pre Vás v tejto dobe 

aktuálne, veríme, že budú osožné a umožnia rýchlejšie a bezproblémovejšie prispôsobenie sa 
pomerom strednej školy. Podrobnejšie informácie budú poskytované prostredníctvom triednych 
učiteľov a následne formou aktívov rodičovského združenia. 

 
Dokumenty, ktoré je potrebné doniesť k začiatku školského roka: 
 

• vysvedčenie z 9. ročníka /kópia 

• rodný list /kópia 
 
 
S pozdravom  Lesu zdar! 
 
                   Ing. Miroslav Fuchs, PhD. 
                riaditeľ školy 
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