
 

Súkromný školský klub detí pri Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice 

 

ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI 
 

Školský rok: 2019/2020 
Oddelenie: I. oddelenie (I. A trieda SZŠ)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Deň Obed Rekreačná 
a odpočinková činnosť 

Tematická oblasť výchovy Olovrant Príprava na vyučovanie 

Pondelok  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.45 hod. 

od 13.15 hod. do 14.00 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 

Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy (TVOV) 

 
od 14.45 hod. 
do 15.00 hod.  

 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Utorok  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.30 hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.45 hod. 
 

od 13.30 hod. do 14.00 hod. 
VESELÝ UTOROK 
Esteticko – výchovná 

oblasť výchovy (EVOV) 

 
od 14.40 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Streda  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.45 hod. 

od 13.15 hod. do 14.00 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická 

oblasť výchovy (PTOV) 

 
od 14.45 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Štvrtok  
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

 
OČ od 12.00 hod. do 12.45 hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.45 hod. 

od 13.30 hod. do 14.00 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 

Spoločensko – vedná 
oblasť výchovy (SVOV) 

 
od 14.45 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Piatok  
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

 
OČ od 12.00 hod. do 12.40 hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.45 hod. 

od 12.40 hod. do 14.00 hod. 
PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 

Prírodovedno – environmentálna 
oblasť výchovy (PEOV) 

 
od 14.45 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 
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ROZVRH  TÝŽDENNEJ  ČINNOSTI 
Školský rok:  2019/2020 
Oddelenie:  II. (I. B trieda SZŠ) 

 

Deň Obed 
Odpočinková a rekreačná 

činnosť (OČ a RČ) 
Tematická oblasť výchovy 

(TOV) 
Olovrant Príprava na vyučovanie 

Pondelok  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 13.35 hod. do 14.00 hod. 

od 13.15 hod. do 13.35 hod 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 

Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy  (TVOV) 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Utorok 
 

 
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 13.35 hod. do 14.00 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
VESELÝ UTOROK 
Esteticko – výchovná 

oblasť výchovy  (EVOV) 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Streda 
 

 
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická 

oblasť výchovy  (PTOV) 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Štvrtok 
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

OČ od 12.00 hod. do 12.40 hod. 
RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK  

Spoločensko – vedná 
oblasť výchovy (SVOV) 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Piatok 
 

od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

OČ od 12.00 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 

Prírodovedno – environmentálna 
oblasť výchovy (PEOV) 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 
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ROZVRH  TÝŽDENNEJ  ČINNOSTI 
Školský rok: 2019/2020 
Oddelenie:  III. (II. A trieda SZŠ) 

 

Deň Obed     Odpočinková a rekreačná    
          činnosť (OČ a RČ) 

       Tematická oblasť výchovy 
                         (TOV) 

Olovrant Príprava na vyučovanie 

 
Pondelok 

 
 

  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 14.40 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 

Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy  (TVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Utorok 

 

  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 14.40 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
VESELÝ UTOROK  
Esteticko – výchovná 

oblasť výchovy  (EVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Streda 

 

 
 

 
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 14.40 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická 

oblasť výchovy  (PTOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Štvrtok 

  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 14.40 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 

Spoločensko - vedná  
oblasť výchovy (SVOV)  

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV)) 

 
Piatok 

 

 
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

 
OĆ od 12.00 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

 

 od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
 PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 

Prírodovedno – environmentálna 
oblasť výchovy (PEOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 
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ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI 

    Školský rok: 2019/2020 
   Oddelenie: IV. (II. B trieda SZŠ) 
 

Deň Obed     Odpočinková a rekreačná    
          činnosť (OČ a RČ) 

       Tematická oblasť výchovy 
                         (TOV) 

Olovrant Príprava na vyučovanie 

Pondelok  
od 12.35 hod.  
do 13.00 hod. 

 
OČ od 13.00 hod. do 13.20 

hod. 
RČ od 14.40 hod. do 14.50 hod. 

od 13.20 hod. do 14.00 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 
Telovýchovná, zdravotná 
a športová oblasť výchovy 

/TVOV/ 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod.  do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

     (VOV) 

Utorok  
od 11.40 hod. 
 do 12.10 hod. 

 
OČ od  12.10 hod. do 13.00 

hod. 
RČ od  14.00 hod. do 14.50 

hod. 

od 13.00 hod. do 14.00 hod. 
VESELÝ UTOROK 
Esteticko – výchovná  

oblasť výchovy /EVOV/ 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod.  do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

     (VOV) 

Streda  
od 12.35 hod. 
 do 13.00 hod. 

 
OČ od  13.00 hod. do 13.20 

hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

od 13.20 hod. do 14.00 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická  

oblasť výchovy /PTOV/ 

  
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod.  do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

     (VOV) 

Štvrtok  
od 12.35 hod. 
 do 13.00 hod.  

 
OČ od 13.00 hod. do 13.20 

hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

od 13.20 hod. do 14.00 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 
Spoločensko – vedná oblasť 

výchovy /SVOV/  

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod.  do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

     (VOV) 

Piatok  
od 12.35 hod. 
 do 13.00 hod. 

 
OČ od 13.00 hod. do 13.20 

hod. 
RČ od 14.00 hod. do 14.50 hod. 
 

od 13.20 hod. do 14.00 hod. 
PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 

Prírodovedno – environmentálna 
oblasť výchovy /PEOV/ 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod.  do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

     (VOV) 
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                                                                                    ROZVRH  TÝŽDENNEJ  ČINNOSTI 

Školský rok:  2019/2020 
Oddelenie:  V. (III. A trieda SZŠ) 

 

Deň Obed     Odpočinková a rekreačná    
          činnosť (OČ a RČ) 

       Tematická oblasť výchovy 
                         (TOV) 

Olovrant Príprava na vyučovanie 

 
Pondelok 

 
 

  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 13.35 hod. do 14.00 hod. 

od 13.15 hod. do 13.35 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 

Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy (TVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Utorok 

 

  
od 12.35 hod. 
 do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
  RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
VESELÝ UTOROK  
Esteticko – výchovná 

oblasť výchovy (EVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Streda 

 

 
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

 

 
OČ od 12.00 hod. do 12.15 hod. 
  RČ od 13.30 hod. do 14.50 hod. 

od 12.15 hod. do 12.45 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická 

oblasť výchovy  (PTOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Štvrtok 

  
od 13.40 hod. 
do 14.05 hod. 

 
   OČ od 13.30 hod. do 13.40 hod. 
   RČ od 14.20 hod. do 14.50 hod. 

od 14.05 hod. do 14.20 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 

Spoločensko – vedná 
oblasť výchovy (SVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
     Piatok 

 

  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12. 55 hod. do 13.15 hod. 
RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

 

 od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
 PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 

Prírodovedno – environmentálna 
oblasť výchovy (PEOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 
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                                                                                            ROZVRH  TÝŽDENNEJ  ČINNOSTI 
Školský rok:  2019/2020 
Oddelenie:  VI. (III. B trieda SZŠ) 

 

Deň Obed     Odpočinková a rekreačná    
          činnosť (OČ a RČ) 

       Tematická oblasť výchovy 
                         (TOV) 

Olovrant Príprava na vyučovanie 

 
Pondelok 

 
 

 
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

 
 

 
OČ od 12.00 hod. do 12.20 hod. 
 RČ od 12.20 hod. do 13.15 hod. 
 

od 13.15 hod. do 14.00 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 

Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy  (TVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Utorok 

 

 
 

 
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
 OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
 RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
VESELÝ UTOROK  
Esteticko – výchovná 

oblasť výchovy  (EVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Streda 

 

 
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

 
 

  
OČ od 12.00 hod. do 12.45 hod.                            
RČ od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

od 13.30 hod. do 14.00 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická 

oblasť výchovy  (PTOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Štvrtok 

 
 

 
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

  
OČ od 12.00 hod. do 12.45 hod.                             
RČ od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 

Spoločensko – vedná 
oblasť výchovy (SVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
     Piatok 

 

 
 

 
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
 OČ od 12.55 hod. do 13.15 hod. 
 RČ od 13.50 hod. do 14.50 hod. 

od 13.15 hod. do 13.50 hod. 
PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 
Prírodovedno – enviromentálna                              

oblasť výchovy (PEOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 
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ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI 

   Školský rok: 2019/2020 
  Oddelenie: VII. (IV. A trieda SZŠ) 
 

Deň Obed     Odpočinková a rekreačná    
          činnosť (OČ a RČ) 

       Tematická oblasť výchovy 
                         (TOV) 

Olovrant Príprava na vyučovanie 

Pondelok  
od 13.30 hod. 
do 13.50 hod. 

 
OČ od 13.50 hod.do 14.00 hod.   
RČ od 14.15 hod. do 14.45 hod. 

od 14.00 hod. do 14.15 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 
Telovýchovná, zdravotná 

a športová oblasť 
výchovy/TVOV/ 

 
od 14.45 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

     (VOV) 

Utorok  
od 12.35 hod. 

     do 12.55 hod. 

 
OČ od  12.55 hod. do 13.20 hod. 
RČ od  14.10 hod. do 14.50 hod. 

od 13.20 hod. do 14.10 hod. 
VESELÝ UTOROK 
Esteticko – výchovná  

oblasť výchovy /EVOV/ 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

     (VOV) 

Streda  
od 12.35 hod.  
do 12.55 hod. 

 
OČ od  12.55 hod. do 13.20 hod. 
RČ od  14.10 hod. do 14.50 hod. 

od 13.20 hod. do 14.15 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno – technická  

oblasť výchovy /PTOV/ 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

     (VOV) 

Štvrtok  
od 13.30 hod. 
do 13.50 hod. 

 
OČ od  13.50 hod. do 14.00 hod. 
 RČ od 14.15 hod. do 14.50 hod. 

od 14.00 hod. do 14.15 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 

Spoločensko – vedná  
oblasť výchovy /SVOV/ 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

     (VOV) 

Piatok  
od 12.35 hod. 
 do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.20 hod. 
RČ od 14.10 hod. do 14.50 hod. 

od 13.20 hod. do 14.10 hod. 
PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 

Prírodovedno – environmentálna 
oblasť výchovy /PEOV/ 

 
od 14.50 hod.  
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

     (VOV) 
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ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI 
 

  Školský rok: 2019/2020 
  Oddelenie:   VIII. (IV. B trieda SZŠ)  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Deň Obed     Odpočinková a rekreačná    
          činnosť (OČ a RČ) 

Tematická oblasť výchovy 
(TOV) 

Olovrant Príprava na vyučovanie 

Pondelok  
od 13.30 hod. 
do 13.50 hod. 

 
OČ od 13.50 hod. do 14.00 hod. 
RČ od 14.20 hod. do 14.50 hod 

od 14.00 hod. do 14.20 hod. 
ŠIKOVNÝ PONDELOK 

Telovýchovná, zdravotná a športová 
oblasť výchovy (TVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Utorok  
od 13.30 hod. 
do 13.50 hod. 

 
OČ od 13.50 hod. do 14.00 hod. 
RČ od 14.20 hod. do 14.50 hod. 

od 14.00 hod. do 14.20 hod. 
VESELÝ UTOROK  
Esteticko – výchovná 

oblasť výchovy  (EVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Streda  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.20 hod. 
RČ od 14.20 hod. do 14.50 hod 

od 13.20 hod. do 14.20 hod. 
TVORIVÁ STREDA 
Pracovno-technická 

oblasť výchovy  (EVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Štvrtok  
od 11.40 hod. 
do 12.00 hod. 

 
OČ od 12.00 hod. do 12.20 hod. 
RČ od 13.30 hod. do 14.50 hod. 

od 12.20 hod. do 12.45 hod. 
SPOLOČENSKÝ ŠTVRTOK 

Spoločensko – vedná 
oblasť výchovy (SVOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 

Piatok  
od 12.35 hod. 
do 12.55 hod. 

 
OČ od 12.55 hod. do 13.20 hod. 
RČ od 14.20 hod. do 14.50 hod. 

od 13.20 hod. do 14.20 hod. 
PRÍRODOVEDNÝ PIATOK 

Prírodovedno – environmentálna 
oblasť výchovy (PEOV) 

 
od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

 
od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy 

(VOV) 



 
 

Súkromný študijný klub žiakov pri Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice 

 
 

ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI   
Školský rok: 2019/2020 
Oddelenie: IX. (V. A + V. A trieda SZŠ) 
 

Deň Obed Odpočinková a rekreačná činnosť (OČ a RČ) Olovrant Príprava na vyučovanie 

 
Pondelok 
 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Utorok 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Streda 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Štvrtok 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Piatok 

 

od 12.35 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Súkromný študijný klub žiakov pri Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice 

 
 

ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI   
 

            Školský rok: 2019/2020 
            Oddelenie: X. (VIII. A trieda SZŠ) 
 

 
Deň 

 
Obed 

 
Odpočinková a rekreačná činnosť (OČ a RČ) 

 
Olovrant 

 
Príprava na vyučovanie 

 
Pondelok 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Utorok 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.45 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Streda 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod. do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Štvrtok 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod .do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 
Piatok 

 

od 13.30 hod. 
do 14.00 hod. 

 
od 14.00 hod. do 14.50 hod. 

 

od 14.50 hod. 
do 15.00 hod. 

od 15.00 hod .do 16.00 hod. 
Vzdelávacia oblasť výchovy  

(VOV) 

 

    

 


