
Milí žiaci, vážený pedagogický zbor, vážení rodičia! 

Je tu september a po roku improvizovaného vzdelávania v dôsledku šíriaceho sa            
ochorenia Covid-19 tu máme opäť nový školský rok. 

Srdečne Vás v našej milovanej školičke vítam. 
Zvlášť vítam našich prváčikov. Dnešným dňom sa stávate ozajstnými žiakmi našej           

základnej školy. Prajem Vám veľa úspechov a rados� z každého dňa, ktorý strávite v našej               
škole.  

Vás, milí deviataci, čaká náročný školský rok. Je pred Vami zodpovedná úloha vybrať si              
povolanie. Urobte všetko preto, aby sme boli na Vás hrdí.  

Život nám stále prináša niečo nové a nepoznané. Jedna z definícií inteligencie hovorí,             
že je to schopnosť prispôsobiť sa neočakávaným situáciám. Čaká nás školský rok, v ktorom sa               
budeme musieť flexibilne prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii.  
 Vďaka pandémii prešlo slovenské školstvo najväčšou reformou za posledné roky.          
Inokedy zakázané mobily či tablety sa za posledné 2 roky stali nevyhnutnou súčasťou online              
vyučovania. Mnohí ste sa zoznámili so samoštúdiom, učili sa trpezlivos�, citu pre časový             
manažment či disciplínu. Veľmi si želám, aby sme to pozi�vne, čo nás pandémia naučila,              
preniesli do vyučovania v tomto a ďalších školských rokoch. 

Základným nástrojom komunikácie medzi našou školou, žiakmi a rodičmi je už           
druhý rok EduPage, ktorý sa stal a aj naďalej zostane neoddeliteľnou súčasťou            
vyučovacieho procesu. Je preto nevyhnutné, vážení rodičia, aby ste si aplikáciu Edupage            
s�ahli do svojich mobilov, a boli tak počas celého roka informovaní o prospechu a              
správaní svojich de� a o udalos�ach v našej škole.  Všetky dôležité oznamy a informácie              
nájdete aj na webovej stránke školy. 

Máme za sebou 2 mesiace letných prázdnin. Dúfam, že ste si oddýchli a načerpali              
nové sily, aby ste boli pripravení na nové výzvy, ktoré nám tento školský rok prinesie. Želám                
Vám veľa úspechov, aby tento rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme              
zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových poduja�. Aby to bol školský rok               
pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás               
podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. 

Vám, vážení kolegovia, prajem v tomto školskom roku veľa zdravia, síl, elánu a pocitu              
naplnenia z vykonávanej práce. 
 

Mgr. Radoslav Urbančok, riaditeľ školy 
 


