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Letné prázdniny nám už skončili a na oddýchnutých „lifekárov“ čaká starostlivo pripravená celá
Life Academy. Začiatok septembra tradične patrí
otvoreniu nového školského roka. Myslím, že nebudem preháňať, ak poviem, že na prvý školský
deň sa teší väčšina z nás. Je to deň, v ktorom cítiť
radosť zo vzájomných stretnutí, ale aj veľkú dávku
očakávaní a motivácie zvládnuť školský rok úspešne. Okrem tohto prvého dňa nás ale v tomto školskom roku ešte čaká ďalších 189 dní v školských
laviciach.
Ja nám preto všetkým prajem, aby sa aj tieto dni
niesli v pohode a radosti z objavovania a poznávania nových vecí. Nech sú to dni, ktoré pomôžu našim „lifkárom“ učiť sa meniť sny na skutočnosť.
Brána Life Academy sa otvára, nech sa páči,
vstúpte, ste u nás vítaní…
Gabriela Česlová
Zriaďovateľka Life Academy

PEDAGÓGOVIA
Zriaďovatelia: Gabriela Česlová a Milan Čuba
Riaditeľka: Soňa Svienta
Zástupkyňa: Jana Markóčiová
V. Chmurová
T. Hlaváčiková
J. Vernarčík
M. Strenková
Z. Majerčáková
M. Krajňáková
Z. Birčáková
M. Andráš
J. Markóčiová
N. Bacharová
P. Drozd
Ľ. Gvozdiaková
N. Jakuboci
I. Kvasňáková
Z. Madejová
V. Melikantová
E. Mýtniková
I. Rusnáková
V. Serečunová
D. Starovič
G. Šromeková
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TSV, vých. poradkyňa
ANJ, NEJ
ANJ, KAJ, RAJ
ANJ, KAJ, LAJ, PBA, ULA
FYZ
MAT, SEM
SJL
DEJ, NEJ
SJL, ESI
NBV
SJA
OBN, SEY
KAJ
INF
SJL, TBZ, ETV
ANJ
HUV
UKL, SUU, VYV
MAT
GEG, TSV
BIO, CHE, SEC

tr. uč. I. A,
tr. uč. II. A
tr. uč. III. A
tr. uč. IV. A
tr. uč. V. A
tr. uč. prímy
tr. uč. sekundy
tr. uč. tercie
tr. uč. kvarty

ROZVRH DŇA
Časový rozpis hodín v Súkromnom gymnáziu Life Academy
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II. blok

III. blok

SÚKROMNÉ
CENTRUM VOĽNÉHO
ČASU
Súkromné centrum voľného času ako súčasť
Súkromného gymnázia zabezpečuje realizáciu
súkromnej starostlivosti o deti a mládež všetkých subjektov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Life Academy, s. r. o. Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovnovzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú
činnosť pre deti základnej školy i gymnázia
formou záujmových útvarov. Ťažisko činnosti je
v oblasti cudzích jazykov, žiaci majú možnosť
rozšíriť si znalosti z anglického jazyka formou
konverzácií s jazykovou lektorkou. Ďalšie záujmové útvary, ktoré ponúkame v tomto školskom roku: Športový krúžok, Cvičenia z matematiky, Redakčný krúžok. Termíny krúžkov
budú stanovené po zistení záujmu v priebehu
prvého týždňa.
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STRAVOVANIE
Chutne a zdravo
Stravovanie je pre žiakov školy zabezpečené v školskej jedálni SOŠ technickej vo vedľajšej budove. Informácie o prechode na čipový systém ste dostali v
mailoch. Žiaci päťročného odboru sa prihlasujú na
stravu u vedúcej školskej jedálne (0917 614 789).
Žiaci osemročného odboru sa na stravu prihlasujú u
tr. učiteliek. Na žiakov osemročného študijného odboru sa nevzťahuje štátna dotácia na stravovanie.
Aktuálny jedálny lístok nájdete na stránke
lifeacademy.sk/stravovanie/.

7 / 13

OSPRAVEDLŇOVANIE
z neprítomnosti na vyučovaní
Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa
uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz jeho
dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie a meškanie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka a iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho
účasť v škole.
Ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole možno:

•
•

lekárskym potvrdením (v indexe žiaka)
písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka.

Zákonný zástupca žiaka oznámi neprítomnosť žiaka
v škole ráno do 8:00 triednemu učiteľovi.
Z jednej vyučovacej hodiny môže žiaka uvoľniť vyučujúci
daného predmetu. Z jedného až troch dní to môže urobiť
triedny učiteľ. Uvoľniť žiaka z viac než troch dní môže na
základe písomnej žiadosti riaditeľka školy. Na konci školského roka môže byť žiak v odôvodnených prípadoch
uvoľnený až po klasifikačnej pedagogickej rade.
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PRÁZDNINY
Všetky dátumy času na oddych
Prázdniny

Termín od – do
streda, 30. októbra 2019

Jesenné
štvrtok, 31. októbra 2019
pondelok, 23. decembra 2019
Vianočné
utorok, 7. januára 2020
Polročné

pondelok, 3. februára 2020
pondelok, 2. marca 2020

Jarné

piatok, 6. marca 2020
štvrtok, 9. apríla 2020

Veľkonočné

utorok, 14. apríla 2020
streda, 1. júla 2020

Letné
pondelok, 31. augusta 2020
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ŠKOLSKÉ POPLATKY
Kam a ako zaplatiť?
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
VS:
Poznámka:

Prima banka Slovensko, a.s.
6132016001/5600
SK76 5600 0000 0061 3201 6001
podľa informácie vo vyúčtovaní*
meno žiaka a trieda
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*VIAC INFORMÁCIÍ VÁM RADA POSKYTNE EKONÓMKA ŠKOLY SLÁVKA ZÁBRANSKÁ

AKCIE ŠKOLY
Zo školských akcií, ktoré nás čakajú,
vyberáme…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka – november
Vianočný bowlingový turnaj – december
Lyžiarsky výcvikový kurz – január
Čitateľský maratón – marec
Jazykový pobyt v Londýne – apríl
Veľkonočný športový turnaj – apríl
Akadémia Life Academy – máj
U nás sa dobro násobí – máj
Školské výlety – jún
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KONTAKT
Aby ste nás ľahko našli
Kancelária riaditeľky: +421 918 473 448
Zriaďovateľka: +421 918 727 735
Ekonomický úsek: +421 52 77 21 942
Súkromná spojená škola
Rovná 597/15
058 01 Poprad
lifeacademy@lifeacademy.sk
www.lifeacademy.sk
Sledujte aj náš Instagram, Facebook a Twitter.
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SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Organizačná zložka Súkromné gymnázium
ROVNÁ 597/15
POPRAD 058 01
IČO: 52108163
DIČ: 2120903433

