
INFORMÁCIE PRE PRVÁKOV A ICH RODIČOV 

Teší nás, že vstupujete do radov nás Dopravákov a srdečne Vás vítame na našej škole. Na úvod Vám 

chceme dať pár úvodných informácií :  

1. DOCHÁDZKA 

Všetci žiaci majú ISIC karty a na vstupe do školy sa kartou „pípnu“ a zaevidujú svoj príchod a po 

vyučovaní zase odchod. ISIC karty slúžia aj na stravovanie a o ich ďalších výhodách sa dočítate tu 

:  https://bit.ly/2lH6PYr 

 

2. STRAVOVANIE  

Na škole je výdajňa stravy, stravu dovážame zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave. 

Na stravu sa treba prihlásiť, prihlášku, kde sú aj ďalšie informácie ( napr.o platbe, odhlasovaní a pod. ) 

nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/news/ Do prihlášky uveďte meno žiaka.  

Strava pre žiakov sa začne vydávať z dôvodu sprísnených dôvodu protipandemických opatrení až od 

15.9.2020. 

 

3. ROZVRH HODÍN 

Rozvrh hodín je zverejnený na stránke školy : https://spsdtt.edupage.org/timetable/. 

 

4. JAZYKOVÁ ŠKOLA 

Škola má akreditovanú Jazykovú školu, kde sa študenti môžu zdokonaľovať v študovanom jazyku                

(napríklad vyššiu úroveň, alebo ak je potrebné sa venovať jazyku viac), alebo sa učiť ďalší jazyk. 

Informácie študenti dostanú v škole na hodinách cudzieho jazyka a prihlášku si môžete stiahnuť tu : 

https://spsdtt.edupage.org/a/jazykova-skola a študent ju odovzdá svojmu jazykárovi, alebo triednemu 

učiteľovi do 11.9.2020. 

 

5. KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

Na škole máme bohatú mimoškolskú činnosť, jej ponuku zverejnia študentom triedni učitelia 

začiatkom septembra. 

 

6. KOMUNIKÁCIA S UČITEĽMI 

Rodičovské združenia zatiaľ nie sú povolené, tak Vás žiadame o využívanie mailovej komunikácie a 

systému edupage, kde sa dostanete  po prihlásení na stránke školy https://www.spsdtt.sk/login/ 

Prihlasovacie údaje dostanete od triedneho učiteľa, ak mu zašlete po žiakoch, alebo mailom svoj mail.    

Na stránke školy sú zverejnené mailové kontakty na učiteľov : https://www.spsdtt.sk/a/kontakty-na-

ucitelov kde sa môžete obrátiť so svojou otázkou, či pripomienkou, prípadne si dohodnúť v prípade 

potreby osobné stretnutie. 

         Ing. Peter Papík, riaditeľ školy 
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