
Trieda
Určený 

dozor

Kmeňová 

učebňa

Rozpis činností a príprava miestností do poţadovaného 

stavu

I.A De A1

Pripraviť učebňu A1 na výdaj jedla - Zodp.: Šg,De. Úprava A1 podľa pokynov 

Šg (lavice sa vynášajú)

I.B Bz A2

Pomocná miestnosť pre výdaj jedla - Zodp.: Šg, Bz. I.B vynesie lavice z A2 do 

haly (podľa pokynov Šg).

I.C To D1, D3

Skontrolovať učebne D1, D3, počet lavíc musí byť 14 ks v každej učebni. 

Využiť žiakov na prípravu DOD/podľa potreby. Ţiaci sú k dipozícii, ak by 

bolo potrebné prenášať lavice z E1, E2, E3 do haly (pýtať sa Ma).

I.D Ro D2

Skontrolovať učebňu D2, počet lavíc musí byť 14ks. Využiť žiakov na prípravu 

šatne v hale/podľa potreby.

II.A Šg A3 Pripraviť učebňu A3 na výdaj jedla - Zodp.: Šg.+ vynášať lavice z A4 do haly.

II.B Da A4 presun stolov z S2 do haly + lavice z A4 podľa potreby (info Šg).

II.C sú podelení v rámci OTP

II.D Ml, Sr D4, D5

Skontrolovať učebňu D4 14 ks, D5 počet lavíc musí byť 16 ks. Využiť žiakov 

na DOD prípravné práce/podľa potreby alebo presuny z "E" - podľa pokynov 

"Ma".

III.A Ha trieda je s Ha.

III.B Ru A5

Presun lavíc do haly, úprava chodby "A" podľa pokynov p. Rusnáka + preniesť 

lavice z chodby "A" do suterénu na ukladanie mís.

III.C Sr B5

Lavice sa zároveň použijú na ukážky v rámci DOD na chodbe "B" - ostatné do 

haly, zároveň žiaci podľa potreby pomôžu nosiť stoly z C5, C6, resp. prípravné 

práce na chodbe "B".

III.D Ja Priebežná prax Floriánka

IV.A Dz E1

Trieda (resp. tí, čo ostali) je k dispozícii v učebni E1 - podľa potreby  sa 

vynášajú lavice aj z E1,  + ďalšie pomocné práce v rámci DOD či presunov do 

haly upresnenie Ma (v spolupráci s Kk). Využiť žiakov na "D" na presuny 

do haly.

IV.B Tv E2

Trieda (resp. tí, čo ostali) je k dispozícii v učebni E2 - podľa potreby sa 

vynášajú lavice aj z E2 , + ďalšie pomocné práce v rámci DOD či presunov do 

haly upresnenie Ma (v spolupráci s Kk). Využiť žiakov na "D".

IV.C Ma Súvislá prax

IV.D Mh C5, C6

Trieda pripraví učebňu C5 na workshop o whisky + B3. Stoly vyniesť do haly v 

spolupráci s III. C .

V.C Tu C1

príprava C1 na raut - upresnenie Kj, Ci, zvyšok lavíc do haly , ak bude 

potrebné preniesť lavice aj z C8, C9 (časť do C6), zvysok do haly  

(kontaktovať Kk, či je potrebné).

V.B Kč B1, B2, B5

príprava B2 na DOD (ponechať ? lavíc - upresní To), príprava chodby "B" - 

rozmiestnenie panelov, lavíc na ukážky, úprava miestností B1 a B5 na 

odkladanie zvyšných stoličiek z učební B3, B4, C1    Z: Kč, Mh, To, Sr

V.A Bd, Mh B3, B5

presun lavíc do haly, ponechať 2 ks lavíc v B3 (upresní Mh), príprava 

miestnosti na workshop Z: Bd, Mh, Šb. Zároveň ak bude potrebné vynášať 

lavice z B5 do haly, tak pomôcť.

V.D Fb/Sr B4

ponechať ? lavíc na slávnostné tabule, zvyšok lavíc presun do haly  podľa 

inštrukcií Mh, To, Sr, príprava miestnosti na DOD Z: Fb, Sr, Mh, To.

Presun lavíc - koordinácia na chodbe "A" - Hu, na chodbe "B, C" - Fr, na "E" - Ma, 

v hale Kk, Pa, p. Prídavok

Presuny stolov, lavíc začneme najprv na chodbe "A",najprv stoly z S2, C5, C6,potom lavice,

po skončení na "A" Hu dá avízo na chodbu "B" a pokračujeme od C1 - B5 a následne na "E"

Presuny a úpravy po 5. vyučovacej hodine, odchod ţiakov aţ po kontrole vykonanej 

práce vyučujúcimi/triednymi (týka sa ţiakov, ktorí nie sú zapojení do ďalších činností).

Príprava Eurocupu po 5. vyučovacej hodine - 21. 10. 2014/utorok



Trieda

Vyučujú

ci 1. hod. 

- 

zodpove

dný za 

návrat 

do 

pôvodné

ho stavu

Kmeňová 

učebňa

Rozpis činností a príprava miestností do poţadovaného 

stavu

I.A Kr A1 úprava triedy do pôvodného stavu

I.B Da, Su A2, A5 presun lavíc z haly do A5, A2 do pôvodného stavu

I.C Bu, Ks, Sr C7, S3, S4 vyučovanie

I.D Šo, Ml C2,C3, D2, D3 úprava C2, C3, kontrola D2, D3, či sú o.k. 15 ks lavíc v každej triede.

II.A voľná 1. hodina

II.B Mv A4 presun lavíc z haly do triedy, presun stolov do S2

II.C Ja, Mš C5, C6, F2 C5, C6 do pôvodného stavu (stoly presunúť z haly)

II.D Fb D5 kontrola učebne, 16 ks lavíc + stoličky musia byť

III.A Ba B3 presun lavíc z haly do triedy

III.B Cd priebežná prax

III.C Fr, Pa hala upratovanie haly

III.D Hu, Pa hala, C1 upratovanie haly, presun lavíc do C1

IV.A Vj, Dz E4, E1 vyučovanie, v E1 kontrola počtu lavíc a stoličiek 

IV.B priebežná prax

IV.C súvislá prax

IV.D Ru, Šb A3, C9 úprava tried a chodby A a pred C8, C9

V.A Pt, Vg F3, F4 vyučovanie

V.B Lp, Ka E3, B2

vypratanie stoličiek z B1, B2 do B3, B4, C1, lavice z haly naspäť do B2, 

kontrola E3 - 15 ks lavíc + stoličky

V.C Šg, Kv E2, B5 lavice z haly do E2, kontrola počtu lavíc a stoličiek, B5 do pôvodného stavu

V.D Kk, Kľ B4, D1 presun lavíc z haly do B4, stoličky z B1, kontrola 15 ks lavíc + stoličky (B4, D1)

Upratovanie po Eurocupe - 23. 10. 2014/štvrtok


