Kam ísť, keď...?
- máte v rozvrhu napr. učebňu č. 411 ... prvá číslica znamená poschodie a učebne sú číslované od západu
na východ

(čiže od ZŠ, smerom ku gymnáziu)

- si máte ísť vybaviť obed ... prízemie, jedáleň, okienko pri stene
- si chcete vybaviť ISIC ... 1.poschodie, strana ZŠ, kabinet chémie
- máte ísť za zástupcom/zástupkyňou ... 2. poschodie, 2. dvere vľavo za výklenkom
- máte ísť k riaditeľke (vchod cez tajomníčky) ... 2. poschodie, dvere oproti výklenku
- potrebujete ísť za adminmi ... 2.poschodie, za sklenými dverami, vľavo
- máte nájsť upratovačku ... na každom poschodí, dvere vedľa pánskeho WC
- vás pošlú nájsť školníka ... na prízemí ZŠ, ak tam nie je, spýtajte sa na vrátnici
- učiteľ neprišiel na hodinu ... najskôr do jeho kabinetu, ak tam nie je, tak k zástupcom
- povedia, aby ste išli do „veľkej zborovne“ ... učebňa č.206
- povedia, aby ste išli do „malej zborovne“... miestnosť vpravo od učebne č. 206
- hľadáte suplovanie ...

nástenka na 2. poschodí vedľa WC, alebo na prízemí

- vás pošlú do bunkra/ pod schody ... pokračovanie schodišťa z prízemia dolu
- hľadáte B4 ... 2. poschodie, oproti dverám k zástupcom
- máte hodinu v B1, B2 alebo B3 ... prízemie, strana ZŠ
- nie je voľná učebňa, v ktorej máte byť ... k zástupcom
- vás pošlú po kriedu ... 2. poschodie, skriňa vo výklenku (alebo u tajomníčok)
- hľadáte záhadnú učebňu č.309 ... na 3. poschodí, smer ZŠ, vpravo, za rohom
- ste niečo stratili/našli ... na vrátnicu
- máte APE a hľadáte laboratórium (napr.LFg)... laboratóriá sú pri príslušných kabinetoch
- neviete nájsť lietadielka, ponorky ... čiže ŠVL ... 2. poschodie za sklenými dverami
- pre zmenu hľadáte učebne INF ... 2.poschodie, strana ZŠ
- potrebujete potvrdenie o návšteve školy ... za triednym učiteľom/ učiteľkou
- máte problém a chcete hovoriť s výchovnou poradkyňou ... 1.poschodie, kabinet chémie

