
  Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21 Trnava  

 

                       ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA    PRE ŠK.ROK 2019/2020 

NARODENÝCH  OD 01.09.2012 DO 31.08.2013 A DETÍ S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU SA USKUTOČNÍ  V DŇOCH  : 

      ŠTVRTOK  04. 04. 2018         od       10, 00        do        18, 00  HOD  
      PIATOK      05. 04. 2018         od       10, 00        do        18, 00  HOD  

Ponúkame : PROJEKT – OTVORENÁ  ŠKOLA 

 Škola je ako jediná v meste zaradená do národného projektu „Škola otvorená všetkým“ implementácia pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania na 
základných školách s celodenným výchovnovzdelávacím systémom. 

 Krúžky: výtvarný, žurnalistický, Stretnutie s umením, anglického jazyka, futbalový, športový, basketbalový, šachový, Poznaj svoje okolie, logopedické 
cvičenia, Mladý umelec, cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka, Nemecky s úsmevom, Tvorivé písanie,  Rozprávkou k rozvíjaniu fantázie, 
Tvorivá dielnička, Hravé učenie šikovným jazýčkom, Zdravá vareška, Stretnutie s históriou... 

 Vyučovanie anglického jazyka od 3. ročníka ako povinný predmet. 

 Škola získava dobré umiestnenia v súťažiach, realizuje projektové vyučovanie žiakov/čok, využíva nové formy a metódy vo vyučovaní. 

 Vyučovanie v envirotriede (v altánku), interaktívnych triedach, v špeciálnych učebniach 

 Výučbu informačných technológií s využitím počítačovej siete Internet 

 Špeciálnu starostlivosť – špeciálny/a pedagóg/ička, školský/á psychológ/ička, asistent/ka učiteľa/ky, výchovný/á poradca/kyňa, sociálny/a pedagóg/ička  

 Plavecký výcvik, Školu v prírode a  Lyžiarsky výcvik, ŠKD v prevádzke od 6,30 – 16,30 hod. 

 Škola vydáva časopis „ Gorkáčik „ a mesačne pripravuje rozhlasové relácie „Gorkoviny „ . 

 Počas letných prázdnin škola v spolupráci s Mestom Trnava zabezpečuje pestrú činnosť – prímestský tábor. 

 Naša škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie – Zdravá škola. 

 Škola kladie dôraz na estetiku interiéru a exteriéru pracovného prostredia detí . 

 V priestoroch ZŠ je otvorená pobočka Mestskej knižnice J . Fándlyho v Trnave . 

 Škola je cvičnou školou PF TU. 

K zápisu treba priviesť dieťa, priniesť rodný list dieťaťa, preukaz poistenca /dieťaťa/ a občiansky preukaz oboch  rodičov /ak sa druhý rodič nezúčastní zápisu, 
zastupujúci rodič prinesie vyjadrenie súhlasu druhého rodiča v zmysle zákona 36/2005 Z.z.o rodine,... 

Info :  033 / 5536107, 033/3236863                          www.zstulipantt.edupage.sk 

http://www.zstulipantt.edupage.sk/


    

 


