
DNI OTVORENÝCH DVERÍ  

Vzhľadom k pandemickej situácii Covid-19, nie 

je možné v škole organizovať DOD, osobne sa 

stretnúť, preto sme pre Vás pripravili online 

stretnutia: 

 

 

 10.3. 2021 (streda) Budeme mať 

prváka (v čase od 17:00 hod. – diskusia  

so psychologičkou Mgr. Jankou Vindišovou, 

PhD. – o školskej zrelosti a pripravenosti 

dieťaťa na vstup do školy) 

Platforma Google meet, kód stretnutia: 

https://meet.google.com/sox-zejm-xyt  

 

alebo: 

 

 Radi by ste poznali hodnotový systém, 

poslanie a organizáciu cirkevnej školy...? 

Ochotne zodpovieme na všetky vaše otázky. 

Tešíme sa na vás, online: 24.3. 2021 

(streda) od 17:00 hod.  

Platforma Google meet, kód stretnutia vám 

zašleme po vašom prihlásení na e-mail: 

miroslava.adamcova@zsasbtn.sk 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 

2021/2022 sa uskutoční: 

12. apríla – 16. apríla 2021 

(pondelok – piatok) 

v čase od 14:00 – 17:00 hod. 

Zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky využitím 

jednej z nasledujúcich možností: 

 z domu - elektronickou formou: elektronická 

prihláška bude zverejnená od 17. marca 2021 

na stránke školy. 

 z domu – vyplnenú prihlášku zaslať poštou 

(priniesť osobne) - najneskôr do 30. apríla 

2021. (prihláška, dotazník, žiadosť o odklad 

povinnej školskej dochádzky, praktické rady 

k zápisu..., budú zverejnené už čoskoro na 

stránke školy) 

 osobne – jedným zákonným zástupcom bez 

prítomnosti dieťaťa - priniesť občiansky 

preukaz a rodný list dieťaťa. Z dôvodu 

dodržania hygienických nariadení, vstup do 

budovy školy bude umožnený len 

s ochrannými prvkami (rúško, rukavice, 

vlastné pero) a dodržiavaním odstupu. 

PREČO NAŠA ŠKOLA? 

 pre alternatívne vyučovanie 

vedené v katolíckom duchu;  

 pre citlivé a spravodlivé  

hodnotenie žiakov; 

 pre zdravé, príjemné a bezpečné 

školské prostredie; 

 pre profesionalitu a odbornosť 

pedagógov, ktorí používajú 

kombinácie netradičných a 

klasických metód;; 

 pre individuálny prístup k žiakom; 

 pre záujem a prijatie: všímame si 

celú osobnosť dieťaťa; je pre nás 

důležité, ako sa naše deti (nielen) v 

škole cítia; 

 pre zábavné a poučné popoludnie 

v školskom  klube detí...; 

 pre aktívne prebratie starostlivosti 

o voľný čas našich žiakov bohatou 

ponukou krúžkov rozličného 

zamerania. 

 

Radi by ste  o škole vedieť viac?         

                              p. riaditeľka:   0903 982 654 

                                 http://www.zsasbtn.sk/ 

https://meet.google.com/sox-zejm-xyt
http://www.zsasbtn.sk/

