
 

                              ZÁPIS 

DETÍ DO 1. ROČNÍKA NA ŠK. ROK 2021/2022 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať nasledovne: 

 

Piatok       09.04.2021          od 14,00 hod. do 18,00 hod. 

Sobota      10.04.2021          od 08,00 hod. do 12,00 hod. 

v budove Základnej školy v Piešťanoch, Brezová 19 

Naša škola ponúka:   
 vyučovanie v modernom, vyučovacom  prostredí 
 vyučovanie cudzieho jazyka od I. ročníka  
      – jazykové učebne s interaktívnymi tabuľami 
 štúdium s využitím informačných technológií 

 výuka v triedach sprostredkovaná IKT 
     (dataprojektory, notebooky) 
 školský klub s pestrou krúžkovou činnosťou  
      v prevádzke v ranných hodinách od 6 30 hod. 

      a v poobedných hodinách do 17 00 hod.  
 výborné stravovanie vo vynovenej školskej jedálni 
 športové aktivity v troch telocvičniach, kompletný vonkajší športový areál s atletickou 

dráhou 

 v rámci krúžkovej činnosti korčuľovanie na zimnom štadióne 
 absolvovanie plaveckého výcviku, školy v prírode, lyžiarskeho kurzu, dopravnej výchovy, 

exkurzií, výletov, kultúrnych podujatí 
 pomoc školského psychológa 

 priestory chodby verejne prístupné sú monitorované kamerovým systémom  
 

Žiaci školy sa pravidelne umiestňujú vo vedomostných, literárnych, umeleckých i športových 
súťažiach na popredných miestach v okresných, krajských a celoslovenských kolách. 

Škola je v rebríčku zostavenom Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ohodnotená 
ako druhá najlepšia základná škola v Trnavskom kraji a v okrese Piešťany má najlepšie výsledky 
spomedzi všetkých základných a stredných škôl za posledné štyri roky. 
 

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť štyri prvé triedy. 
 
    Podmienky zápisu: 

Zapísané budú deti narodené do 31. augusta 2015  
a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky. 

Zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa. Zúčastnia sa ho obaja rodičia. 
Elektronická prihláška je zverejnená na webovom sídle  školy. Rodičia ju vyplnia a odošlú.  
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov. 

Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, prihlášku 

vyplní priamo pri zápise. 
Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.  
 
Kontakt:    č.t.: 033/7623307       e-mail:  zsbrezapy@gmail.com 
                      www.zsbrepy.edupage.sk    
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