Riaditeľstvo Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch oznamuje, že:

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

na šk. rok 2019/2020 bude v dňoch
05.04. 2019 /piatok/ od 14.00 do 18.00 hod.
06. 04. 2019 /sobota/ od 08.00 do 12.00 hod.
v budove ZŠ F. E. Scherera v Piešťanoch

V ponuke našej školy máme:
▪ vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými pedagógmi už od 1. ročníka
podľa záujmu detí / anglický, nemecký a ruský jazyk /,
▪ prácu s počítačom v kvalitne vybavených učebniach s datavideoprojektorom
a interaktívnou tabuľou už od 1. ročníka,
▪ dve telocvične a multifunkčné ihrisko,
▪ školský klub detí s pestrou záujmovou činnosťou,
▪ špeciálnych pedagógov,
▪ možnosť plaveckého a lyžiarskeho výcviku, korčuľovania, školy v prírode,
▪ zapájame sa do projektov na získanie finančných prostriedkov,
▪ na I. stupni uplatňujeme prvky daltonskej školy / individuálna práca žiakov,
sloboda, zodpovednosť, vlastné tempo, demokratické riadenie, pozitívne vzťahy,
osobná skúsenosť, samostatná činnosť/,
▪ pripravujeme imatrikuláciu prvákov, žiaci dostávajú počítač do triedy,
▪ vydávame školský časopis „ KOMÉTA“,
▪ sme jediná bezbariérová škola v okrese,
▪ zriadili sme školiace stredisko pre pedagogických zamestnancov,
▪ deti majú možnosť navštevovať krúžky v škole i v centre voľného času pri našej škole a rozvíjať svoje záľuby: zabavme sa
s matematikou, práca s počítačom, konverzácie v nemeckom, ruskom a anglickom jazyku, slovenčina hrou, softball, florbal, break
dance, turistickom, aranžérskom, pohybových a športových hrách, varení, modernom tanci, výtvarnom, midivolejbale, zumbe,
gymnastickom, priateľov detskej knihy, žurnalistickom a ďalších podľa záujmu detí.
Prosíme rodičov, aby priniesli na zápis rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
Zapísané budú deti narodené do 31. 08. 2013. Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní
k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Kontakt: 033/ 77 258 36, www.9zspn.edupage.org

