
ZÁPIS  ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA 

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 

Bratislava 

Zápis pre školský rok 2016/2017 bude :  

                     dňa  29.4.2016 (piatok) od  14:00 do 18:00 

                  dňa  30.4.2016 (sobota) od    8:00 do 12:00 
 

Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2016 dovŕšia 6. rok veku, ako aj deti, ktorým bol 

odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, 

rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa a 4,00 € na zakúpenie sady zošitov k 

Šlabikáru (záväzne rodičia detí, ktoré sú z nášho rajóna). Môžete si doma vopred vyplniť 

dotazník k zápisu, ušetríte si čas pri samotnom zápise. POZRI www.zsgrosslingova.sk 

Čo o nás možno neviete? 

     Naša škola má výhodnú polohu, možnosť vyhradeného bezplatného parkovania vo 

dvore pre rodičov našich žiakov. 

     Škola má veľmi dobre vybavené dve učebne výpočtovej techniky napojené na 

INTERNET, nové WIFI pripojenie, má vlastnú web stránku: www.zsgrosslingova.sk  

     Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk  pod vedením skúsených p. učiteliek v 

delených skupinách. 

     Žiaci majú možnosť zapojiť sa do týchto  krúžkov: počítačový, , pohybový, výtvarný,  

angličtina extra, spevácky krúžok, karate, veda nás baví, zábavná nemčina, loptové hry, a iné.  

     Vo vyučovacom procese uprednostňujeme nové formy a metódy práce, využívame 

moderné vyučovacie pomôcky - interaktívnu tabuľu a dataprojektory. 

     Máme zrekonštruovanú kuchyňu, školskú jedáleň, chodby a šatne pre žiakov aj 

žiacke toalety. 

     Novo vybudovaný školský dvor s viacúčelovým športoviskom a detským ihriskom.  

     Dve zrekonštruované telocvične s novými  sociálnymi zariadeniami.  

     O Vaše deti sa postarajú p. vychovávateľky v ŠKD každý deň od 6,30 – 18,00 hod. 

     Každoročne organizujeme školy v prírode, lyžiarske a plavecké kurzy pre žiakov 1. 

aj 2. stupňa.  

     Spolupracujeme so Staromestskou knižnicou, Bibianou, Slovenským národným 

múzeom. Žiaci majú možnosť sa zapojiť do športových  a predmetových olympiád.  

     Každá trieda je vybavená dataprojektorom, počítačom, premietacím plátnom 

a ozvučením.    

     Súčasťou školy je aj materská škola s možnosťou umiestnenia mladšieho súrodenca. 

     Škola má aj vlastnú stomatologickú ambulanciu, nachádzajúcu sa v priestore školy. 

Na stretnutie s Vašimi deťmi sa tešia naši skúsení pedagógovia ! 

http://www.zsgrosslingova.sk/

