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Riaditeľka,  Základnej školy s materskou školou v Starej Myjave 141, oznamuje,  že  
zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 

11. apríla 2017 od 13.00 hod do 16.00 hod. 
Naša škola poskytuje základné vzdelanie v štátnom vzdelávacom programe:  

•  primárne ISCED 1       / 1. – 4. ročník /  

V školskom výchovne - vzdelávacom programe poskytujeme:  

• plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy 
• vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka 
• vyučovanie informatiky od 2. ročníka 
• pravidelné zapájanie žiakov do rôznych okresných olympiád a súťaží 
• návštevy divadiel v Nitre a Trnave 
• školské výlety a tematické exkurzie po celom Slovensku 
• “Škola v noci” – 2 dni plné hier a súťaží spojených so spaním v škole alebo na Lipovčekoch 
• možnosť navštevovať  školský klub detí ( ŠKD ) , ktorý pracuje formou tvorivých činností 

a zručností šikovných rúk, športovými aktivitami na čerstvom vzduchu, aktivitami zameranými 
na zdravú výživu, aktivitami na pokusnom políčku pri pestovaní zeleniny a byliniek, 
prírodovedné pokusy, aktivity zamerané na ľudovú remeselnú tvorbu 

• matematický, športový a skautský krúžok 
• možnosť zúčastniť sa plaveckého výcviku v 1. – 4. ročníku 
• možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku v 1. – 4. ročníku 
• pobyty v školách v prírode v 1. – 4. ročníku. 

Škola sa nachádza v tichom, bezpečnom a zdravom prostredí. Máme blízko do lesa a preto téma 
o lese, života v ňom a ochrana prírody je súčasťou nášho školského programu. Deti vychovávame ako 
kamarátov lesa.  V blízkosti školy sa nachádza trávnaté futbalové, multifunkčné a detské ihrisko obce, 
ktoré škola využíva vo vyučovacom procese.  

Ak Vaše dieťa potrebuje individuálny prístup, má problémy v  prostredí  veľkých kolektívov, 
potom je naša škola pre Vaše dieťa ideálnou voľbou. Ak ešte nie ste rozhodnutí, príďte sa k nám 
pozrieť do obecnej školičky, kde sa deti cítia ako jedna rodina. Radi Vás a Vaše dieťa privítame teraz 
i v septembri.  

Naším mottom je “Vychovať múdre, zdravé ale hlavne šťastné deti“. Deti, ktoré budú do 
našej školičky chodiť rady. 

 Prosíme rodičov, aby pri zápise predložili rodný list dieťaťa. 

TEŠÍ SA NA VAŠE DETI A SPOLUPRÁCU S VAMI  
kolektív učiteľov a zamestnancov 

zo Základnej školy s materskou školou v Starej Myjave. 

ZÁPIS  DO PRVEJ TRIEDY 


