Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
Vás pozýva na zápis do prvého ročníka na školský rok 2018/2019

20. apríl 2018 od 15.00 hod.- 18.00 hod.
21. apríl 2018 od 8.00 hod. – 12.00 hod.
Na zápis je potrebné priniesť:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
- rodný list dieťať, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
- 25,- € - ak chcete, aby škola zabezpečila základné pomôcky pre dieťa (zošity,ceruzku, gumu,..)
Zameranie a aktivity školy:















 vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 vyučovanie informatiky od 3. ročníka
 korčuľovanie žiakov v rámci ŠKD
 plavecký kurz 3. ročník, lyžiarsky kurz – II. stupeň
 škola v prírode pre žiakov I. stupňa
 štúdijno-poznávací pobyt žiakov v Anglicku
 krúžková činnosť – florbal, športové hry, anglický jazyk,
bedminton, tanečný krúžok, krúžok varenia, šachový krúžok, špeciálna
pedagogika, ekokrúžok, čarovná flauta, ruský jazyk, vedecké pokusy,
chemický krúžok, varenie a pečenie, vedecké pokusy, počítače a internet, počítačový krúžok
práca s nadanými a talentovanými žiakmi, zapájanie ich do súťaží a olympiád
deti s poruchami učenia majú možnosť navštevovať hodiny so špeciálnou pedagogičkou
sme Fakultná škola PdFUK Bratislava
v priestoroch školy sídli ZUŠ – odbor výtvarný, literárno-dramatický a tanečný
Projekty školy:
CHIPS – projekt rovesníckych skupín žiakov, ako prevenciu proti šikane a rôznym nežiadúcim
formám správania sa žiakov voči sebe navzájom
„Čítaj, pochop a použi!“ – projekt zameraný na čítanie s porozumením, financovaný
z prostriedkou EÚ,
Erazmus + – medzinárodný projekt zameraný na spoluprácu s partnerskými školami
v krajinách EÚ, financovaný z prostriedkov EÚ,
E-Twinning – medzinárodný projekt zameraný na komunikáciu detí prostredníctvom IKT
technológií
Strom života – Lamačské sovy
Partnermi školy sú:
PdF UK Bratislava
Červený kríž , NUCEM
Materské školy
OZ Pomoc školstvu v Lamači
Penzión a Domov dôchodcov
Mestská a štátna polícia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
CVČ Klokan a ďalší

