Vážení rodičia, milí budúci prváci,
srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do
1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch
ZŠ, Komenského 13 v Sabinove
v dňoch 11. 04. –12. 04. 2022
v čase od 13:30 – 16:30 hod.,
K zápisu je potrebné priniesť:
-

Vyplnený zápisný lístok, podpísaný obidvoma rodičmi,
rodný list žiaka,
občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Škola ponúka:
-

kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov, špeciálneho pedagóga, šk. psychológa, asistentov
učiteľa,
bohaté tradície v oblasti šport. prípravy, športové triedy zamerané na futbal, hokej, gymnastiku,
odborné učebne s interaktívnymi tabuľami: počítačová, tabletová, notebooková učebňa, uč. fyziky
a chémie, biológie, techniky, angl. jazyka, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, ...
zameranie na cudzie jazyky, dotácia hodín anglického jazyk,
široký výber záujmových krúžkov,
služby školského klubu detí,...

Projekty
Modernejšia škola
Spolu múdrejší,
Letná škola, Jarná škola,
Čítame radi
Dajme spolu gól
Cesta na trh práce 2
Outdoorová edukácia – Spoznaj a chráň (Strom života)
BIOPROFILY – Implementácia praktickej environmentálnej výchovy v školách
Expedícia Fenomény sveta
Zlepšenie vybavenosti odborných učební (PC učebňa, jazyková učebňa, dielne)
Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia športovej infraštruktúry nár. významu
Dielne 2
Obnova priestorov telocvične
CEEV Živica, projekt Tajný život mesta
NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.
Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania (Elektronické testovanie).
DIGIŠKOLA, vytvorenie a využívanie tabletovej učebne,
Národný projekt Profesie pomáhajúce v edukácii detí a žiakov II.

Školské akcie
-

Spolupráca s materskými školami,
Korčuliarsky výcvik – 2. r..
Základný plavecký výcvik – 3. r., 5.r.
Škola v prírode – 4. r.
Základný lyžiarsky výcvik – 7. r.
Zimná škola v prírode – 5. – 9. r.
Relaxačno – ozdravovací pobyt pri mori – 5. – 9. r.
Poznávací zájazd do Londýna - 5. – 9. r.
Exkurzie v rámci Slovenska, školské výlety

Na stránke
https://zskomsab.edupage.org/register/ je možnosť elektronicky vyplniť zápisný lístok.
Vytlačený a podpísaný ho prineste na zápis Vášho dieťaťa

