
    

                                                                                        

   
 

   Už viem rátať do desať, viem sa pekne učesať, 

   poznám ruku pravú, ľavú, poznám žito, chrústa, ťavu... 

   Hurá škola! Sláva veda! Bez školy sa vyžiť nedá. 
            

           Srdečne Vás pozývame  
           na zápis do 1. ročníka  
           5. apríla 2018  
           od 14.00 do 17.00 hod. 
           v budove našej školy. 
                              Tešíme sa na Vás!  
  100 € - príspevok od pána starostu pre každého prváka 



Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina 
 
 

O z n a m  
 
 

Riaditeľka  CZŠ sv. Pavla v Novej Dedine  oznamuje rodičovskej verejnosti, že: 
 

 
zápis detí do I. ročníka sa uskutoční v priestoroch školy  

5. apríla 2018 
v čase od 14.00 – 17.00hod 

 
 
Škola ponúka: 

- vysokú úroveň vzdelávania a výchovy každoročne dokazovanú úspešnosťou jej 
absolventov v prijímacom pokračovaní i v štúdiu na stredných školách 

- optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí po stránke pedagogickej 
a materiálnej, rodinné prostredie, dobrú školskú klímu 

- vyučovanie angličtiny už od I. ročníka, vyučovanie druhého cudzieho jazyka 
v ďalších ročníkoch 

- nižší počet žiakov v triede = individuálny prístup ku každému žiakovi 
- možnosť bezplatného využívania internetu, využívanie interaktívnych tabúľ 
-    kvalifikovaný pedagogický kolektív 
-    vyučovanie katolíckeho  náboženstva   
- celodennú starostlivosť o vaše dieťa od 6.30 – 16.30hod. 
- možnosť kvalitného stravovania vo vlastnej školskej jedálni 
- pobyt žiakov v školskom klube detí 
- pobyty v škole v prírode pre žiakov  1.- 4. ročníka 
- pre žiakov 5. – 9. ročníka lyžiarsky kurz 
- zahraničné exkurzie – Viedeň, Budapešť, Praha, Rím, Paríž 

               -    turistika, divadelné predstavenia, výlety, exkurzie 
               -    lyžovačka na Donovaloch, Fašiangový karneval, Rodičovský ples 

- prípravu žiakov 5. a 9. ročníka na celoslovenské preverovanie vedomostí 
- netradičné formy vyučovania  
- bohatú záujmovú činnosť intelektuálneho, esteticko – výchovného a športového 

zamerania 
- folklórny súbor Pramienok, spevokol, umelecké a športové súťaže, kultúrno – 

spoločenské podujatia  
- pestrú krúžkovú činnosť, Mažoretky 
- SZUŠ – hudobný odbor – klavír, výtvarný odbor, tanečný odbor – moderné 

tance 
- žiaci pri vstupe do školy dostanú 100 € - príspevok od pána starostu   

a prvú knihu od Rodičovského spoločenstva 
  
 

 K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa, narodeného do 31. augusta 2012 
a skôr, predloženie rodného listu dieťaťa. 
 


