
 

Ponúkame: 
 vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka a od 7. ročníka 2. cudzí jazyk podľa záujmu rodičov (NJ alebo RJ)  
 rozšírené vyučovanie informatiky 

 účasť našich žiakov na predmetových olympiádach a súťažiach v rámci okresných, krajských a celoslovenských kôl 

 umelecké vzdelávanie v ZUŠ v hudobnom a výtvarnom odbore 

 školský klub detí 

 školská knižnica 

 novozriadená školská jedáleň 

 rozvoj športových aktivít v telocvični školy (napr. florbal, bedminton, futbal a pod.) 

 možnosť výberu povinne voliteľných predmetov: náboženská výchova ( RK, GK, Ev.) alebo EV 

 vybavenie učební novými školskými lavicami, stoličkami a keramickými tabuľami 

 preplácanie nákladov na cestovné žiakov dochádzajúcich zo spádových obcí, v ktorých nie je 1. – 4. ročník ZŠ 

 bohatú záujmovú činnosť v popoludňajších hodinách (napr. bedminton, florbal,  

futbal, turistický ZÚ, počítačový ZÚ, anglický jazyk, dramatický, tanečný,  

strelecký, tvorivé dielne a iné.  

 využitie internetu vo vyučovacom procese a v záujmovej činnosti 

 vlastné žiacke rozhlasové vysielanie a vydávanie školského časopisu 

 organizácia školy v prírode a plaveckého výcviku pre žiakov 1. stupňa 

lyžiarskych kurzov pre žiakov 1.aj 2. stupňa 

 účasť na divadelných predstaveniach, besedách a exkurziách rôzneho zamerania 

 rôzne zábavné podujatia a oslavy: Mikuláš, Vianočná akadémia, karneval,  oslavy  

Dňa matiek, MDD, šarkaniáda, pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, športové a umelecké súťaže. 

 plánujeme rozšíriť spoluprácu so zahraničnými školami 

Základná škola Rozhanovce, SNP 121, 044 42 Rozhanovce 

sa uskutoční dňa 

7. apríla 2016 od 13,00 do 18,00 hod. 

 v miestnosti číslo 7 v budove základnej školy 
 

Prosíme rodičov, aby sa na zápis dostavili s dieťaťom 

a doniesli občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

Informácie o podmienkach školy: 

 100 % - ná kvalifikovanosť  pedagogických   

zamestnancov  

 činnosť interného školského špeciálneho pedagóga 

 spolupráca so zriaďovateľom školy               

      OcÚ Rozhanovce, Rodičovským združením  

      a rodičmi je ústretová 

 škola  má  3 počítačové  učebne  s  internetom, 

prírodovednú učebňu, 7 interaktívnych tabúľ 

 nový ŠkVP je zameraný na rozvoj jazykových 

a počítačových zručností 

 škola je po celkovej  

interiérovej a exteriérovej  

rekonštrukcii 

 sme zapojení do projektov  

na modernizáciu  

výchovno-vzdelávacieho 

 procesu 

 

 

 

Informácie na t.č.: 055/6950214, 0911942250                          Mgr. Ľuboš Takács, v. r. 

Internet. adresa: www.zsrozhanovce.edupage.org                             riaditeľ školy 

 

Zapisujú sa deti narodené  
od 1.septembra 2009 
do 31.augusta 2010 

http://www.zsrozhanovce.sk/

