
Riadite ľstvo Základnej školy Okružná 17, 
071 01 Michalovce 

(VI.ZŠ), oznamuje rodi čom, že 
 

 
 

Zápis do 1. ro čníka 
sa uskutoční 

od 15. januára do 15. februára 2014 
v čase od 8:00 do 15:30 hod. 

 
      K zápisu je potrebné donies ť občiansky preukaz  a rodný list  dieťaťa (neoverená kópia). 
      Príďte aj s die ťaťom! 
 



 
 
     Prečo práve na našu školu? 

� Sme škola, ktorá získala certifikát  „ Škola, ktore j to myslí.“ 
� Uplatňujeme vysokoefektívne vyu čovanie – integrované tematické vyu čovanie a alternatívny spôsob 

vyu čovania – Daltonský plán 
� Sme zapojení v projekte Aprogen pre žiakov so všeob ecným intelektovým nadaním 
� Máme triedy s rozšíreným vyu čovaním matematiky a prírodovedných predmetov a trie dy s rozšíreným 

vyu čovaním športovej prípravy zameraných na futbal a há dzanú 
� Kladieme dôraz na rozvoj jazykovej gramotnosti v cu dzích jazykoch / AJ, NJ, RJ/ už od 1. ro čníka 
Neoddelite ľnou sú časťou je: 
� Rôznorodá záujmová činnos ť prebiehajúca v 53 záujmových útvaroch 
� Centrum vo ľného času s 12 záujmovými útvarmi športového a umeleckého  zamerania 
� Školský klub detí, ktorý zabezpe čuje kvalitnú popolud ňajšiu činnos ť detí v 10 oddeleniach 

    Samozrejmos ťou je využívanie: 
� Inovatívnych metód a foriem vyu čovania s využitím informa čno-komunika čnej techniky 
� Interaktívnych tabú ľ a dataprojektorov 
� K dispozícii sú : 4 multimediálne u čebne, 4 po čítačové učebne,  2 jazykové u čebne,  ve ľké multifunk čné ihrisko, 

mini ihrisko, multifunk čné ihrisko na plážové športy, asfaltové       
         ihrisko na kolektívne športy, školské átri um využívané na     
         edukačný proces a kultúrno-spolo čenské podujatia 

� Škola prešla komplexnou rekonštrukciou exteriéru a interiéru 
� Triedy sú vybavené novým školským nábytkom 

 
O kvalite vyu čovania sved čia aj úspechy našich žiakov získané na mestských až  medzinárodných sú ťažiach.  
Prehľad o úspechoch a všetko, čo Vás zaujíma, si pre čítajte na našej webovej stránke www.zsokruzna.sk. 

 
 


