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Vec 
List rodičom budúcich prváčikov 
 
 Vážení rodičia budúcich prváčikov,  

 nie je to tak dávno, keď ste svoje deti prvýkrát odprevadili za ruku  

do materskej školy. Teraz opäť stojíte pred rozhodnutím, kde zapísať Vaše dieťa  

do základnej školy.  

Viem, že je to náročné, snažíte sa nájsť tú správnu školu, kde si budete istí,  

že je Vaše dieťa v bezpečí... ale popritom získa kvalitnú “výbavu“ do ďalšie života 

v podobe vedomostí a zručností.  

 Za bežných okolností by sme v tomto čase organizovali na našej škole sériu 

dní otvorených dverí, kde by sme Vám predstavili našu školu a zodpovedali Vám  

na všetky Vaše zvedavé otázky a Vaše deti by si vyskúšali, aké je to byť prváčikom. 

Žiaľ, momentálne, iste rozumiete, že to nie je možné!  

 

 Naša škola má prívlastok „škola plná prekvapení“, je teda zrejmé, že keď sa 

nemôžeme stretnúť u nás v škole... škola príde za Vami.  

 

 Už v týchto chvíľach pre Vás pripravujeme online stretnutia v projekte „Malý 

predškolák vo veľkej škole“, živé vysielanie z podujatia „Pri kávičke veselo i vážne“, 

ale aj poštu pre Vášho predškoláka... a v neposlednom rade aj zápis do 1. ročníka, 

ktorý sme v uplynulom roku zvládli hravo aj online (ak by bolo najhoršie). 



 

 

 Tento list som sa Vám rozhodol napísať, keďže nás už denne kontaktujete 

ohľadom zápisu do 1. ročníka, čo ma naozaj veľmi teší.  

 

 Odporúčam Vám, aby ste si nás pridali na facebooku a sledovali našu webovú 

stránku www.zshroncova.sk, kde budeme postupne pridávať všetky aktuality 

ohľadom zápisu do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 9. a 10. apríla 2021.  

 

Milí predškoláci,  

už sa nám to naozaj blíži. Pre Vás všetkých som si pripravil malý darček  

aj s pozvánkou na zápis do našej školy.  

 

Automaticky ho dostanú všetci predškoláci v týchto materských školách: 

• MŠ Boženy Němcovej, 

• MŠ Watsonova, 

• MŠ Obrancov mieru 16, 

• MŠ Obrancov mieru 20, 

• MŠ Park mládeže, 

• SMŠ Vilôčka, 

• SMŠ Mánesova.  

 

Ak si žiakom inej materskej školy, ale v apríli prídeš na zápis do našej školy, 

pošli mi správu na facebooku alebo e-mail na zshroncova@zshroncova.sk s tvojím 

menom a adresou, aby som Ti mohol darček aj s pozvánkou poslať poštou.  

 

Už sa na Vás všetkých veľmi teším! 

 

S úctou a s pozdravom  

 
 

Mgr. Martin FAZEKAŠ 
          riaditeľ školy 

http://www.zshroncova.sk/
mailto:zshroncova@zshroncova.sk

