Petržalské školy otvárajú svoje brány
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční v piatok, 6. apríla od 15.00 do 18.00 h a v sobotu
7. apríla od 8.00 do 12.00 h. Predtým však môžu prísť rodičia aj s budúcimi prváčikmi v rámci
pripravovaných dní otvorených dverí na malú „inšpekciu“ do petržalských škôl. Pedagógovia a ostatní
zamestnanci škôl pripravili aj množstvo zaujímavých aktivít pre deti a informácií o škole, jej

priestoroch, výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách školského klubu detí či prevádzke
školskej jedálne. Tieto dni sú príležitosťou na stretnutia s pedagógmi a osobne sa dozvedieť o
zameraní školy, školskom vzdelávacom programe, vyučovaní cudzích jazykov, športovej a
záujmovej činnosti (vlani fungovalo v školách 210 krúžkov, ktoré navštevovalo vyše 4-tisíc
žiakov, čiže drvivá väčšina z celkového počtu 4 460 žiakov), realizácii projektov,
dosiahnutých úspechoch a získať ďalšie informácie o škole. Počas návštevných dní sa môžu
zúčastniť na vyučovacích hodinách, navštíviť školské kluby detí, záujmové krúžky, ochutnať
niektoré zdravé jedlá zo školskej jedálne alebo využiť konzultácie so školskými psychológmi
a špeciálnymi pedagógmi.
Deň otvorených dverí v základných školách:
Budatínska 61
22.3.
Černyševského 8
13.3. od 13.45 – do 16.00 h
Dudova 2
24.3. od 9.00 do 12.00 h
Gessayova 2
14.3. od 8.00 do 12.00 h a v ŠKD od 14.00 do 15.00 h
Holíčska 50
19. a 20.3. od 8.00 do 11.00 h
Lachova 1
27.3. od 8.00 h
Pankúchova 4
6.4. od 8.45 do 10.45 h
Prokofievova 5
27.3. od 8.30 do 15.30 h
Tupolevova 20
16.3. o 8.00 h
Turnianska 10
19.3. od 15.30 do 16.30 h
Bližšie informácie o dňoch otvorených dverí nájde široká verejnosť na webových sídlach jednotlivých
základných škôl.

Školstvo patrí k prioritám mestskej časti. Okrem toho, že venuje pozornosť kvalite výučby (podporuje
to napríklad aj projekt Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý motivuje učiteľov k zvýšeniu kvality
vzdelávacieho procesu), stará sa aj o budovy. Na rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ išlo vlani 830tisíc eur. Okrem toho má Petržalka v dlhodobých cieľoch aj postupné rekonštrukcie školských areálov.
Tento rok pôjde z rozpočtu mestskej časti na vzdelávanie vyše 20 miliónov eur.

