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 Vážení rodičia ! 

V školskom roku 2023/2024 plánuje riaditeľstvo ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany otvoriť 

triedy so športovou prípravou / s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. K vytvoreniu 

týchto tried má škola personálne aj materiálne podmienky. Ponúkame: 

 Ideálne priestorové a estetické podmienky  
 Optimálny počet žiakov v triedach, posilnené hodiny MAT a SJL v 9. ročníku (Monitor 9) 
 Jazykové laboratoria, 2 učebne IKT, interaktívne tabule v klasických triedach 
 Pravidelne aktualizovaná webstránka a internetová žiacká knižka 
 Asistenti učiteľa pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 Triedy zamerané na florbal, cudzí jazyk 
 Možnosť výberu z troch cudzích jazykov (angličtina, nemčina, ruština)  
 Široká škála krúžkov (športové, turistické, recitačné, technické) 
 Elokované triedy ZUŠ - hudobný a tanečný odbor  
 Aktivity CVČ (škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, sociálno-adaptačný kurz, prírodopisno-

geografická exkurzia, poznávacie výlety do zahraničia) 
 Letné prímestské tábory 
 Všetko „pod jednou strechou“  - triedy, školský klub detí, školská jedáleň, dve telocvične, bufet 
 Zapojenie do projektov ( Infovek, Comenius, Enviroprojekt) 
* Multifunkčné ihrisko  
 Veľké množstvo aktivít – Deň Zeme, Červená stužka, Vianočný koncert  
 Vystúpenia pre občanov mesta, v Dome pokojne staroby, v rehabilitačnom centre 
* Autobusové spojenie na zastávku Gľace pre školské spoje z obcí Dubovica, Rožkovany, Červenica    
  
Vážení rodičia, v prípade, ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu školu, vyplňte 
prosím  prihlášku a odovzdajte  ju podpísanú triednej učiteľke svojho syna/ svojej dcéry alebo 
priamo v kancelárii našej školy do 28. 4. 2023. Žiaci, ktorí sa zapíšu do športovej triedy, 
absolvujú talentové testy. O termíne testov Vás budeme informovať na webovej stránke školy. 

Podľa VZN o školských obvodoch zo dňa 18.06.2015 tvoria spoločný školský obvod pre 
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany eto obce: Dubovica, Ďačov, Kamenica, Lúčka, Milpoš, 
Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti kontaktujte nás na telefónnom čísle  
0907977475, 0905240254 alebo emailom na adrese zshviezdoslavova@gmail.com. 

Radi Vás privítame aj  v  priestoroch  našej školy. Táto možnosť platí pre celé triedy, aj 
pre jednotlivcov, ktorých naša ponuka  zaujala. 

S úctou  
Lipany 24. január 202023         Mgr. Pavol Palenčár 
                         riaditeľ školy 
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  PRIHLÁŠKA 
 
 
Podpísaný rodič ………………………………………………………… záväzne prihlasujem do triedy s rozšíreným 

vyučovaním: 

 
 

športovej prípravy  

cudzieho jazyka   

 
vašu voľbu označte krížikom 

 
žiaka / žiačku: 
 

 

Meno a priezvisko : ...................................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia:    ...................................................................................................... 

Bydlisko  : ...................................................................................................... 

Mobil   : ...................................................................................................... 

E-mail   : ...................................................................................................... 

Náboženstvo   : katolícke grecko-katolícke iné etická výchova 
(Prosím zakrúžkovať) 

 
 
 
Podpis zákonného zástupcu: .....................................    
 
 
 
 

Prihlášku odovzdajte triednej učiteľke, doručte osobne, alebo zašlite na adresu: 
ZŠ Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 

Prihlášku môžete vyplniť aj online na našej stránke www.zshviezdoslavova.edupage.org 
v menu pre rodičov/zápis 


