
Súkromná základná škola, Česká 10, 831 03 Bratislava 

Elokované pracovisko: SZŠ, Kremeľská 2, Devín 

 

 

Prijímacie pohovory a zápis do 1.ročníka SZŠ Česká 

 

 Dňa 14.4.2023 (piatok) v čase od 15:00 do 18:00  

 Dňa 15.4.2023 (sobota) v čase od 9:00 do 12:00 

 Zákonný zástupca uchádzača predloží pri zápise vyplnený dotazník a žiadosť 
o prijatie do 1.ročníka, ktoré sú k dispozícii na stránke školy v časti ZŠ/zápis do 
1.ročníka 

Ponúkame 

✓ Rozšírenú výučbu anglického jazyka ( anglický jazyk denne v rozvrhu) 

✓ Integrovanie anglického jazyka do vyučovacích predmetov metódou CLIL 

✓ Nemecký jazyk – ako druhý cudzí jazyk  už od 1.ročníka 

✓ Individuálny prístup k deťom, tematické vyučovanie 

✓ Láskavý prístup kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov 

✓ Pestrú záujmovú činnosť – KRÚŽKY: konverzácie v cudzom jazyku, pohybové hry, 
informatický krúžok, tanečný krúžok, floorball 
 

✓ Školský klub detí:  

▪ V čase od 7:00 do 17:00 

▪ Didaktické hry 

▪ Tvorivé dielne 

▪ Kurzy: korčuľovanie, plávanie 

▪ Škola v prírode 

Vybavenie 

 Odborná učebňa informatiky 

 Učebne so zabudovanou interaktívnou 
tabuľou 

 

Príspevok na štúdium na jeden školský rok: 

 Telocvičňa 

 Školské ihrisko 

 Jedáleň 
 

 

Zápisné Školský klub detí 1. stupeň 2. stupeň 

600,- € 800,- € 2200,- € 2400,- € 

 
Sekretariát:    

+421 904 97 96 81  

Zriaďovateľ   

+421 911 22 33 88                                       www.gymnaziumceska.sk 



Súkromná základná škola, Česká 10, 831 03 Bratislava 

           Elokované pracovisko: SZŠ, Kremeľská 2, 841 10 Bratislava-Devín 

 

Prijímacie pohovory a zápis do 1.ročníka SZŠ Devín 

 

 Dňa  16.4.2023 (nedeľa)  v čase od  9:00 do 12:00 

 Dňa 17.4.2023 (pondelok) v čase od 15:00 do 18:00 

 Zákonný zástupca uchádzača predloží pri zápise vyplnený dotazník a žiadosť 
o prijatie do 1.ročníka, ktoré sú k dispozícii na stránke školy v časti ZŠ/zápis do 
1.ročníka 

Ponúkame 

✓ Rozšírenú výučbu anglického jazyka 

✓ Integrovanie anglického jazyka do vyučovacích predmetov metódou CLIL 

✓ Nemecký jazyk už od 1.ročníka 

✓ Individuálny prístup k deťom 

✓ Láskavý prístup kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov 

✓ Pestrú záujmovú činnosť – KRÚŽKY: konverzácie v cudzom jazyku, pohybové hry, 
folklórny krúžok, karate, floorball 

 

✓ Školský klub detí:  

▪ V čase od 7:15 do 17:00 

▪ Didaktické hry 

▪ Tvorivé dielne 

▪ Kurzy: korčuľovanie, plávanie 

▪ Škola v prírode 

Vybavenie 

 Odborná učebňa informatiky 

 Väčšina učební so zabudovanou 
interaktívnou tabuľou 

 

Príspevok na štúdium na jeden školský rok: 

 Telocvičňa 

 Školské ihrisko 

 Jedáleň 
 

 

Zápisné Školský klub detí 1. stupeň 2. stupeň 

600,- € 600,- € 1320,- € 1650,- € 

 

Sekretariát:    

+421 911 848 889  

Zriaďovateľ   

+421 911 22 33 88                                      www.gymnaziumceska.sk 

http://www.gymnaziumceska.sk/

