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Milí rodičia budúcich prvákov,

veľmi nás teší Váš záujem o
našu školu.
   V blízkej budúcnosti sa budete rozhodovať pre školu, 
ktorá má spĺňať Vaše predstavy a požiadavky pre výchovu
a vzdelávanie Vášho predškoláka.
   Pripravili sme preto pre Vás informácie o rôznych 
platformách výchovno-vzdelávacieho procesu v našej 
základnej škole.

                                                                                    

           



Prečo práve my?

• sme škola s dlhoročnou tradíciou
• ponúkame pre deti príjemné, estetické a bezpečné prostredie s polohou, ktorá chráni pred 

nástrahami cestnej premávky
• škola je chránená kamerovým systémom a novovybudovaným oplotením

•máme kvalifikovaných vyučujúcich na všetky predmety

•možnosť učiť sa jeden z cudzích jazykov: anglický, 
nemecký, ruský, francúzsky

•možnosť výberu na 2. stupni druhého cudzieho jazyka a 
tiež konverzácie v cudzom jazyku

• vyučovanie anglického jazyka s využitím                                
metódy CLIL od 1.ročníka
• možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku v letnom

jazykovom tábore
• p. učitelia so svojimi žiakmi postupujú od 1. ročníka až po 4. 

ročník a od 5. až po 9.ročník

• v triedach pracujeme s interaktívnymi tabuľami a
tabletmi

• využívame učebňu PC

• žiaci môžu využívať školskú knižnicu s pripojením na internet

• budú zriadené nové odborné učebne, nakoľko bolo ukončené
verejné obstarávanie v projekte pre zriadenie odborných učební  na výučbu cudzích 
jazykov, polytechnickej učebne a prírodovednej učebne

• deti môžu na 2. stupni rozvíjať aj svoje športové nadanie v samostatmom predmete Rozvoj 
pohybových zručností

• na vyučovanie telesnej výchovy v areáli školy žiaci využívajú multifunkčné ihriská, trávnaté 
futbalové ihrisko, okolo ktorého sa momentálne realizuje výstavba tartanového bežeckého 
oválu

• keďže vlastnú telocvičňu zatiaľ nemáme využívame telocvičňu SSŠ a mestskú športovú halu

•máme veľký záujem o výstavbu novej telocvične v našom areáli a preto
sme zapojili do výzvy na jej výstavbu

• žiaci majú možnosť zapájať sa pod vedením skúsených pedagógov do 
rôznych súťaží a olympiád

• v areáli školy sa nachádza aj detské ihrisko s
preliezačkami

• v suteréne školy sa využíva malá telocvičňa a stolnotenisový kútik

• pre žiakov 1. a 2. stupňa sa pravidelne organizujú  - školy v prírode
                                                                              - lyžiarske výcviky



                                                                              - plavecké kurzy
                                                                         - návštevy dopravného ihriska
                                          - školské výlety a tematické exkurzie

• starostlivosť o deti s poruchami učenia a ich inklúziu zabezpečuje školský špeciálny 
pedagóg a asistenti učiteľa

• v škole sú 3 oddelenia školského klubu pre žiakov 1. aj 2. stupňa
• žiaci školy sú úspešní v okresných a krajských súťažiach a

olympiádach

• dosahujeme 100% umiestnenie žiakov na gymnáziách a
stredných odborných školách

• v škole sa podávajú desiaty a obedy v zrekonštruovanej
školskej jedálni

• v škole pracuje školský parlament



Mimoškolská a záujmová činnosť:

• v škole pracuje veľké množstvo záujmových krúžkov: Angličtina hrou, Bystrá hlavička, 
Floorbalový, Kockaté hlavy, Múdre sovičky, Nulťáčik, Orientácia v prírode, Počítač-zábava 
a nástraha, Počítačový krúžok, Poľovnícky krúžok, Recitačný krúžok, Krúžok slovenského 
jazyka, Stolný tenis, Príroda naša kamarátka, Zdravotnícky krúžok, Zábavný tanec

• škola má aj bohatú mimoškolskú činnosť – žiaci tvoria
programy pre dôchodcov,
pasovanie prvákov, programy ku
Dňu matiek, Vianočné akadémie,
Mikuláš, Deň zeme,čitateľský
maratón, Deň zdravej výživy,
karneval, noci rozprávok, Deň
otvorených dverí, súťaže a olympiády

• komunikáciu s rodičmi a žiakmi zabezpečujeme aj
prostredníctvom komplexného školského informačného
systému EduPage,ktorý má aj mobilnú aplikáciu

• rodičia žiakov majú k dispozícii Internetovú žiacku knižku

• online výučba v škole prebieha prostredníctvom komunikačných
nástrojov ZOOM a Bez kriedy, kde sa žiaci
prihlasujú zvukom aj obrazom

• v lete organizujeme v areáli školy Letnú školu



Projektová činnosť školy

V  škole teraz prebieha niekoľko projektov:
Projekt Eko-alarm - je zameraný na triedenie odpadu a vzájomné
prednášky žiakov k tejto téme v jednotlivých triedach

Záujmové vzdelávanie žiakov so zameraním na čitateľskú, matematickú a prírodovednú 
gramotnosť - cieľom projektu je zvýšenie čitateľskej, prírodovednej a 
matematickej gramotnosti, zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho 
procesu, zlepšenie študijných výsledkov žiakov

Modernizácia technického vybavenia základnej školy - cieľom projektu je zlepšenie 
technického vybavenia školy, vytvorením jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov, 
polytechnickej učebne a prírodovednej učebne ( biológia, chémia)

   



Školský klub detí
      „Školský klub detí je miesto neformálneho vzdelávania, relaxu a zábavy. „

Hlavným cieľom výchovy je viesť deti k správnemu tráveniu voľného času,  vedieme ich 
k samostatnosti a zodpovednosti . Vo výchovnej práci k deťom pristupujeme s láskou 
a trpezlivosťou.                                                                                                                   
Na našej škole máme vytvorené 3 oddelenia školského klubu detí .
Zabezpečujeme pre deti činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na 
vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania  a v čase školských prázdnin .                
V školskom klube detí rešpektujeme záujmy a potreby detí.                                                  
Organizujeme pre deti množstvo zaujímavých vedomostných, športových a zábavných 
podujatí  ako napríklad : Kolieskodravec, Svetový deň výživy , Tvorivé dielne – Sovičky, 
Obrázky z prírodného materiálu, Ružičky z lístia ,  Pozdravy pre starých rodičov , 
Chrobáčikovo, Dekoračné poháre a svietniky. Deti y ŠKD sa zapojili do celoslovenskej 
zbierky „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok „ , Mikulášsky týždeň, Predvianočný 
trh dobrých nápadov venovaný Vianociam a Novému roku , Fašiangy v ŠKD a množstvo iných 
aktivít. V čase letných prázdnin organizujeme Letný anglický tábor .
V školskom klube detí naši pedagogickí pracovníci vychovávajú deti najlepšie ako vedia 
a odovzdávajú deťom poznatky rôzneho druhu , ktoré využijú vo svojom ďalšom 
vzdelávaní a v celom svojom živote.


