
 

Zameranie našej školy 
 

CUDZIE JAZYKY 
Posilnené vyučovanie angličtiny - výberové 
jazykové varianty od 3. ročníka a jazykové 
triedy od 5. ročníka. Druhý voliteľný jazyk 
od 7. ročníka (nemčina alebo ruština).  

 
MATEMATIKA 
Rozšírené vyučovanie matematiky v 
jednotlivých ročníkoch a rozvoj matematickej 
gramotnosti. Od 5. ročníka vznik 
matematických tried. 
 

INFORMATIKA 
Informatika od 2. ročníka + moderné 
počítačové učebne. Od 5. ročníka rozšírené 
vyučovanie informatiky a programovania. 
 

COMENIA SCRIPT 
Písané nespojité písmo - možnosť výberu 
písma v 1. ročníku. Výhody Comenia Script: 
jednoduchosť, úhľadnosť a čitateľnosť písma. 
 

ŠPORT, SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY 
Množstvo vedomostných, talentových a 
športových súťaží a olympiád, v ktorých 
dosahujeme výborné výsledky. 
 

MODERNÁ VÝUČBA 
Projektové, zážitkové a kooperatívne 
vyučovanie doplnené o vzdelávacie exkurzie, 
tematické besedy a náučné prednášky. 

 

Zápis 
  do 1. ročníka 

 

  26. - 27. 4. 2022 / 8:00 - 17:00 hod. 
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Naše výsledky 
 
“ŠKOLA ROKA” 
V okresnej súťaži základnych škôl a 
osemročných gymnázií na základe 
výsledkov zo súťaží a olympiád sa 
každoročne v hodnotení umiestňujeme na 
popredných miestach. 

 

INEKO - REBRÍČEK KVALITY 
V rebríčku kvality škôl v rámci nášho okresu a 
v rámci Žilinského kraja dosahujeme výborné 
výsledky. 

 

TESTOVANIE T5 a T9 
V celoslovenskom testovaní 5. a 9. ročníka zo 
slovenského jazyka a literatúry a matematiky 
sa naši žiaci pravidelne umiestňujú nad 
celoslovenským priemerom. Následne naši 
absolventi nemajú problém sa dostať na 
kvalitné stredné školy podľa svojho záujmu. 

Školský klub detí 
 
• ŠKD otvorený od 6:30 hod. do 16:30 hod., 

• rekreačná činnosť pobytom vonku, 

• záujmová činnosť, príprava na vyučovanie, 

• odprevádzanie žiakov na autobusové 
spoje, 

• množstvo akcií a podujatí, 

• letný tábor ŠKD. 

 

Podpora športu v našej škole 
 
• moderne vybavená malá telocvičňa, 

• viacúčelová hala s cvičiacimi prvkami na 
telesnú a športovú výchovu, 

• vonkajšie multifunkčné ihrisko (v areáli 

školy), 

• vonkajšie workoutové ihrisko (v areáli školy),  

• športová hala s ľadovou plochou (pri ZŠ). 

 Exkurzie a kurzy pre žiakov 
 

VZDELÁVACIE  A POZNÁVACIE 
EXKURZIE 
 
• množstvo predmetových exkurzií, 

• spoznávame regióny Slovenska, 

• turistika do Vysokých a Nízkych Tatier, 

• návšteva múzeí a galérií, 

• poznávacie zájazdy do zahraničia. 
 
 

KURZY 
 
• plavecký výcvik v 3. ročníku, 

• lyžiarsky kurz v 2. a 7. ročníku, 

• škola v prírode v 4. ročníku, 

• korčuliarske kurzy v športovej hale s ľadovou 
plochou (v blízkosti školy). 

  
Kompletné výsledky a umiestnenie našej 
školy aj spätne za posledné roky nájdete na 
školskej web stránke: www.zshradna.sk 

 

 


