
 

 

ČO PONÚKA NAŠA ŠKOLA 
 

Zameranie školy: 

 

 výučba cudzích jazykov 

1. anglický jazyk od 1. ročníka  

 1. a 2. ročník: týždenne 1 hod. ANJ v rozvrhu + 1. hod. ANJ 

krúžok 

2.  anglický jazyk od 3. ročníka  

 3. a 4. ročník: týždenne 3 hod. ANJ v rozvrhu 

 v jazykovom variante bude zvýšená náročnosť, rozšírená 

slovná zásoba a pridané bonusové úlohy 

/do variantu budú žiaci zaradení na základe výsledkov 

psychologických a vedomostných testov/ 

3. nemecký jazyk alebo ruský jazyk od 7. ročníka 

 možnosť výberu typu písma pre celú triedu 

1. písané spojité – klasické písané písmo  

2. písané nespojité – Comenia Script  

/výhody: jednoduchosť, úhľadnosť, čitateľnosť, menší výskyt chýb/ 

 výučba informatiky od 2. ročníka 

 posilnené vyučovanie  

1. materinského jazyka - zamerané na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti 

2.  matematiky   

3. prírodovedných predmetov 

 moderná výučba  

 s využitím interaktívnej techniky vo všetkých 

triedach  

 výučba v odborných učebniach 

 jazyková, počítačová, tabletová, chemicko-fyzikálna, učebne 
techniky - dielne, cvičná kuchynka, športová hala s ľadovou 
plochou 

 rozvoj kľúčových kompetencií  

 rôzne edukačné aktivity, projekty, zážitkové učenie, exkurzie, 
besedy, tvorivé dielne, kooperatívne učenie 

 zameriavame sa na prácu v tíme 

 rozvoj sociálnych zručností, spolupráce a tolerancie 

 vedomostné, talentové a športové súťaže 



 

 

 organizujeme 

 plavecký výcvik v 3. ročníku, lyžiarsky kurz v 2. a 7. 

ročníku, škola v prírode v 4. ročníku 

 možnosť komunikácie so špeciálnym pedagógom + pomoc 

asistentov učiteľa  

 vytvárame príjemné a bezpečné prostredie  

 

 

Školský klub detí: 

 otvorený od 6:30 hod. do 16:30 hod. 

 rekreačná činnosť pobytom vonku 

 záujmová činnosť, príprava na vyučovanie 

 odprevádzanie žiakov na autobusové spoje  

 imatrikulácia prvákov, „Šarkaniáda“, ... 

 letný tábor ŠKD 

 

Stravovanie detí: 

 v školskej jedálni 

 mliečny program /Brejkomat/ 

 pitný režim 

 

Záujmová činnosť: 

 ponuka bohatej rôznorodej krúžkovej činnosti  

 

 

 

 

Tešíme sa na budúcich prváčikov a ich rodičov, ktorí budú 

pre nás vždy rovnocenní partneri. 

 

 

 

 

  

http://knihovnamimon.cz/wp-content/uploads/2014/02/tužky.p

