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PREČO SI ZVOLIŤ NAŠU ŠKOLU?
Výchovno- vzdelávací proces

 Moderná, zateplená budova s estetickým interiérom vyzdobeným
žiackymi prácami, umiestnená v krásnom areáli plnom zelene
 Vyučovanie v moderných a priestranných učebniach, ktoré sú
vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a keramickými
tabuľami, odborné a poloodborné učebne
 V ŠKVP kvalifikované vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
a rozšírené vyučovanie ANJ na 2. stupni
 Vyučovanie informatiky v 3 informatických učebniach od 2. ročníka
 Počet žiakov v triedach umožňuje zohľadniť ich individuálne potreby
 Zážitkové formy učenia – projektové vyučovanie, hodiny v Galérii
P. M. Bohúňa, v knižnici, exkurzie
 Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, škola má špeciálneho pedagóga, asistentov pre žiakov
 Podpora rastu a rozvoja talentovaných žiakov zapájaním do súťaží
a olympiád vo všetkých predmetoch
 Podpora športových aktivít žiakov, škola má 2 plne vybavené
moderné telocvične
 Žiaci školy sa zúčastňujú plaveckých kurzov v 3. ročníku
 Lyžiarsky kurz v 7. ročníku a Škola v prírode v 2. ročníku
s finančnou podporou MŠ SR
 V škole má pobočku knižnica G. F. Belopotockého
 Stravovanie v školskej jedálni, denne pestrá vyvážená strava, pitný
režim
 Zubná ambulancia
 Blízkosť autobusovej zastávky, pohodlná dochádzka pre žiakov
z okolitých obcí
 Pravidelne aktualizovaná webová stránka
 Vydávame školský časopis MOTÝĽ, na tvorbe ktorého sa podieľa
redakčná rada zložená zo žiakov školy

 V škole pracuje žiacky parlament
 Stabilný kvalifikovaný pedagogický
prijímania mladých pedagógov

Mimoškolská činnosť

kolektív

s perspektívou

 Ponuka záujmových útvarov rôzneho zamerania, ktoré vedú
pedagógovia , viď webovú stránku
 V škole má sídlo basketbalový klub a volejbalová prípravka
žiakov už od 1. ročníka
 Školský klub detí, 4 samostatné herne pre oddelenia klubu,
prevádzka od 6.00 hod. do 17.00 hod., pestrý program voľnočasových
aktivít a príprava na vyučovanie
 Elokované pracovisko Centra voľného času, Vaše deti nemusia
cestovať za záujmovými útvarmi do mesta
 ZUŠ – vyučovanie klavír, gitara, priamo v škole
 Zóna oddychu pre žiakov, zriadená z Grantového programu Nadácie
Filantropia, kde žiaci zmysluplne trávia čas, kým čakajú na
popoludňajšie vyučovanie
 Multifunkčné ihrisko

