
KROKY DO ÚSPEŠNEJ BUDÚCNOSTI



ZAMERANIE ŠKOLY

SME MODERNÁ, INOVATÍVNA, KREATÍVNA ŠKOLA

PODNECUJÚCA NÁPADITOSŤ ŽIAKOV, TVORIVOSŤ UČITEĽOV. 

SNAŽÍME SA BYŤ ŠKOLOU, KTORÁ NASMERUJE MLADÉHO

ČLOVEKA NA SPRÁVNU CESTU ŽIVOTOM.



CIELE, POSLANIE

Ciele vo vzťahu k žiakom

-prioritou je  získať počas štúdia potrebné vedomosti, 
schopnosti, zručnosti, ktoré žiak dokáže využiť v ďalšom štúdiu 
alebo v budúcom živote

-pripraviť žiakov na život, aby boli schopní kriticky, tvorivo a 
kvalitne myslieť,

-pripraviť mladého človeka osobnostne – viesť k vytrvalosti, 
aktivite, empatii, priateľskosti, rešpektovaniu rozdielnosti 
názorov a k zodpovednosti za svoje konanie,

-zvyšovať gramotnosť,

-vedieť zhodnotiť reálne svoje schopnosti,

Poskytnúť šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa 
svojich schopností a aby mu bol umožnený úspech.



 V rámci filmových popoludní sme si so žiakmi pozreli cyklus 

filmov: DETI VETRA, CIGÁNI IDÚ DO NEBA. Posledný 

spomenutý film je dokumentom o živote Cigánov v Európe. 

Prostredníctvom neho sme im priblížili ich zvyky a tradície o 

rómskom speve, tanci, remeslách.

 Okrem toho sme si pozreli filmy /Všetci moji blízki, Jediná 

správna vec/, ktorých základnou myšlienkou bolo pomáhať 

druhým, byť k nim milý, slušný.



DEŇ MATIEK

To najmilšie a najláskavejšie, čo nám všetkým život dáva – mama. Je nám 
nielen mamou ale zároveň najlepšou kamarátkou. Nikdy nesklame, vždy 
podporí, ochráni. Ale čo je najdôležitejšie, svoje dieťa ľúbi najviac na svete. A 
preto, je oslava Dňa matiek tým najdojemnejším sviatkom.



KEĎ VÁM V ŽILÁCH PRÚDI HUDBA



POČASIE PRIALO, SLNIEČKO SVIETILO, PRÁCA

IŠLA RÝCHLO....ŽIACI USILOVNÍ A ŠIKOVNÍ.



ROVNAKÉ ŠANCE A PRÍJEMNÁ ATMOSFÉRA

V ŠKOLE SÚ ZÁKLADOM ÚSPECHU



SCHOPNOSŤ SPOLUPRÁCE, VZÁJOMNE SI POMÔCŤ, PORADIŤ

FORMUJE NIELEN JEDNOTLIVCA, ALE KOLEKTÍV SAMOTNÝ



DETSKÉHO POZNANIA O JAVY, KTORÉ SA V

JEHO OKOLÍ DEJÚ.PODNECUJE ICH 

MYSLENIE, SCHOPNOSŤ ROZVÍJAŤ SA 

OSOBNOSTNE



ROZVÍJAME U NAŠICH ŽIAKOV TVORIVOSŤ A

KREATIVITU.



RADI ŠPORTUJEME A SÚŤAŽÍME MEDZI

SEBOU



VEĽKÝM PRÍNOSOM JE INDIVIDUÁLNY

PRÍSTUP



REALIZUJEME BESEDY A SKUPINOVÉ

AKTIVITY





OSVETOVÉ PROGRAMY

 Realizujeme osvetové programy s rodičmi žiakov.

 Cieľom osvetového programu:

 motivovať rodičov k aktívnej participácii na spolupráci so 

školou, 

 vzbudzovať záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie 

výsledky svojich detí v ZŠ, 

 zvyšovať záujem rodičov o pravidelnú školskú dochádzku 

svojich detí a ich zapojenie do aktivít celodenného 

výchovno-vzdelávacieho systému (CVS),

 viesť rodičov k uvedomeniu, že inklúzia je permanentné 

smerovanie k zbližovaniu oboch komunít prostredníctvom 

výchovy a vzdelávania žiakov aj ich rodičov.



ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM


