Čo Vám naša škola ponúka?
• školský vzdelávací program zameraný na výučbu cudzích
jazykov, informatiky, telesnej a športovej výchovy
• výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, dva cudzie
jazyky ( nemecký / ruský jazyk ) od 6. ročníka
• posilnenie informatickej výchovy od 1. ročníka
• elektronická žiacka knižka, kde rodičia nájdu nielen
známky svojho dieťaťa, ale i jeho údaje o dochádzke a správaní počas vyučovania
• projektové vyučovanie zamerané na Deň Zeme, Deň vody, Rozprávkový týždeň
• možnosť športového vyžitia v novozrekonštruovanej telocvični a posilňovni (futbal, fitnes
gymnastika, volejbal...)
• športový a oddychový areál s hojdačkami, lavičkami a altánkom
• podporu záujmov vašich detí vo voľnom čase - široký výber záujmových útvarov: hudobný,
tanečný(folklórny, street dance), gymnastický, futbalový, English for beginners, rusínsky
jazyk, tanečný krúžok – Rusínčatá, divadelný krúžok – Amos, letná škola s anglickými
lektormi
• zabezpečenie pestrej činnosti v školskom klube detí (družina) od 11:30 do 16:30. Príprava
na vyučovanie a písanie domácich úloh.
• asistovaný doprovod dochádzajúcim žiakom z autobusovej zastávky do školy

• zabezpečenie kvalitnej a pestrej stravy pre Vaše dieťa, v prípade potreby zabezpečíme
prípravu kvalitnej diétnej stravy pre celiatikov
• veľmi dobré materiálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie ( triedy a učebne vybavené
interaktívnymi tabuľami a internetom, zmodernizované odborné učebne fyziky, biológie,
hudobnej výchovy, informatiky, chémie), veľká herňa s pinpongovými stolmi, nová
oddychová herňa, zmodernizovaná spoločenská miestnosť- ozvučenie, osvetlenie
• príjemne zmodernizované priestory chodieb ( fauna a flóra kútiky )
• profesionalitu a odbornosť pedagógov, psychologické poradenstvo priamo na škole, pomoc
sociálneho pedagóga a pedagogických asistentov
• individuálny prístup k žiakom, integrujeme zdravotne postihnuté deti
• organizovanie tradičných podujatí školy a pestrej mimoškolskej činnosti (Úcta k starším,
Vianočná akadémia, Fašiangová zábava, Noc v knižnici, Deň matiek, Beh pre Emku,
environcamp,...)
• prezentácie talentovaných žiakov účasťou na športových, záujmovo – umeleckých
súťažiach: Hovorme o jedle, Deň jazykov, iBobor, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám
rád Slovensko, Vianočná pošta, Záchranárik, Digital skills , Hviezdoslavov Kubín...

TEŠÍME SA NA VÁS !

