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Informácie o škole               
Čo vám naša škola môže ponúknuť?: 

 

• výučbu kvalifikovanými pedagogickými  pracovníkmi 

• výučbu voliteľného (anglického/nemeckého jazyka od 3. ročníka 

a druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka 

• zaujímavý školský výchovno- vzdelávací program s posilnením  

hlavných predmetov  

• moderné učebne s počítačmi, dataprojektormi, notebookmi 

• zameranie na osobnostný rozvoj žiaka a premenu školy klasickej na modernú 

• zapájanie sa do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží a olympiád,  

• organizovanie kultúrnych vystúpení, besiedok, výchovných koncertov, eko- programov a výstav  

• organizovanie Dňa otvorených dverí pre našich rodičov  

• poradenský a reedukačný servis pre žiakov a rodičov, ktorý súvisí s prácou školského psychológa 

a špeciálneho pedagóga na škole 

• možnosť kontroly prospechu žiakov cez internetovú žiacku knižku Edupage 

• mailovú komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi 

• rôznorodé  záujmové krúžky 

• kvalitný školský klub od 6,00 do 18,00 hod.                      

• organizovanie lyžiarskeho, plaveckého výcviku, škôl  v prírode, školských výletov.. 

 

 

VYBAVENIE ŠKOLY: 

 

• 24 kmeňových tried 

• Moderné učebne biológie, fyziky, chémie, techniky a varenia 

• 4 počítačové učebne so spätným dataprojektorom 

• 13 kmeňových tried so spätným dataprojektorom na 1. aj 2. stupni 

• Jazykové laboratórium na výučbu cudzích jazykov 

• Interaktívne učebne 

• Školská knižnica 

• Vstupná aula na organizovanie vystúpení, koncertov, besiedok 

• Kovo a drevo dielne na vyučovanie techniky  

• 2 telocvične a stolnotenisová herňa 

• Kamerový systém pri vchodoch do školy 

• Školská jedáleň 

• Samostatný pavilón školského klubu detí 

• Udržiavaný školský areál s futbalovým, basketbalovým ihriskom a tenisovými kurtami 
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Niekoľko rád ako si otestovať svoje dieťa, či je pripravené 

do školy: 
 

Dieťa dosiahne školskú zrelosť vtedy, keď sú jeho schopnosti vyvinuté natoľko, že 

môže zvládnuť školské požiadavky. Týka sa to vyspelosti telesnej, citovej, 

sociálnej, rozumovej a pracovnej. 

 

Telesné predpoklady :                                                                                      

• Dieťa je dostatočne telesne vyspelé                                                                

• vie sa samo obliecť, vyzliecť, zapnúť si zips, gombíky, zaviazať 

šnúrky        

• vie strihať nožničkami, navliekať korálky 

• má ľahkú, uvoľnenú ruku pri kreslení, vie správne držať ceruzku 

• vie chytiť a hodiť veľkú loptu 

Psychické predpoklady : 

• vie plynule rozprávať o udalostiach, vyjadruje sa v päť až šesť slovných vetách 

• pozná svoje meno,  priezvisko, koľko má rokov, kde býva 

• vydrží sa sústrediť na dlhšiu dobu bez prejavov nepokoja 

• vie si zapamätať niekoľko riekaniek, pesničiek, básničiek 

• má správnu výslovnosť 

• pozná základné farby, dni v týždni, domáce zvieratá 

• dokázať vhodne nadväzovať kontakty s druhými deťmi i dospelými 

 Spoločenské predpoklady: 

• vydrží vykonávať určitú činnosť15-20 min. aj keď sa mu nechce 

• vie sa hrať, rešpektovať kolektív 

• vie sa ovládať, nemá agresívne postoje 

• má zdravé sebavedomie 

• má schopnosť podeliť sa s deťmi 

 

Dôvody na odklad školskej dochádzky: 
V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej 

dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory: 

• dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!) 

• má problémy s výslovnosťou, alebo nevie formulovať vety 

• nevydrží sa sústrediť  

• nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky 

• je neposedné, netrpezlivé 

• nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu 

• nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať 

• nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)... 

 

 

Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže 

psychológ rovno odporučiť odklad. Rodič potom musí následne požiadať riaditeľa školy o odklad školskej 

dochádzky na základe písomnej žiadosti. 

 

 

 

 

http://www.uips.sk/cpppap/
http://www.uips.sk/cpppap/

