Čo ponúka naša škola?

Milí rodičia.
Naša škola sa považuje za otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným
poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať deti a
žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým
dôrazom na:
kvalitné vzdelanie – vytvárame prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí,
zameriavame sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese, rozvíjame vedomosti a
zručnosti žiakov tak, aby si vedeli vybrať vhodný smer ďalšieho vzdelávania,
vzájomnú úctu – vytvárame rovnaké príležitosti pre deti bez rozdielu rasy, náboženstva, jazyka,
ktoré sú postavené na kultúre vzťahov, na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii,
poskytujeme vzor humánneho správania sa a vychovávame ich k láske k práci, k tolerancii voči
rôznym odlišnostiam, k pozitívnemu vzťahu k národným a európskym hodnotám,
vzťah k okoliu a regiónu – poznávaním významných osobností, prírodných krás, historických
udalostí, pamiatok, kultúrneho a folklórneho dedičstva vytvárame a rozvíjame pozitívny vzťah k
regiónu, svojimi aktivitami obohacujeme život obce i regiónu,
integráciu – vytvárame rovnaké príležitosti pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré majú špecifické
výchovno-vzdelávacie potreby.
Pedagogické princípy školy:
* Naša škola je modernou školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti
prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií, tak aby všetci žiaci
získali dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno – vzdelávacích
a odborných predmetoch. V škole dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa
svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.
* Výchovno vzdelávacia činnosť smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje,
aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne s prehľadom riešiť problémy. Cieľom je
pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať samostatne, ale aj tíme a schopného seba
motivácie k ďalšiemu celoživotnému vzdelávaniu.
* Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na
komunikatívnosť a praktické použitie jazyka v hovorovom bežnom styku s prihliadnutím na
schopnosti jednotlivých žiakov.
* Zabezpečujeme žiakom kvalitnú prípravu v oblasti prírodovedných predmetov s rozšíreným
vyučovaním matematiky so zameraním na výpočtovú techniku a informatiku.
* Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v športovej príprave, ktorú zameriame na všestranný
rozvoj a podľa záujmu na atletiku a basketbal chlapcov tak, aby žiaci po ukončení základnej
školy mali možnosť pokračovať a rozvíjať svoj talent a nadanie na stredných školách so
športovým zameraním a v športových kluboch.
* Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný bez ohľadu na
rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie a rasu.
* Škola zabezpečuje a poskytuje dôkladné vzdelávanie žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia, kde budú mať možnosť zažiť úspech, radosť z učenia a získať základy
gramotnosti.
* Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami, integrovaných žiakov tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelaní. Individuálne
pristupovať k týmto žiakom podľa druhu a typu integrácie.
* U žiakov formujeme sociálne cítenie, tvorivý životný štýl a vytvárame kladnú hodnotovú
orientáciu v duchu humanistických princípov.
* V spolupráci s rodičmi budeme zo žiakov vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne
vyspelých a slobodných ľudí, ktorí budú pôsobiť v celoeurópskom kontexte.
* Docielime, aby žiaci po získaní nižšieho stredného vzdelávania – absolventi našej školy
pokračovali v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.

K tomu zabezpečujeme:
 vytvorenie dobrého tímu v triede, vytvorenie dobrej klímy na pracovisku;
 od začiatku učiť žiakov, ako sa majú učiť, ako získať dobrý učebný štýl –
stratégiou učenia EUR;
 viesť ich k uvedomeniu a poznaniu svojich silných a slabých stránok;
 viesť ich k riešeniu problémov a učiť ich, ako problémy riešiť;

 viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu;
 učiť ich tímovo pracovať a vzájomne sa rešpektovať;
 viesť ich k zodpovednosti a samostatnosti;
 dať každému žiakovi príležitosť byť úspešným.
Vyučovanie
Vyučovanie prebieha podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu a inovovaného ŠkVP
(ŠkVP a iŠkVP), ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a inovovaným Štátnym
vzdelávacím programom (ŠVP a iŠVP). Je rozdelený na 2 časti. Prvá časť je oproti ŠVP a iŠVP
obohatený o nové predmety a má rozšírený obsah učiva. V druhej časti je pozornosť sústredená na
utvrdzovanie učiva, ktoré je predpísané ŠVP a iŠVP. Žiaci s rôznym druhom znevýhodnenia sú
individuálne začlenení v klasických triedach, majú osobitne vytvorený ŠkVP a iŠkVP, taktiež v súlade
so ŠVP a iŠVP. Žiaci s iným druhom zdravotného znevýhodnenia sa vzdelávajú na základe
individuálnych vzdelávacích programov.
Najdôležitejším benefitom našich absolventov sú kľúčové kompetencie v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov – jazykovej a športovej prípravy a v oblasti prírodovedných predmetov nadobudnutých zručností v oblasti IKT .
Tieto kľúčové kompetencie sme dosiahli doplnením Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP)
a inovovaného ŠVP ( iŠVP)nasledovne:


v oblasti rozvoja jazykových kompetencií žiakov: v záujme rozvoja komunikačných
schopností sme posilnili predmet slovenský jazyk a literatúra v 1.- 4. ročníku a v 5.-9.
ročníku;



na kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch ponúkame: v 1. a 2. ročníku vyučovanie
anglického jazyka s dotáciou 2 hodín, na 2. stupni sme posilnili prvý cudzí jazyk 1 hodinou
a druhý cudzí jazyk ,



na získanie gramotnosti v IKT: posilnili sme predmet informatika na 2. stupni 1 hodinou a
v 9. ročníku,



v oblasti prírodovedných predmetov: posilnili sme predmety matematika na 1. stupni na 2.
stupni, prírodoveda a na 2.stupni biológia a fyzika,

v oblasti spoločenskovedných predmetov: dejepis, geografia bola navýšená dotácia o 1
hodinu ,
 oblasti pracovnej, športovej a umenia: na 1. stupni sme zaviedli predmet pohybové hry s 1
hodinovou dotáciou a na 2. stupni sú športové hry s 1 hodinovou dotáciou v 5. roč.


(Pozn. hodinová dotácia znamená počet hodín v týždni v rámci 1., resp. 2. stupňa)

Základné predmety vo vzdelávacej oblasti
Obsah vzdelávania je rozdelený do učebných predmetov, ktoré sú zaradené do vzdelávacích
oblastí s cieľom kvalitnejšieho medzipredmetového prepojenia.
Učebné predmety sú: a) povinné – stanovuje ich ŠVP a iŠVP
b) voliteľné – stanovuje ich ŠkVP a iŠkVP
c) nepovinné – stanovuje si ZŠ v ŠkVP so súhlasom zriaďovateľa mimo
celkového počtu hodín
Vzdelávacia oblasť
ISCED 1
ISCED 2
Slovenský jazyk
a literatúra

Slovenský jazyk a
literatúra

Jazyk a komunikácia

Prvý cudzí jazyk - ANJ

Človek a príroda

Prírodoveda
Prvouka

Prvý cudzí jazyk - ANJ
Druhý cudzí jazyk –
RUJ,NEJ
Biológia
Fyzika

Vlastiveda

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami

Etická výchova /
Náboženská výchovy
Matematika
Informatika

Umenie a kultúra

Hudobná výchova
Výtvarná výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Zdravie a pohyb

Telesná a športová
výchova

Chémia
Občianska náuka
Dejepis
Geografia
Etická výchova /
Náboženská výchovy
Matematika
Informatika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Svet práce
Technika
Telesná a športová
výchova

Vašim deťom ponúkame záujmovú a mimoškolskú činnosť
 súťaže, olympiády na rôznych úrovniach od obvodových po celorepublikové (napr.

Pytagoriáda, Matematický klokan, Maksík, iBobor, matematická, fyzikálna, dejepisná,
geografická, chemická, biologická, technická, biblická olympiáda, olympiáda
slovenského jazyka a cudzích jazykov a mnoho ďalších),

 športové aktivity a súťaže na všetkých úrovniach, v popredí záujmu sú kolektívne

športy – futbal, volejbal, basketbal, florbal, vybíjaná, gymnastický štvorboj, ale aj
individuálne športy atletika, šach, plávanie, strelecký šport, bedminton, stolný tenis
a orientačný beh, pre žiakov 1. stupňa Mestská športová olympiáda v športoch –
atletika, hokejbal, prehadzovaná, bedminton, florbal, vybíjaná, minifutbal a plávanie,
 pestrú ponuku krúžkovej činnosti,
 vystúpenie na akadémii Deti mestu, ktorá sa koná každý rok,
 uverejňovanie príspevkov a prác žiakov v školskom časopise Lipka,
 vysielanie relácií v školskom rozhlase pravidelne 1x mesačne,
 školu v prírode – 4. roč. so štátnej dotácie a podľa záujmu rodičov pre iné ročníky,
 organizovanie exkurzií, vychádzok,
 základný plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka,

 zdokonaľovací plavecký výcvik pre 6., resp. 5. ročníka,
 lyžiarsky výcvik pre 7., resp. 8. ročník,
 praktické cvičenie na Detskom dopravnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi,
 zapájanie do rôznych spoločensko-prospešných kampaní: Deň narcisov, Červená

stužka, Biela pastelka, spolupráca s UNICEF-om,
 prípravy rôznych výstav a búrz výrobkov pri rôznych príležitostiach priamo v škole,
 zapojenie sa do Týždňa detských radostí, kde prezentujeme zručnosti našich žiakov

v rôznych oblastiach,

 zapojenie sa mesačne do celoškolských podujatí, ktoré organizujú koordinátori

jednotlivých činností,

Ponúkame ešte?
 Implementujeme do vzdelávacieho procesu moderné technológie a vyučovacie

Prostriedky, vyučovacie metódy EUR;

 prezentácia projektových prác na školskej odbornej konferencii pre žiakov 4. a 9.

ročníka;

 Využívame interaktívne tabule (v 12 triedach a odborných učebniach) a budova

školy je celoplošne pokrytá internetovým pripojením;

 Vybudované 3 učebne výpočtovej techniky;
 Vybudovaná tabletová učebňa a interaktívna učebňa;
 Zriadené a plne vybavené samostatné odborné učebne – biológie, geografie, výtvarnej

výchovy;
 Vybudované jazykové laboratórium pre 1. a 2. stupeň, chemicko-fyzikálne
laboratórium;
 Vo vonkajších priestoroch je vybudovaná jediná tartanová atletická dráha v meste so
sektormi na technické disciplíny;
 Zabezpečujeme odborné vzdelávanie učiteľov, aby boli neustále pripravení na
modernizáciu vyučovacieho procesu;
 Zabezpečujeme špeciálnu pedagogickú starostlivosť pre deti so špecifickými poruchami
učenia alebo správania, ktorú zabezpečuje školský špeciálny pedagóg na plný úväzok;
 Poskytujeme odborné poradenstvo výchovného poradcu;
 Poskytujeme individuálnu logopedickú starostlivosť;
 Integrujeme zdravotne postihnuté deti;
 Ponúkame plnohodnotný popoludňajší pobyt žiakov 1. – 4. ročníka v školskom klube
detí pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek v samostatných herniach a bohatú
krúžkovú činnosť v centre voľného času;
 Zabezpečujeme zdravé a kvalitné stravovanie;
 Neustále sledujeme rôzne projektové výzvy, ktoré napomôžu škole byť ešte kvalitnejšou
a atraktívnejšou;
 Neustále skrášľujeme a modernizujeme interiér a exteriér školy – vybudované
ekoostrovy detskej radosti;
Na tejto stránke Vám prezentujeme iba hrubý výpočet aktivít školy, ktoré v priebehu roka
neustále obohacujeme a inovujeme pre spokojnosť našich žiakov i Vás, rodičov.

Ďakujeme, že máte záujem o našu školu.

