
Základná škola. Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom 

VYBERTE ŠKOLU ZODPOVEDNE,  

PRÍĎTE NA ZÁPIS NA JEDNOTKU  
zápis do prvého ročníka: 05.04.2017 (streda) od 09:00 - do 18:00 hod. 

 

 
 

The  
 

Čím sa odlišujeme: 
 VEU -  systém Vysoko efektívneho učenia, skutočná  príprava Vašich detí 

pre život v 21. storočí 
 implementácia prvkov Hejného matematiky 
 výučba anglického jazyka v každej triede 
 CLIL – najefektívnejší spôsob rozširovania slovnej zásoby v angličtine aj 

na iných predmetoch 
 sme jediná „Zelená škola“ s certifikátom v meste  

 „Smart Wall Paint“ - sme škola bez kried  
 vyučovanie v deviatich najmodernejších špecializovaných učebniach 

a v učebni v prírode 
 dôraz na prírodovedné predmety a rozvoj logiky nielen v  matematických 

triedach 
 moderný skrinkový systém v šatniach, pre budúcich prvákov zadarmo 
 jedáleň s čipovým systémom a šalátové pulty 
 Utorky na Jednotku (príprava detí na súťaže, práca 

s nadanými deťmi) 
 mimoriadne úspechy v súťažiach a olympiádach 
 Benefičný koncert  (vianočné vystúpenie nie len pre rodičov našich detí) 
 Letná jazyková škola (pestrý letný tábor, plný zábavy a zážitkov) 
 Lekvár na Jednotku (každoročný výlet do minulosti o zvykoch a tradíciách 

našich starých rodičov) 
 Žiak na Jednotku (slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov našej 

školy) 

Čo ponúkame: 
 pravidelné školy v prírode, lyžiarske výcviky v Jasnej, 

plavecký výcvik 
 e-Twinning - účasť v medzinárodných projektoch  
 bohaté mimoškolské aktivity  
 široká ponuka krúžkov 
 neustále vzdelávajúcich sa  učiteľov, vychovávateľov, 

asistentov učiteľa, odborných zamestnancov 
 využívanie najmodernejších metód a foriem práce 
 vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v ranných 

komunitách, odbúravanie stresu a obavy 
z neúspechu, informovanie prostredníctvom webovej 
stránky a sociálnych sietí, elektronickú komunikáciu 
s rodičom, internetovú žiacku knižku 

 všestranný rozvoj osobnosti žiaka cez objavné 
a problémové učenie, žiakov učíme oceňovať 
správanie, vyjadrovať pocity, dodržiavať dohody 

 školský klub detí od 5,45 do 17,00 od 1. do 5. ročníka 
 pravidelné bádateľské aktivity pre predškolákov 
 rôzne školské aktivity, návšteva kultúrnych podujatí, 

zahraničné exkurzie, ... 
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