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„Učíme pre život“
Realizujeme:
vo všetkých predmetoch zážitkové a projektové vyučovanie,
výučbu jedného cudzieho jazyka podľa výberu rodičov od 1. ročníka, zavedenie druhého
jazyka od 6. ročníka, výučbu realizujeme v jazykovom laboratóriu,
aplikáciu metodického postupu CLIL (učiteľ zároveň učí predmet aj cudzí jazyk),
využívanie zrevitalizovanej knižnice s multimediálnou študovňou v rámci efektívneho
rozvíjania komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti,
implementáciu informačno – komunikačných technológií do všetkých vyučovacích
predmetov, vyučujeme v dvoch počítačových učebniach a v dvoch učebniach
s interaktívnou tabuľou,
každý štvrťrok formou zážitkového učenia realizujeme prierezové témy Štátneho
vzdelávacieho programu,
úspešná tradícia 0. ročníka pre žiakov s odloženou školskou dochádzkou, ktorého úlohou je
zabezpečiť plynulý prechod do 1. ročníka ZŠ,
dlhoročná spolupráca so speváckym zborom Piccolo Collone v Taliansku,
organizovanie škôl v prírode, lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu, kurzov plávania
a korčuľovania,
viac ako 25 krúžkov záujmovej činnosti z rôznych oblastí,
výučbu florbalu a tenisu s kompletným materiálno – technickým zabezpečením
a s preukázateľnými úspechmi na celoslovenskej úrovni už od 1. ročníka,
výučbu rozšírenej výtvarnej výchovy od 1. ročníka,
úspešnú spoluprácu s MŠ v rôznych aktivitách a projektoch,
pomoc školského psychológa, špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu pri výbere
budúceho povolenia ako aj žiakom so špecifickými poruchami učenia a správania.
Pripravujeme:
otvorenie 0. ročníka,
otvorenie troch tried 1. ročníka so zameraním na florbal, umelecko – tanečné zručnosti
a matematicko – prírodovedné zručnosti,
zapojenie sa do projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre rok 2014,
celoškolské projekty „Cesta za poznaním“ (mediálna výchova), „Tajuplná krajina
Rozprávkovo“ (rozvoj čitateľskej gramotnosti v spolupráci so slovenskými spisovateľmi) a
„Ľudský život je to najcennejšie, čo máme (dopravná výchova, ochrana života a zdravia
v spolupráci s dopravnou a mestskou políciou, červeným krížom, civilnou ochranou a
požiarnikmi).
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