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Misia školy 

Škola pre deti - vychovávame šťastné a úspešné, moderne 
vzdelávané deti, ktoré sú jazykovo zdatné a rozvíjajú svoj 

matematický aj športový talent.  

 

Čo ponúka naša škola - výber zo školského vzdelávacieho programu 



 V  duchu profilácie školy neustále zlepšujeme podmienky na 
vzdelávanie ţiakov - zlepšujeme materiálne vybavenie (pomôcky, 
digitálna technika, prístup ţiakov na internet, prostredie školy) 
a zároveň meníme spôsob ich vzdelávania tak, aby sme pasívne 
prijímanie vedomostí ţiakov zmenili na ich aktívne učenie a tým 
zároveň rozvíjali ich kľúčové kompetencie. 

 Chceme, aby ţiaci, rodičia a učitelia povaţovali školu za svoju, 
aktívne sa podieľali na jej rozvoji a smerovaní. 
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Vízia školy 
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Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, 
tradícií, poţiadavky rodičov, dlhodobo dosahovaných výsledkov 
a koncepcie rozvoja školy, orientovala škola svoj Školský vzdelávací 
program v prvom rade na:  
 

 posilnenie vyučovania prírodovedných predmetov – 
matematiky, prírodovedy, biológie, fyziky, chémie  

 posilnenie predmetov rozvíjajúcich čitateľskú i jazykovú 
gramotnosť 

 posilnenie športu – so zameraním na rozvoj pohybových 
zručností; rozvíjanie talentu vo futbale a gymnastike 

 posilnenie o informatickú výchovu a informatiku.  
 
Na tomto základe sú posilnené povinné predmety a vytvorené nové 
voliteľné predmety ako na prvom, tak na druhom stupni.  

 
Čo ponúka naša škola - výber zo školského vzdelávacieho programu 

Učebný plán školy 



 

 

 

 

 V súčasnosti nie je nutné vyberať pre svoje dieťa školu podľa 
zamerania na cudzie jazyky.  

 Štát ukladá kaţdej základnej škole povinnosť ponúknuť kaţdému 
ţiakovi dva cudzie jazyky, prvý od tretieho a druhý od šiesteho 
ročníka.  

 U nás zaraďujeme v školskom roku 2015/2016   

- povinný anglický jazyk uţ do 1. ročníka 

- od 6. ročníka – ponúkame dve hodiny druhého cudzieho jazyka 
týţdenne. 

 Anglický jazyk u nás vyučuje učiteľ, ktorý pochádza zo Spojeného 
kráľovstva (UK) a jeho rodným jazykom je angličtina. Ţiaci tak 
majú priamy kontakt s beţnou, nielen učebnicovou angličtinou. 
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1. Výučba cudzích jazykov 



 V triedach 1. a 2. ročníka  zároveň oboznamujeme ţiakov so 
základmi  komunikácie v anglickom jazyku aj na iných hodinách. 

 Metódou CLIL, t.j. priamo na hodinách 
matematiky, čítania,  
prírodovedy...  
komunikujeme  
so ţiakmi nenásilne aj  
v anglickom jazyku. 

 Bez známkovania, bez stresu, 
prirodzene, záţitkovým  
učením sa obohacuje  
slovná zásoba ţiakov. 
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CLIL metóda 



 Anglický jazyk                                            

    pre všetkých ţiakov  
    -  od 1. ročníka  

 

 Od 6. ročníka zavádzame  
druhý cudzí jazyk  
pre všetkých ţiakov.  
Ako druhý cudzí jazyk  
ponúkame: 

     nemecký jazyk alebo  francúzsky jazyk alebo ruský jazyk. 
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Výber jazykov 



Moderne zariadené jazykové 
laboratórium s riadiacim 
pultom, interaktívnou 
tabuľou a moţnosťou 
vyuţitia notebookov s 
pripojením na internet 
umoţňuje pracovať 
individuálne, vo dvojiciach, 
v skupinách. 
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V rámci projektu „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do 
Európy“ budú vybudované ďalšie dve moderné  jazykové laboratóriá. 

Učebňa cudzích jazykov 



 Štát zníţil časovú dotáciu na matematiku o jednu aţ dve hodiny 
týţdenne.  

 My ţiakom pridávame túto 
hodinu v dotácii 2 hodiny  
v prvom, druhom, treťom, aj 
vo štvrtom ročníku zábavnou  
formou v predmete   
     
Tvorivá matematika,   

    vedieme k  matematickej  
    gramotnosti,  
    k  matematickému  
    mysleniu. 
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2. Matematika 



 

 Od 5. ročníka  rozširujeme vzdelávanie  v matematických triedach  
predmetom Riešenie matematických problémov. 

 Naši ţiaci sú úspešní v matematických súťaţiach, majú 
najkvalitnejších pedagógov, učiteľov matematiky pôsobiacich ako 
vedúcich komisií v okrese Brezno. 

 Ţivot v škole obohacujeme tematickými matematickými  
popoludniami, súťaţami  v Sudoku, Tangrame... 
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Riešenie matematických 
problémov 



 Potreba posilnenia prírodovedných predmetov vystupuje z 
histórie nášho regiónu: strojárske a hutnícke podniky, 
elektronizácia priemyslu, obchodu, sluţieb. 

 Nad rámec štátneho programu zavádzame ako jediná škola v 
republike nové,  
jedinečné a overené 
predmety:  
Fyzika okolo nás,  
Chémia v ţivote,  
Ţivý svet,  
Práca s informáciami,  
Technika a Svet práce. 
Vyuţívame v nich  
projektové vyučovanie,  
čím podporujeme tvorivosť  
ţiakov. 
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3. Prírodovedné predmety 



 Na modernizáciu vyučovania nám slúţia najmodernejšie 
vyučovacie pomôcky z projektu OPV. 

 Jednou z nich je mobilná interaktívna učebňa: 28 ţiackych 
notebookov, interaktívna tabuľa, dataprojektor.  

 Ďalej 18 tried s interaktívnymi tabuľami a učebňa projektu Digi-
škola: 20 ţiackych tabletov, interaktívna tabuľa, notebook. 

Čo ponúka naša škola - výber zo školského vzdelávacieho programu 

Vyučovanie matematických a 
prírodovedných predmetov 



 S počítačmi sa naši ţiaci stretávajú uţ od 1.ročníka. Prečo? 

 Aby sme vyučovanie  mohli uţ od 1. ročníka obohatiť o 
najmodernejšie informačné technológie a zároveň naučili ţiakov 
vyuţívať počítač a 
internet na  
vlastné vzdelávanie. 

 Počítače, notebooky, tablety ţiaci  
pouţívajú na rôznych  
vyučovacích hodinách  
(matematike, prírodovede,  
slovenskom jazyku, fyzike,  
chémii, geografii...) podľa  
vhodnosti učiva a  
uváţenia učiteľa uţ  
od prvej triedy. 
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4. Informatická gramotnosť 



 

Čo ponúka naša škola - výber zo školského vzdelávacieho programu 



Čo ponúka naša škola - výber zo školského vzdelávacieho programu 



 Na stránke školy poskytujeme svojim ţiakom tzv. Edu-portál 
(vzdelávací portál). Prostredníctvom  neho sa ţiak má moţnosť 
samostatne vzdelávať  pomocou úloh a lekcií priraďovaných 
učiteľom. 

 Rodič má prístupové heslo  k Edu-portálu a prostredníctvom neho 
má prístup k elektronickej ţiackej kniţke ţiaka,  
k zadaniu úloh, k  oznamom vyučujúcich, k jedálnemu lístku  
s moţnosťou odhlasovania zo stravy a ospravedlňovania absencie 
svojho dieťaťa. Zároveň môţe viesť interaktívnu  i neinteraktívnu 
komunikáciu s ktorýmkoľvek vyučujúcim. 
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Edu – portál školy 



 Na prvom stupni organizujeme kurzy pohybovej prípravy – 
korčuliarsky v rozsahu  16  hodín, plavecký(v 1.-2. ročníku) v 
rozsahu 10 hodín a lyţiarsky (v 3.-4. ročníku) v rozsahu 20 
hodín. Finančne na organizáciu kurzov prispieva aj Rada rodičov 
pri našej ZŠ s MŠ. 

 Našich ţiakov tak vedieme  
k zvládnutiu základov týchto  
športov, čo dáva predpoklady 
ich budúceho zmysluplného  
trávenia voľného času. 
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5. Ochrana človeka a zdravia 
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 Od piateho ročníka zaraďujeme talentovaných ţiakov  na základe 
výsledkov testov do športovej triedy so zameraním na futbal a 
gymnastiku. Uvaţujeme o rozšírení športových tried o iné športy, 
vstúpili sme do rokovania s miestnymi športovými klubmi. 

 Kaţdý týţdeň v rámci vyučovania majú ţiaci športových tried 
okrem 2 hodín telesnej výchovy ešte 4 - 5 hodín športovej 
prípravy. 

 Uţ v našej materskej škole deti navštevujú futbalovú a 
gymnastickú prípravku. 

 Popoludní absolvujú tréningy v rámci klubov. 

 

6. Športové triedy 
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 Predmetmi Tvorivé čítanie, Čítanie a dramatika, Svet 
okolo nás, Čítanie o Horehroní, Prírodovedné čítanie 
a Vlastivedné čítanie zavedenými na 1. stupni 
budujeme v ţiakoch vzťah ku knihám a čítaniu s 
porozumením, ktoré povaţujeme za základ ďalšieho 
vzdelávania. 

 Na vyučovaní týchto predmetov ţiaci pouţívajú aj detské 
časopisy Vrabček, Slniečko, Maxík, Mladý vedec, ktoré 
škola zdarma poskytuje ţiakom. 

 Vďaka uţ zrealizovanému projektu „Čitateľská a jazyková 
gramotnosť – naša brána do Európy“ ţiaci vyuţívajú pri 
vyučovaní týchto predmetov detské časopisy Vrabček, 
Slniečko, Fifík, Ohník, Maxík a Mladý vedec, ktoré 
dostávajú zdarma. 
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7. Čitateľská gramotnosť 



 Na vyučovanie vyuţívame aj moderne vybavenú školskú 
kniţnicu, ktorú v spolupráci s rodičmi neustále obohacujeme o 
ďalšie novinky. Z prostriedkov projektu do kniţnice  pribudli 
nové knihy v hodnote 5000 €. Vďaka sponzorstvu 
zahraničného podnikateľa sme v kniţnici urobbili 
multimediálnu čitáreň s multimediálnym dataprojektorom, 
plátnom a elektronickými čítačkami kníh pre ţiakov. 
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Školská kniţnica 
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 Nové,  jedinečné, školou zavedené vyučovacie predmety, ktoré 
našu školu robia zaujímavou a jedinečnou a ktoré nemá ţiadna 
iná škola- 

 Tvorivých a neustále sa vzdelávajúcich učiteľov, zahraničné 
pracovné cesty učiteľov s cieľom výmeny skúseností. 

 Športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku. 

 Projektové dni „Triedy bez hraníc“. 

 Triedne projekty na 1. aj 2. stupni ZŠ. 

 Zavedenie  portfólií ţiakov a tried. 

 Zefektívnenie a spropagovanie práce lego učební. 

 Postupné zveľadenie priestorov školy. 

 Najmodernejšie interaktívne vybavenie beţných tried – všetky 
triedy 1. stupňa pouţívajú interaktívnu tabuľu, dataprojektor, 
notebook, grafický bezdrôtový tablet, vizualizér.   
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8. Čo iní nemajú 



 Moderné  fyzikálno – chemické laboratórium.   

 Modernú učebňu biológie. 

 Mobilnú interaktívnu učebňu (notebooky do tried). 

 Učebňu – Škola na dotyk: ţiacke tablety, elektronické čítačky 
kníh... 

 Elektronické čítačky kníh v multimediálnej školskej kniţnici 

 Wifi  signál vo všetkých priestoroch školy. 

 Získanie  finančných prostriedkov z grantov zameraných na 
podporu inovačných foriem a metód práce  vo vyučovacom 
procese: 
 – v rokoch 2009-2011 sme získali 166 000 €,  
 -  v rokoch  2012-2014 sme získali  355 000 €. 

 Zrealizovaná  letecká 5-7 dňová „Jazyková geograficko-historická 
exkurzia vo Veľkej Británii“ – odmena najlepších ţiakov školy, 
financovaná z prostriedkov projektu OPV. 
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 Prezentovanie krúţkovej činnosti rodičom budúcich prvákov. 

 Propagovanie činnosti školy na akadémii. 

 Budovanie autority najväčšieho podniku na Horehroní – Ţeleziarní 
Podbrezová,a.s. 

 Spolupráca so školami vyššieho stupňa.  

 Pokračovanie v tradícii Letnej školy  predškoláka. 

 Vybudovanie vyššej úrovne spolupráce s futbalovým klubom ŢP 
Šport  a Gymnastickým klubom. 

 Klub moderných učiteľov okresu Brezno ( KMU ) na pôde školy. 

 Lektorovanie projektu Líderstvo v škole, pilotná  škola 
zavádzajúca líderské postupy v práci s učiteľmi a ţiakmi. 

 Budovanie hodnotového systému v škole. 

 V rámci projektu PRINED – inklúzia ţiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, či ţiakov so sociálnym 
znevýhodnením. 
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 Odborní zamestnanci školy: školský špeciálny pedagóg, 
školský psychológ, sociálny pedagóg – pomáhajúci ţiakom, 
učiteľom i rodičom. 

 Nové školské stoly a stoličky v triedach 1. a 2. stupňa. 

 Bezprašné keramické bielo-zelené tabule  vo všetkých  
triedach 1.stupňa ZŠ a 10 triedach  2. stupňa, pokračujeme v 
zariaďovaní ostatných. 

 Príjemne zariadená herňa školského klubu detí s novým 
nábytkom - lichobeţníkové variabilne zostaviteľné stoly, 
pestrý nábytok. 

 Moderné učebne výpočtovej techniky s najmodernejším 
hardvérovým a softvérovým vybavením. 

 Učebňa kontinuálneho vzdelávania  na vzdelávanie učiteľov z 
celého kraja. 

 V spolupráci s mestom je v riešení kompletná rekonštrukcia 
školy. 
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 Ţeleziarne Podbrezová, a.s 

 Lesy mesta Brezno, s.r.o 

 Centrum voľného času 

 Matica  Slovenská 

 Mestský športový klub 

 Mestské kultúrne stredisko 

 Mestská kniţnica 

 Hasičský zbor 

 Mestská polícia 

 Domov dôchodcov 

 podnikateľské subjekty  

 Základné školy v Novom Bydţove (ČR) 

 Základné školy v Zakopanom (Poľsko) 

 Stredné školy v okrese Brezno 

 

 

10. Spolupráca s 
organizáciami 



 Operačný program Vzdelávanie  

 Rekonštrukcia a prestavba školy 

 Digi – škola (interaktívne vyučovanie) 

 Škola na dotyk (ţiacke tablety) 

 Elektronické testovanie ţiakov 

 Elektronizácia školskej jedálne 

 Elektronizácia školskej kniţnice 

 Slovenská komora učiteľov 

 Klub moderných učiteľov 

 Zapájanie ţiakov do súťaţí 

 Nízke počty ţiakov v triedach 

 Akceptovanie odlišnosti  a jedinečnosti kaţdého dieťaťa, inklúzia 

 Netolerovanie šikanovania v ţiadnej podobe 

 Prevencia akýchkoľvek závislostí 

 Mediálna výchova 

 Výchova k prosociálnemu cíteniu 
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Zapájanie školy do projektov 



Ďakujeme Vám, ţe ste sa venovali našej ponuke. 
Ţeláme Vám, aby ste pri výbere školy pre 

výchovu a vzdelávanie Vášho dieťaťa  
boli úspešní. 

www.zsp4.edupage.org 


