
 

KTO SME? 
Sme škola, ktorá sa snaží v maximálnej možnej miere podporovať a rozvíjať 
potenciál našich žiakov. Individuálnym prístupom k žiakom vytvárame 
optimálne podmienky pre efektívne učenie sa a rozvoj emocionálnej 
inteligencie. Naším prioritným cieľom je vytvoriť neohrozujúce prostredie, v 
ktorom majú všetci žiaci rovnaké príležitosti pre svoj ďalší rozvoj. Nachádzame 
sa v pokojnej časti mesta Malacky. 

 
 

HLAVNÉ CIELE 
 Vytvoriť inšpirujúce a bezpečné prostredie pre všetky deti.  

 Podporovať efektívne učenie a učenie sa. 

 Rozvíjať životné zručnosti. 

 Prepojiť školu so životom.  

 Vychovať zrelú mravnú osobnosť.  

 

 
KAM SMERUJEME? 
K inovácii vyučovacích metód a foriem práce, k modernizácii podmienok 

vyučovania, k aktívnemu zapojeniu školy do rozvojových projektov, k 

zlepšovaniu spolupráce s rodinou, k podpore kreatívnych nápadov pre 

vytváranie obohacujúceho a príjemného prostredia, k participácii žiakov pri 

skvalitňovaní podmienok školského života... 

NAŠE PEVNÉ PILIERE 
 Skúsený a zanietený pedagogický zbor, ktorý je ochotný neustále sa 

zlepšovať.  

 Zmysluplné hranice pravidiel správania sa, snaha o spravodlivé a dôsledné 

riešenie prípadných problémov.  

 Kvalitný školský vzdelávací program.  

 Otvorený systém sebahodnotenia práce školy. 

 Preferovanie múdrosti, nie moci. 

 Rozvoj vyšších poznávacích funkcií v procese učenia sa.  

 Tvorivo-humanistické vzdelávanie. 

 Vhodné podmienky pre športovú aktivitu. 

 Zapájanie rodičov do života školy.    

 Školská rovesnícka mediácia. 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PONÚKA  
 Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.  

 Vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého) od 6. ročníka.  

 Navýšenie počtu hodín slovenského jazyka a literatúry - komunikačné 

cvičenia a dramatická výchova ako súčasť hodín slovenského jazyka v 2.- 

4. ročníku, rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 6. - 9. ročníka.  

 Navýšenie počtu hodín matematiky - rozvoj finančnej gramotnosti u 

žiakov 1. a 3. ročníka, praktická matematika v 5. – 9. ročníku.  

 Navýšenie počtu hodín biológie v 6. ročníku - environmentálna výchova a 

výchova k zdravému životnému štýlu a chémie v 9. ročníku - rozvoj 

chemickej gramotnosti. 

 Rozvoj kritického myslenia a prezentačných schopností prostredníctvom 

navýšenia počtu hodín dejepisu v 5. a 7. ročníku.  

 Rozvoj estetického cítenia a fantázie navýšením počtu hodín výtvarnej 

výchovy v 5. ročníku. 



 

NAŠE PROJEKTY 
 

Rovesnícki mediátori 
Projekt je určený triedam 3.-9. ročníkov. Na základe prejaveného súhlasu 

kolektívu a absolvovaného tréningu Školskej rovesníckej mediácie so skúsenou 

mediátorkou pracujú v každej triede 2 žiacki mediátori, ktorí sú nápomocní pri 

riešení triednych konfliktov. 
  

Včelie kráľovstvo 
Projekt 1. - 4. ročníka je okrem systematického rozvíjania vzdelávacích 

kompetencií a základov gramotnosti zameraný aj na postupný rozvoj vybratých 

životných zručností, sociálnych kompetencií a prosociálneho správania. Prváci sú 

cielenými aktivitami vedení k usilovnosti, vytrvalosti a aktívnemu počúvaniu, 

druháci sa učia trpezlivosti a úcte, tretiaci objavujú svoje schopnosti a štvrtáci sú 

podporovaní v ich rozvíjaní. 

 

Trieda ako tím 
Projekt 5.- 9. ročníkov je zameraný na prevenciu rizikového správania sa žiakov, 

budovanie kvalitných triednych spoločenstiev, aktívne estetické dotváranie 

priestorov tried a školy a výchovu človeka s morálnymi hodnotami. 

 

Dobrovoľnícki patróni 
Triedy 1. stupňa majú svoju patronátnu triedu 2. stupňa. Počas roka organizujú 

spoločné akcie a v prípade potreby si vzájomne pomáhajú prekonávať školské 

problémy. 

 

Hejného matematika 

Projekt 1. - 4. ročníka – netradičné vyučovanie matematiky zamerané na rozvoj 

logického myslenia, podporu kreativity a vnútornej motivácie, rozvoj osobnosti, 

ktorá vie argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Matematika sa tak stáva pre 

žiakov obľúbeným predmetom. 

 

Sfumato 
Splývavé čítanie je efektívnym nástrojom na podporu elementárnej gramotnosti. 

Ukazuje cestu k efektívnemu prenosu zmyslových informácií a ich spracovaniu. 

Motivuje a podporuje aktívnu prácu.  

 

Škola 3. tisícročia – vzdelávame pre budúcnosť 

Tabletová trieda vybudovaná spoločnosťou Microsoft ponúka inovatívne 

vyučovanie a podporuje informačnú gramotnosť. 

 
 
 
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
Bohatý výber činností pre žiakov 1.- 4. ročníka v čase od 6:00 do 7:45 hod., po 

vyučovaní do 17. hodiny. 
Tvorivé dielne, krátkodobé aj dlhodobé projekty zamerané na rozvoj sociálnych 

zručností a prepojenie školy so životom, aktivizáciu a motiváciu k celoživotnému 

vzdelávaniu, zážitková a humanistická výchova. Nadväznosť na projekt Včelie 

kráľovstvo - samostatnosť, spoluprácu, zodpovednosť, efektívnu komunikáciu, 

tvorivosť, toleranciu, rozvoj praktických zručností žiaka. 
 

 

 
ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE  
Pestrá ponuka krúžkov rôzneho zamerania rešpektuje potreby a možnosti našich 

žiakov. Pod vedením skúsených pedagógov sa žiaci neformálne vzdelávajú 

v rôznych oblastiach – estetickej, kultúrnej, spoločensko-vednej, športovej, 

prírodovedno-environmentálnej, telesno-športovej. V školskom roku 2016/2017 

pracuje 30 krúžkov. 
 
 
 

SPOLUPRACUJEME  
 CPPPaP, M. Rázusa 30, Malacky v oblasti odborného poradenstva - 

školský psychológ 

 Mgr. Dušana Bieleszová - odborný garant školskej a rovesníckej mediácie 

 Microsoft Slovakia – Office 365 - Vzdelávame pre budúcnosť  

 Teach for Slovakia – medzinárodný program pod záštitou prezidenta SR 

 Mestská polícia Malacky 

 JUDr. Andrej Kliment – lektor projektu Správaj sa normálne   

 Volkswagen Slovakia   

 Generali – preventívne programy dopravnej výchovy 

 Ministerstvo vnútra SR, oddelenie prevencie kriminality 
 



 

NAŠE PRIESTORY  
 Multimediálna učebňa  

 Počítačové učebne 

 Chemické laboratórium 

 Fyzikálna učebňa 

 Učebne informatickej výchovy 

 Učebňa náboženskej a etickej výchovy  

 Školská knižnica s pravidelne obnovovaným knižničným fondom  

 Telocvične  

 Školské šatne so samostatnými skrinkami pre prvákov 

 Školská jedáleň  

 Detské ihrisko  

 Tartanová atletická dráha 

 Samostatné triedy pre školský klub detí 

 

NAŠE AKTIVITY  
Malá škola veľkého škôlkara – stretnutie budúcich prváčikov v škole 

spojené so sadením triedneho stromčeka 

Imatrikulácia prvákov – pasovačka prvákov do Včelieho kráľovstva  

Noc s rozprávkou – skúška odvahy a priateľstva pre žiakov 1. stupňa 
Pochod „Svetlonosov“ – sprievod detí a rodičov mestom s rozsvietenými 

lampiónmi spojený s prekvapením 

Kráľovská oslava – veselá rozlúčka štvrtákov so Včelím kráľovstvom  
Zábavné čítanie – čítanie otcov pre žiakov 1. stupňa  

Nech sa páči ... – rodičia na návšteve v triede – deň otvorených dverí 

Pretože ťa ľúbim – slávnosť pre mamičky a babičky z príležitosti Dňa 

matiek 

Amosov deň – žiaci 2. stupňa v úlohe učiteľov mladších kamarátov 
Biely deň – svetový deň mlieka 

Deň vo farbách Zeme – Deň Zeme 

Vitamínový deň – svetový deň jablka 

Veselé tekvičky – súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu  

Jedno biele, druhé čierne a to tretie maľované ...  – súťaž v maľovaní 

veľkonočných  kraslíc  
Karneval   

Karneval na ľade  
Plavecký kurz – pre žiakov 1. stupňa 

Lyžiarsky kurz – 2. stupeň 

Vianočné trhy – škola deťom, deti rodičom – adventné popoludnie 

 
Imatrikulácia prvákov  Pochod „Svetlonosov“ 

 

 
        Noc s rozprávkou       Karneval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Malá škola veľkého škôlkara 


