
SÚ DESIATI NAJLEPŠÍ
NA SLOVENSKU
Základná škola Slovanská Považská Bystrica.
POVAŽSKÁBYSTRICA
y Základná škola, Slovan-
ská 1415/7, Považská Bystrica
je plnoorganizovaná škola.
Nachádza sa v okrajovej časti
mesta na sídliskuHliny. Do-
siahnutými výsledkami vo
výchovno-vzdelávacej ob-
lasti patrímedzi najúspeš-
nejšie školy v našommeste.
Dlhodobo naši deviataci do-
sahujú výborné výsledky
v celoslovenskom testovaní
žiakov 9. ročníka – Testova-
nie 9. V poslednom školskom
roku je vysoko hodnotená aj
inštitútom INEKO ako de-
siata najlepšia škola v Slo-
venskej republike.

Priority

Vnašej škole sme si za naj-
vyššiu prioritu stanovili
spokojnosť rodičov s posky-
tovanímvzdelávania pre ich
deti. Pri tvorbe školského
vzdelávacieho programu
sme sa zamerali na vyučo-
vanie cudzích jazykov od
1. ročníka, informatiku, te-
lesnú a športovú prípravu,

prírodu a zdravý životný
štýl.

Športové triedy

Ľudia v Považskej Bystrici
nás vnímajú najmä cez naše
športové triedy so zamera-
nímu chlapcov na hádzanú
a u dievčat na volejbal.
A práve chlapci – hádzanári
sú pýchoumesta Považská
Bystrica, pretože vo viac ako
dvadsaťpäťročnej existencii
športových tried už získali
viac ako 30 slovenských
majstrovských titulov
a množstvo významných
medzinárodných úspechov.
Dievčatá vo volejbale sa tiež
snažia a pravidelne sa kaž-
doročne presadzujú na celo-
slovenskej úrovni. Doteraz
ich najväčšímúspechombol
zisk 2.miesta naMajstrov-
stvách Slovenska žiačok ZŠ
v Považskej Bystrici.

Moderná technika
a exkurzie

Výchovno-vzdelávací proces

sa snažíme skvalitňovať vy-
užívanímmoderných foriem
ametód práce, najmä prácou
s počítačmi a interaktívnou
technikou, uplatňovaním
prvkov integrovaného te-
matického vyučovania, zá-
žitkového, projektového
a diferencovaného učenia.
Jednou z netradičných fo-
riemvyučovania sú aj ex-
kurzie, kde žiaci získavajú
nové vedomosti zážitkovou
formou. V posledných ro-
koch sme uskutočnilimno-
hé domáce i zahraničné ex-
kurzie, športové sústredenia,
turnaje i kurzy zážitkového
vyučovania. A práve pozná-
vacie zájazdy súmimoriadne
pozitívne vnímanémedzi
žiakmi a ich rodičmi. Žiaci
pravidelne navštevujú zná-
memiesta z histórie, kultú-
ry, vedy a prírodovedy
v najbližšom regióne a tiež
i v zahraničí. Viackrát ab-
solvovali zahraničné exkur-
zie do Veľkej Británie a Lon-
dýna, do Paríža, Rakúska
a Viedne, Nemecka,Maďar-
ska a Českej republiky.

Výborné vybavenie školy aj
vďaka projektom

Nevyhnutnou podmienkou
na dosiahnutie našich cieľov
k modernému vyučovaniu je
materiálno-technické za-
bezpečenie celého procesu.
Je zamerané na neustále
budovanie a skvalitňovanie
vybavenia špeciálnych
učební, technických zaria-
dení, pomôcok, interiérové-
ho vybavenia a podobne.

V poslednomobdobí sa nám
tieto podmienky darí reali-
zovať aj vďaka úspešnosti
v mnohých projektoch a vý-
zvach. Budova školy je zmo-
dernizovaná a vymenené sú

všetky okná. Priestory sú
vkusne vymaľované a zre-
konštruované sú všetky so-
ciálne zariadenia. Okrem
množstvamodernej didak-
tickej techniky sú súčasťou
vyučovania na našej škole aj
štyrimultimediálne počíta-
čové učebne, fyzikálno-
chemické a dve jazykové la-
boratóriá, školské dielne
a žiacka kuchynka. V celej
budove je prístupné pripoje-
nie na internet. Všetky
kmeňové učebne sú vybave-
né novýmnábytkoma inte-
raktívnymi tabuľami.
Vminulom roku sme ako

jediná škola z Považskobys-
trického regiónu boli úspeš-
ní v projekte „IT Akadémia –
vzdelávanie pre 21. storočie“.
Škola získala veľmi vzácne
a špecifické vybavenie – IT
ScienceLab pre ZŠ. Jeho sú-

časťou je okremvýpočtovej
techniky ajmnožstvo špe-
ciálnych prístrojov na vy-
učovanie fyziky, chémie
a biológie. Naši učitelia
a žiacimajú vďaka projektu
prístup k najnovšímmeto-
dikám, ktoré overujú
v praktickomvyučovaní vo
viacerých predmetoch. Ok-
remuž spomínaných aj
v matematike, geografii
a informatike.
V poslednýchmesiacoch

sme úplne zmodernizovali
fyzikálnu učebňu, jednu
učebňu IKT a školské dielne
v hodnote 140-tisíc eur.
Neoddeliteľnou súčasťou

výchovno-vzdelávacieho
procesu na škole je školský
klub detí, v ktorompracuje
päť oddelení. Zameriavajú sa
na záujmové činnosti, vý-
chovné oblasti, ale aj podpo-

ru vzdelávania. Na škole je
zriadenýchmnožstvo krúž-
kov športového, umelecké-
ho, pohybového zamerania,
ale tiež sú orientované na
podporu ďalšieho vzdeláva-
nia a rozvoja zručností v in-
formačných technológiách.
Každoročne pre najmenších
organizujeme cenovo do-
stupný letný školský tábor
v prírodnomprostredímimo
Považskej Bystrice.
Mnohé deti trávia v škole

väčšiu časť dňa a je samoz-
rejmé, že súčasťou školy je aj
školská jedáleň a moderná
kuchyňa. V našej škole ok-
remobedov poskytuje škol-
ská kuchyňa pre deti
i mliečnu desiatu. Celkový
počet stravníkov predstavuje
skoro sto percent počtu žia-
kov školy.

z ZŠ SlovanskáPBz Majstri Slovenska.z foto: archív ZŠ Slovanská

z Paríž – Sacré-Coeur.z foto: archív ZŠ Slovanská

z Pohľadna školu.z foto: archív ZŠ Slovanská

PONÚKAJÚ PESTRÚ ČINNOSŤ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV
V Základnej škole Slovanská organizujú pre žiakovmnožstvo podujatí. Športovci cestujú po celom svete. Venujú sa im šikovní tréneri a takmajú dobré
výsledky. Bohatá je aj činnosť školského klubu detí. Zápis budú tento rok organizovať inak, ako to robia tradične.

• Základná škola Slovan-
ská nazývaná aj „sedmička“
funguje od roku 1986, od ro-
ku 1990 sa zameriava na
šport – hádzanú a volejbal.
•Na školskú činnosť i mi-

moškolské aktivity pre žia-
kov i dospelých slúžia dve
telocvične, posilňovňa,
multifunkčné a detské ih-
risko. Na športové účely sa
využíva aj športová hala,
naša školamá peknúmo-
derne vybavenú školskú je-
dáleň a kuchyňu.
•Priestrannosť chodieb

školy dáva priestor na pre-
zentáciu prác žiakov, orga-
nizáciu rozličných spolo-
čenských akcií a dotvára
prostredie formujúce deti.
•V decembri zavíta do

školyMikuláš, organizujú sa
tradičné Vianočné trhy
a triedne besiedky. Za týmito
akciami treba vidieť obetavú
spoluprácu pedagógov, detí
i rodičov.
•Žiaci našej školy dosa-

hujú dlhodobo výborné vý-
sledky v hádzanej, pravidel-
ne zúčastňujememaj-
strovstiev Slovenska
a umiestňujeme sa na pop-
rednýchmiestach.
•Žiačky našej školy nás

reprezentujú vo volejbale,
kde dosahujú výborné vý-
sledky.
•Naši športovci úspešne

absolvujú rôznemedziná-
rodné turnaje napríklad
v Česku, v Luxembursku,
v Chorvátsku, v Maďarsku,

v Nemecku, v Dánsku, vo
Švédsku, v Poľsku, v Slovin-
sku.
•K úspešným športovým

udalostiampatrí aj každo-
ročne organizovaná školská
športová olympiáda.
•V oblasti telesnej kultúry

je významné organizovanie
lyžiarskeho, korčuliarskeho
a plaveckého výcviku.
•Deň vody, Deň zeme, Deň

zdravej výživy je u nás reali-
zovaný rôznymi aktivitami,
ktoré sú súčasťou projektu
„Zelená škola“.
•Zážitkové učenie sa apli-

kuje formou tematických
exkurzií – literárne, príro-
dovedné, vlastivedné, deje-
pisné, geografické.
•V posledných rokoch sme

absolvovali zahraničné ex-
kurzie do Británie – Londýn,
Francúzska – Paríž, Rakúska
– Viedeň, NPDonau-Auen.
•Školský klub navštevuje

okolo 125 detí, ktoré pracujú

v piatich oddeleniach.
Uskutočňujú pestrú činnosť
podľa výchovného progra-
mu, okrem činnosti v jed-
notlivých oddeleniach orga-
nizujú pani vychovávateľky

aj spoločné podujatia pre
deti zo všetkých oddelení,
ktoré sa tešia veľkej obľube.
Veľmi vydarený býva Beh
zdravia, besiedka pre starých
rodičov, čarovanie na Lucie,
tvorivé dielne, pochovávanie
basy, fašiangová veselica,
pálenieMoreny, noc v škol-
skomklube, víkendový po-
byt v Milochove, pasovanie
prvákov do cechu školského,
pravidelný letný tábor škol-
ského klubu.
Zápis detí do školy

v tomto školskom roku
(vzhľadomnamimoriadnu
situáciu) organizujeme
elektronicky v dňoch od
15. 4. do 30. 4. 2020.

z ZŠ SlovanskáPB

z Navýlete v Londýne.z foto: archív ZŠ Slovanská
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