
Motivujúca a inovatívna. Podporuje
dosahovanie odvážnych cieľov a vízií

Naša škola je situovaná v stre-
de kúpeľného mesta Sliač, ob-
klopená rozsiahlym športo-
vým, relaxačným a parkovým
areálom. Školu navštevuje 407
žiakov v 21 triedach, v roční-
koch 1. – 9.
Súčasťou školy je aktívny

Školský klub detí Pramienok so
svojimi 5 oddeleniami a mo-
dernizovaná školská jedáleň
s celoročnou prevádzkou.

Škola realizuje svoj vlastný
Školský vzdelávací program
„PROGRESIA“, ktorého posla-
ním je v spolupráci s rodičmi
žiakov a miestnou komunitou
všestranne rozvíjať osobnosť
žiaka – neustálym duševným
a fyzickým pohybom vpred
a profilovať ju ako človeka vá-
žiaceho si tradičné hodnoty
spoločnosti a krajiny.
Človeka environmentálne

cítiaceho a konajúceho, člove-
ka jazykovo zručného so
zmyslom pre tímovú spolu-
prácu, človeka občiansky
a európsky aktívneho.
Človeka informačno-

komunikačne zručného, kri-
ticky a analyticky zmýšľajú-
ceho.

Celý pedagogický i nepeda-
gogický tím sa usiluje vytvárať
podmienky pre motivujúcu
a inovatívnu školu podporu-
júcu dosahovanie odvážnych
cieľov a vízií – osobných i spo-
ločných.

Životaschopná škola – po-
skytujúca inovatívne a inte-
raktívne formy vzdelávania
pripravujúce na život v európ-
skom kontexte. Sme realizá-
tormi viacerých medzinárod-
ných projektov v programe
Erasmus+ školské partnerstvá
a vzdelávacie mobility peda-
gógov.
Žiaci aj učitelia si majúmož-

nosť v reálnych podmienkach
rozvíjať svoje jazykové, sociál-
ne a kultúrne kompetencie,
spoznávať reálie navštívených
krajín, zdieľať skúsenosti
s medzinárodnými partnermi.
Aktuálne škola spolupracuje
s partnerskými školami z Ne-
mecka, Poľska, Česka, Fran-
cúzska, Holandska či Maďar-
ska v oblasti environmentál-
nej, zdravého životného štýlu
a regionálnych tradícií.
Anglický jazyk sa vyučuje už

od prvého ročníka a vo vyučo-
vaní sa uplatňujú aj zahranič-
ní stážisti a lektori.

Škola je hrdou držiteľkou ti-
tulu „Zelená škola“ a realizuje
preventívny program „Škola
bez nenávisti“.

Motivujúca škola – podpo-
rujúca tvorivosť, originalitu
a fantáziu, rozvíjajúca vše-
stranné zručnosti a funkčné
kompetencie žiakov. Okrem
vyučovacieho procesu ponúka
škola aj bohatú mimoškolskú
činnosť.
Žiaci sa zapájajú do rôznych

záujmových krúžkov so zame-
raním na rôzne tradičné a al-
ternatívne športy (futbal, bed-
minton, florbal, tenis, stolný
tenis, streľba a i.), na prácu
s modernými technológiami
(3D tlačiareň, 3D skener), na
cudzie jazyky (anglický, ne-
mecký, ruský, francúzsky); na
rozvoj praktických zručností
(varenie, technika hrou); na
rozvoj prírodovednej, mate-
matickej a finančnej gramot-
nosti či na umelecký talent
(výtvarné a dramatické ume-
nie, tvorivé remeselné dielne).
Škola má aj svoj vlastný Det-

ský divadelný súbor Pramien-
ky, ktorý sa prezentuje aj na ši-
rokej verejnosti. V budove
školy pracuje súkromná jazy-
ková škola a materské cen-
trumpre najmenších.

Otvorená škola – využíva-
júca rôzne netradičné miesta,
zaujímavých ľudí a pestré si-
tuácie vo výchove a vzdeláva-
ní. Organizuje rôzne zábavné
podujatia, workshopy, exkur-
zie, koncerty, výlety, sústre-
denia v prírode; lyžiarske, tu-
ristické a korčuliarske kurzy či
pobyty pri mori. Pracuje s ta-
lentovanými žiakmi v oblasti
vzdelávania, športu a umenia;
podporuje individuálny prí-
stup k žiakom so špeciálnymi
potrebami, ponúka prácu so
špeciálnou pedagogičkou a 5
pedagogickými asistentkami.
Disponuje špeciálnymi od-

bornými učebňami – počítačo-
vé, multimediálne, jazykové,
prírodných vied (FYZ,
CHE/BIO), techniky, regionál-
nej a hudobnej výchovy, ako aj
herňou pre ŠKD. Má aj vlastné
školské múzeum – vlastivednú
sieň so zameraním namiestnu
a regionálnu históriu či súčas-
nosť.
Areál zahŕňa 2 multifunkč-

né ihriská, basketbalové a fut-
balové ihrisko, 2 telocvične či
školskú „Záhradu, ktorá učí“
s prírodnými učebnými prv-

kami na aktívne poznávanie
všetkými zmyslami. K dispo-
zícii majú žiaci 2 ovocné sady,
náučný chodník „Stromy po-
znania“, vlastné záhony
a hriadky či jazero s rybami.

Moderná škola – podporu-
júca rovesnícke, bádateľské,
zážitkové a projektové učenie
v školskej a mimoškolskej
činnosti, ako aj v komunit-
nom živote; uplatňujúca prog-
resívne informačno-komu-
nikačné prostriedky vo vyučo-

vaní (interaktívne tabule, 3D
zariadenia, dataprojektory,
tablety, a i.).
Škola je zapojená do projek-

tu Rozvoja čitateľskej, mate-
matickej a finančnej gramot-
nosti z prostriedkov EÚ, ktoré-
ho súčasťou je ďalšia moder-
nizácia učebných pomôcok.
Školská agenda je elektroni-

zovaná – od elektronickej žiac-
kej knižky, cez on-line zadá-
vanie a riešenie úloh až po do-
chádzkový systém.
Aktuálne sa pripravuje mo-

dernizácia telocvične školy
v celkovej hodnote 140 013,15
eur z prostriedkov minister-
stva školstva na rozvoj výcho-
vy a vzdelávania žiakov v ob-
lasti telesnej a športovej vý-
chovy.

Pre predškolákov. Kolektív
ZŠ Sliač pozýva všetkých rodi-
čov predškolákov na priateľské
stretnutie a prezentáciu školy
a jej aktivít dňa 21. marca 2019
od 17.00 h v budove školy (C-
blok).

Zároveň pozýva na zápis detí
do prvého ročníka školy. Zápis
sa uskutoční 4. – 5. apríla od
14.00 do 17.00 h. Na zápis je po-
trebné dostaviť sa so svojím
dieťaťom, jeho rodným listom;
občianskym preukazom zá-
konného zástupcu. Zápisný
lístok musí byť podpísaný
oboma zákonnými zástupca-
mi. Podrobnejšie informácie
nájdete na www.zssliac.edu-
page.org.
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Verní tradíciám, v kontakte
s prírodoua pohybom,
otvorení Európe...
Základná školaAndreja Sládkoviča
Sliač, Pionierska9.
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