
 

Škola ponúka: 
 príjemné estetické prostredie a pohodu žiakov počas pobytu 

v jednej z najmodernejších škôl Slovenska (pilotný projekt 
budova roč. 5-9), 

 ranný školský klub detí od 6.30 hod. a pobyt v ŠKD do 
16.30 hod. s kútikom pre oddych  a rôznorodú tvorivú 
činnosť po vyučovaní, prípravu na vyučovanie, 

 poradenstvo školského špeciálneho pedagóga, úzku 
spoluprácu s CPPPaP v Žiline,  

 
 vyučovanie cudzích jazykov ANJ od 1. ročníka a NEJ od 

7. ročníka podľa záujmu zákonných zástupcov žiakov, 

 vyučovanie informatiky od 3.ročníka, 

 plavecký výcvik v 3. ročníku (podľa záujmu rodičov), 

 školu v prírode vo 4. ročníku, 

 lyžiarsky výcvik v 7. ročníku, 

  rozvíjanie dopravnej výchovy  - dopoludnie 
s Dopraváčikom a iné aktivity s využívaním dopravného 



ihriska v areáli MŠ Lietavská Lúčka, využívanie brožúry 
Bezpečne na cestách vypracovanej v rámci cezhraničného 
projektu našou učiteľkou,  

 fungujúcu Schránku dôvery, Žiacky parlament,  

 rozvíjanie talentu žiakov – aktívne zapájanie sa do súťaží 
vedomostných, korešpondenčných s rôznym zameraním, 
športových – volejbal, basketbal, futbal, minifutbal, stolný 
tenis, florbal, vybíjaná, päťboj,  

 
 rozvíjanie osobností žiaka po všetkých stránkach aj 

prostredníctvom cezhraničných projektov v spolupráci so ZŠ 
s MŠ T. G. Masaryka v Hornej Bečve: Vedomosty – 
ukážme, čo vieme, Spolupráca cez monitor, Spoločný pohyb 
a komunikácia namiesto počítača, 100. výročie vzniku ČSR 
– prežime to spolu, 

 výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov    
(dataprojektor, interaktívna  tabuľa – na ročníkoch 1-4 vo 
všetkých učebniach, na ročníkoch 5-9 v odborných učebniach 
a v 4 kmeňových triedach), 

 výučbu predmetov v odborných učebniach – učebni chémie, 
biológie, fyziky, literárnej výchovy, hudobnej výchovy, 
jazykovej , počítačových, technických prác, kuchynky,  

 podporu vzdelávania prostredníctvom elektronického 
portálu, 
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 vybavenie školy množstvom moderných učebných pomôcok, 

 informácie pre rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch 
žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky, 

 modernú a spoľahlivo fungujúcu školskú knižnicu 
s množstvom kníh pre žiakov nielen na povinné čítanie, ale 
aj podľa záujmov, interaktívnou tabuľou, počítačmi, 
tlačiarňou, s možnosťou čítania kníh v českom jazyku 
vďaka prepojeniu so ZŠ v Českej republike, výbornú 
spoluprácu s obecnou knižnicou,  

 možnosť prihlásenia dieťaťa do Centra voľného času a 
veľký výber záujmových útvarov s jazykovým, počítačovým, 
matematickým, športovým, environmentálnym a umeleckým 
zameraním,    

 možnosť prihlásenia dieťaťa do súkromnej ZUŠ (hudobný, 
výtvarný, tanečný  a dramatický odbor – podľa ponuky 
SZUŠ), ktorá pôsobí v prenajatých priestoroch našej školy. 

 

Na všetkých budúcich prvákov na zápise čaká 
prekvapenie a darček ! 

TEŠÍME  SA  NA  VÁS ! 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwupKezrPgAhVP6qQKHUj3DvcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zsls.sk/index.php/2018/03/28/zapis-do-1-rocnika-12-aprila-2018/&psig=AOvVaw3A46T-Kc5D5nxrCnsp1-6E&ust=1549972108989247

