
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

Milý predškoláčik, 
• 1. apríla  Ťa budeme čakať - v našej 

škole alebo online, 
• privíta Ťa bohatá rozprávková krajina, 
• pripravíme Ti zaujímavé aktivity a úlohy 

aj na interaktívnej tabuli, 
• odmeníme Ťa pekným darčekom. 

 
Tešia sa na Teba prvácke pani učiteľky

 Mgr. Patrícia Karvašová 

 Mgr. Jana Repiská 
 

 Cvičiace stroje získané 
      z projektu  

 Duch je síce ochotný, 
 ale telo slabé. 

 
 
 

 

 

Funtronic hra na učenie 
i pohyb v ZŠ aj v MŠ 
 

 

Adresa školy: A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom 
Telefón: +421/45/673 27 82 
Web: www.zssmzh.edu.sk 
E mail: skola@zssmzh.edu.sk 

 

  
 

Základná škola 

s  materskou  školou 

Š.  Moysesa  v  Žiari  nad  Hronom 

Vás pozýva na 

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA 

dňa 1.  apríla  2021 

Milí rodičia, 
• zápisu podliehajú deti narodené od 1.9.2014  

do 31.8.2015 a deti s odloženou školskou 
dochádzkou, 

• prihlášky si môžete vyplniť online na našej  
stránke www.zssmzh.edu.sk alebo vyzdvihnúť 
na vrátnici školy, 

• vyplnené papierové prihlášky odovzdajte 
do 30.3.2021 na vrátnici školy, 

• k zápisu si prineste občiansky preukaz  
a rodný list dieťaťa. 

 

 

MŠ 

CVČ ZŠ ŠKD 
 

ZUŠ 

Triedy vybavené 
modernou technikou, 

didaktickými pomôckami, 
aj dve plne zariadené 

počítačové učebne 

Fyzikálne a chemické 
laboratórium 

Zrekonštruovaná, 
moderne vybavená 

telocvičňa s možnosťou 
požičania kompletného 

lyžiarskeho výstroja 

Kaplnka Božieho 
milosrdenstva 

Školský klub detí 
vybavený pomôckami 

a tvorivým materiálom 

Vonkajšie detské 
ihrisko s ďalším 
multifunkčným 
ihriskom 

http://www.zssmzh.edu.sk/
mailto:skola@zssmzh.edu.sk
http://www.zssmzh.edu.sk/


 
  V ČOM SME VÝNIMOČN Í  

• v hodnotení škôl BBSK vo vzdelávacej oblasti 
sa umiestňujeme na popredných miestach; 

• v kvalitnej príprave deviatakov na monitor T9 aj 
v rámci krúžku SJL a MAT (2x týždenne); 

• vo vynikajúcich výsledkoch našich piatakov 
v monitore T5 každoročne lepších ako 
celoslovenský priemer; 

• v kvalitnej cudzojazyčnej príprave  – úspešnosť 
našich žiakov na stredných školách; 

 v tom, že disponujeme kaplnkou
a prítomnosťou duchovného správcu, ktorý je 
k dispozícii deťom i rodičom; 

• v Hejného metóde vyučovania matematiky 
orientovanej na budovaní myšlienkových 
schém – skúsené učiteľky; 

• vo vyučovaní nespojitého písaného písma 
Comenia Script; 

• vo využívaní blokového vyučovania, prvkov 
integrovaného tematického vyučovania, 
prvkov Montessori,  Daltonskej pedagogiky 
a ďalších inovatívnych metód; 

• vo vybavenosti: 
o kabinetu telesnej výchovy –  žiaci našej 

školy si môžu zapožičať kompletný lyžiarsky 
výstroj na výcvik, korčule; 

o tried – interaktívne tabule, notebooky, 
tablety, dataprojektory, vizualizéry, 
edukačné hry, legá... ; 

• v bezbariérovosti (možnosť využitia výťahu) ; 
 v úspešnosti našich žiakov v rôznych typoch 

súťaží v rámci okresu, kraja i celého Slovenska:
tvorba školského časopisu, umelecký prednes, 
spevácke a výtvarné súťaže, prírodovedné     
a humanitné olympiády, 
finančná gramotnosť, šach, volejbal, basketbal, 
atletika. 

  

 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 

• ZUŠ elokované pracovisko v priestoroch našej 
školy; 

 po vyučovaní majú žiaci možnosť absolvovať 
všetky hudobné nástroje: husle, flauta, gitara, 
akordeón a hudobnú teóriu.

 
  ŠKOLSKÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

• CVČ – viac ako 30 rozmanitých krúžkov; 
• najpopulárnejšie s kompletným vybavením 

sú: výtvarno-kreatívny, florbal, basketbal, 
bedminton, atletika, futbal, robotické lego, 
šach, nemčina, francúzština, spoločenské 
tance (ukončené Minivenčekom – 1. stupeň) 
a mnoho ďalších. 

 
  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

• ŠKD – od 6:00 do 17:00 ; 
• nadštandardné aktivity; 
• netradičné materiály a techniky; 
• výrobky a darčeky k rôznym príležitostiam: 

Deň matiek a otcov, úcta k starším, Vianoce..; 
• prímestský tábor pre žiakov našej školy – prvé 

dva júlové týždne – bohatý program a výlety; 
• pobyt vonku – detské a viacúčelové ihrisko; 
• formovanie osobnosti a individuálny prístup; 
• najnovšie edukačné hry = spokojné, vyšantené, 

vyšportované a vybehané deti; 
• akcie ŠKD – besedy: s pilotom, poľovníkmi, 

prekladateľkou kníh, Týždeň predvianočných 
aktivít, Pasovanie prvákov, Družina má talent, 
súťaže – dopravná, kadernícka, 
“Paraolympiáda“, folklórne zvyky s FK Hron, 
výchova a cvičenie psov, chov a starostlivosť 
o dravce – živé ukážky. 

   

CUDZIE JAZYKY    

• angličtina:  1. – 2. roč.   2 hod./týž. 
3. – 4. roč.  3 hod./týž.   
5. – 9. roč.  4-5h o d./týž.; 

• nemčina, francúzština – druhý cudzí jazyk; 
• moderné metódy – CLIL čítanky s témami: 

rastliny, príroda, medicína, objavy... ; 
• moderná jazyková učebňa; 
• pravidelné besedy s anglicky hovoriacimi 

lektormi; 
• zážitkové hodiny ANJ, Európsky deň jazykov, 

súťaže, Olympiáda v anglickom jazyku. 

 
  ĎALŠIE AKTIVITY 

• exkurzie s výučbou vlastivedy, dejepisu, fyziky 
– Bratislava, Martin, Orava, Tajov, Kremnica, 
B. Štiavnica, Atlantis centrum Levice, 
Energoland Mochovce; 

• čitateľská gramotnosť – Čitateľský oriešok, 
beseda s Mrkvičkom, Starí rodičia čítajú 
deťom, Štvrtáci čítajú škôlkarom... ; 

• finančná gramotnosť – exkurzia Mincovňa, 
súťaže: European Money Week, Moja família.. ; 

• projekty – Deň jablka, Deň mlieka, Deň PC 
bezpečnosti, Deň techniky, Deň Zeme, Deň 
vody, Deň frankofónie, Medzinárodný deň 
materinského jazyka, Fyzikálne pokusy, Škola 
tanca...  

 

Žiaci spolu s učiteľmi tvoria jednu rodinu. 


