ČO PONÚKAME


moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL
v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA a Veľkej Británie a Kanady



kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť
učiteľov

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 jediná multikultúrna škola v ţilinskom regióne
 výchovno-vzdelávací proces-moderne slovensko-anglicky
 metodika CLIL a CALL – so zahraničnými lektormi



vlastný školský psychológ



uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní

 absolventi školy - plynulá komunikácia v anglickom jazyku



individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní



od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho,

 vysoká úspešnosť prijatia ţiakov na výberové stredné

nemeckého, ruského a španielskeho)


predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektormi



realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov



nadpriemerné výsledky ţiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slov. j.,

školy

www.doskoly.eu

matematika) v rámci Slovenska


kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma



elektronická ţiacka kniţka, vyuţívanie školského e-learningu



triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)



zamedzenie pouţívania mobilov ţiakmi počas vyučovania



jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie,
2 počítačové miestnosti



špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň



5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť



mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko



školská kniţnica, bufet, zubná ambulancia



2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa



športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné
športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode



zabezpečenie poistenia ţiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity



školské výlety do zahraničia (Veľká Británia, Francúzsko, Rakúsko)



certifikované Cambridge YLE, KET, PET testovanie ţiakov



Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)



Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov
v popoludňajších hodinách)



Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka
obedov



stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Moţnosť zápisu ţiakov do našej
školy je počas celého školského
roka.

NAŠE MOTTO

S angličtinou

objavujeme
svet

PROJEKTY ŠKOLY

PONUKA KRÚŢKOV
SPOLOČENSKO-VEDNÁ a JAZYKOVÁ OBLASŤ
Angličtina v pohybe
Anglické čítanie
Francúzština
Naša nemčina
Hravá nemčina
Cvičenia zo SJL
TELESNÁ, ZDRAVOTNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ
Bezpečne na bicykli
Hopkáčik
Karate
Krúţok s koţúškom (krúţok s psíkmi)
Športový krúţok I., II.
Vybíjaná
ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ
DDRAK (dramatický krúţok)
PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ
Tvorivé dielne I., II.
PRÍRODOVEDNÁ OBLASŤ
Cvičenia z MAT
Poznaj a chráň
OBLASŤ PRÁCE S INFORMÁCIAMI
Multimediálny

1. Projekt

experimentálneho

sekundárnom vzdelávaní

overovania Metodika

plavecký výcvik
školu v prírode
lyţiarsky výcvik

v niţšom

Projekt zameraný na CLIL vyučovanie v 5.- 9. ročníku. Primárnym
cieľom projektu je experimentálne overiť pôsobenie metodiky CLIL v
niţšom sekundárnom vzdelávaní na vzdelávacie výsledky ţiakov.

projekt realizovaný v spolupráci s ŠPÚ Bratislava (2013-2018)

2. Smart Kia Spirit 2017
projekt realizovaný v rámci programu EGP Región vzdelávanie 2017
Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorý získala OZ Včielka pri Súkromnej
ZŠ Ţilina. Cieľom projektu je skvalitniť jazykové zručnosti a
komunikačné kompetencie v anglickom jazyku a vybavenie školskej
dielne

projekt realizovaný od septembra 2017

3. Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce
so zameraním na informatiku a IKT

Súkromná
základná
škola

projekt realizovaný od septembra 2017 v spolupráci s Centrom
celoţivotného vzdelávania a podpory projektov, UPJŠ v Košiciach.

4. Games as a learning tool - Učíme sa cez hry
eTwinning projekt realizovaný so školou v Taliansku zameraný na tvorbu
online hier, aktivít aktivít ţiakmi na rôznych hodinách, zvlášť s ohľadom
na praktické vyuţívanie IKT nástrojov na webe s kolaboratívnym
charakterom.

projekt realizovaný od septembra 2017

5. Let’s look up the pictionary
eTwinning projekt realizovaný so školami v Turecku, Ukrajine,
Arménsku so zameraním na tvorbu obrázkového slovníka s pojmami
typickými pre danú kultúru.

projekt realizovaný od septembra 2017

6. Deti a architektúra
projekt realizovaný v rámci hodín výtvarnej výchovy, prostredníctvom
e-learningových kreatívnych kurzov, následne ţiaci realizujú výstupné
práce z oblasti architektúry na tému Môj vysnívaný dom. Cieľom tohto
projektu je priniesť ţiakom informácie z oblasti architektúry a
architektonického riešenia priestoru, vzbudiť u nich záujem o
architektúru a architektonické diela, podporiť u nich kreativitu.
Najlepšie práce budú ocenené a zverejnené na vernisáţi v Bratislave.

projekt realizovaný od septembra 2016

Pre naše deti máme pripravené

CLIL

7. Čítanie nie je nuda
prezentačný projekt ţiakov primárneho a niţšieho stredného
vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
8. Chodím, jazdím bezpečne
projekt je zameraný na dopravnú výchovu ţiakov 1. – 5. ročníka
9. Revitalizácia školského mini arboréta
Učebňa botaniky v prírode
10. Spelling Bee
Okresné kolo súťaţe v hláskovaní a spellovaní anglických slov
organizované našou školou.
11. Týţdeň zdravej výţivy
projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.
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