ČO PONÚKAME
 moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL
v spolupráci so zahraničnými lektormi z Veľkej Británie
 lektorka španielskeho jazyka
 kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a
lektorská činnosť učiteľov
 vlastný školský špeciálny pedagóg
 uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo
vyučovaní
 individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 online vyučovanie s podporou vzdelávacích a komunikačných
platforiem (Google Classroom, Zoom, Edupage) počas
dištančného vzdelávania
 od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého,
ruského a španielskeho)
 predmet konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným
lektorom
 realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích
projektov (eTwinning)
 rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, ...)
 výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský
jazyk, matematika) a v medzinárodných testovaniach (PISA)
 kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne
tabule)
 špecializované učebne vybavené tabletmi
 jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky,
biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa, školská knižnica
 mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa, bufet,
 športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami,
multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena
 zabezpečenie poistenia žiakov, učebníc cudzích jazykov,
zošitov zdarma
 Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových
útvarov v popoludňajších hodinách)
 Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov
 stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 jediná multikultúrna škola v žilinskom regióne
 výchovno-vzdelávací proces-moderne slovenskoanglicky
 metodika CLIL a CALL – so zahraničnými lektormi
 absolventi školy - plynulá komunikácia v anglickom
jazyku
 vysoká úspešnosť prijatia žiakov na výberové stredné
školy

Zápis do 1. ročníka
pre šk. rok
2022/2023

www.doskoly.eu

NAŠE MOTTO

S angličtinou
objavujeme
svet

PROJEKTY ŠKOLY

PONUKA KRÚŽKOV
1.

SPOLOČENSKOVEDNÁ A JAZYKOVÁ OBLASŤ
Discussion Club (diskusný klub)
Hravá nemčina
Cvičenia zo SJL
TELESNÁ, ZDRAVOTNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ
Bezpečne na bicykli
Karate I., II.
Športový krúžok A, B
Športové hry
ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ
Folklórny súbor LIENKA
PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ
Konštrukčné a zábavné hry I., II.
Multimediálny
Tvorivé dielne I., II.
PRÍRODOVEDNÁ OBLASŤ
Cvičenia z MAT
Poznaj a chráň
Pre naše deti máme pripravené
plavecký výcvik
lyžiarsky výcvik

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
projekt realizovaný od septembra 2017 v spolupráci s Centrom
celoživotného vzdelávania a podpory projektov, UPJŠ v Košiciach.
2. Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu
Vzdelávanie zamerané na prípravu školy na vykonávanie
konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej
excelencie (digitálnu školu) v súlade s návrhom Programu digitálnej
transformácie vzdelávania na Slovensku.
projekt realizovaný od septembra 2021 s MŠVVaŠ SR a IT Akadémia.
3. Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
17. ročník celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice
s témou Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou.
projekt realizovaný našou školskou knižnicou
4. Za hranice angličtiny (English Beyond Borders)
eTwinning projekt, žiaci poznávajú rôzne prvky jazyka a každý
mesiac si so študentmi žijúcimi v iných krajinách zlepšujú svoje
jazykové zručnosti v angličtine
projekt realizovaný v tomto školskom roku
5. Správaj sa rozumne online: fakt alebo lož (Be Smart Online: Fake
or Real?)
eTwinning projekt, zameraný na rozvoj mediálnej gramotnosti a
podporu kritického myslenia s cieľom pomôcť žiakom stať sa
inteligentnými digitálnymi občanmi.
projekt realizovaný v tomto školskom roku
6. Deti a architektúra
projekt realizovaný v rámci hodín výtvarnej výchovy, prostredníctvom
e-learningových kreatívnych kurzov, následne žiaci realizujú práce z
oblasti architektúry na tému Zelená architektúra, zelené mestá.
projekt realizovaný od septembra 2021
7. Prestávky s knihou
prezentačný projekt žiakov primárneho a nižšieho stredného
vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
8. Chodím, jazdím bezpečne
projekt je zameraný na dopravnú výchovu žiakov 1. – 5. ročníka.
9. Revitalizácia školského mini arboréta
učebňa botaniky v prírode.
10. Týždeň zdravej výživy
projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.
11. Hovorme o jedle
environmentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu.
12. Týždeň čitateľských aktivít
projekt žiakov 1. - 4. ročníka na podporu rozvíjania čitateľskej
gramotnosti.
… a mnoho ďalších …
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