
 

Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok
Vás pozýva na

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
 9. – 10. februára 2015

 od 8.00 – 12.00 hod., od 13.00 – 16.00 hod.

Na zápis si prineste: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu 
Ostatné informácie: www.zsnizbkk.edu.sk

Prečo naša škola?
• Učíme sa podľa nového školského programu 
s rozšíreným vyučovaním predmetov.
• Vytvárame priestor na netradičné a zážitkové 
učenie, učenie hrou, dramatizáciu, tvorivé písanie.
• Využívame rôzne výučbové programy, špecializo-
vané moderné učebne, triedy a telocvične.
• Zapájame sa do rôznych, aj medzinárodných 
projektov.
• Úspešne sa zúčastňujeme rôznych vedomost-
ných súťaží a olympiád.
• Organizujeme plavecký výcvik (3. roč.) lyžiarský 
výcvik (7. roč.), rôzne edukačné exkurzie a výlety.
• Pre žiakov máme vlastnú školskú jedáleň, škol-
ský klub a Stredisko záujmovej činnosti s množ-
stvom zaujímavých krúžkov.

Profi lácia školy:
• kvalitné vzdelávanie zohľadňujúce potreby a mož-
nosti všetkých žiakov ZŠ
• rozvoj jazykového vzdelávania od 1. ročníka
• rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti, výchova 
k zdravému životnému štýlu
• pestovanie kladného vzťahu k prírode
• telesná a športová výchova vytvára priestor pre 
zdravý telesný vývoj a umožňuje žiakom vytvoriť si klad-
ný vzťah k prírode a ochrane zdravia; oproti ŠVP sme 
navýšili 1 hodinu TV, teda na 3 hodiny týždenne;  na 1. 
aj na 2. stupni realizujeme lyžiarsky výcvik, hodiny kor-
čuľovania; ďalej máme krúžky športových hier a zumby
• využívanie alternatívnej metodiky vyučovania 
Krok za krokom na 1. stupni
• škola  je  po úplnej rekonštrukcii s kvalitnými špor-
tovým  areálom
• úzka spolupráca rodiny a školy

ŠKOLA PRE VAŠE DIEŤA
Garantujeme vám že vaše dieťa získa kvalitné základné vzdelanie.

Škola realizuje: „Projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti“ 
a otvára pre deti od 5 rokov prípravný logopedický ročník.

PRIORITY ŠKOLY
• zážitková forma vyučovania vo všetkých predmetoch 

• výchova a vzdelávanie žiakov s telesným a zdravotným postihnutím formou individuálneho začlenenia v bežných triedach
• prevencia proti civilizačným chorobám, obezite • rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy 

• absolvent získa počítačovú a jazykovú gramotnosť v dvoch svetových jazykoch
• výučba v moderných odborných  učebniach • podpora záujmovej a klubovej činnosti

• individuálny prístup 
• nízky počet žiakov v triede na prvom stupni


