
Základná škola – Grundschule, 
Hradné námestie 38, Kežmarok

www.zshradnekk.edupage.org

“Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.” 
Ján Amos Komenský

JAZYKY

 výučba nemeckého jazyka od 1. ročníka
 jazykový certifikát, ktorý vydáva Goetheho

inštitút v Nemecku
 výučba anglického jazyka od 1.ročníka formou

krúžkovej činnosti
 od 2. ročníka v rámci ŠkVP, od 3. roč. podľa ŠVP
 jazykové kurzy, jazykové projekty Comenius

a Erasmus +

VÝUČBA

 kvalitné vzdelávanie prostredníctvom
moderných a inovatívnych metód

 vysokú odbornosť vyučovania, kvalitné vzdelanie

 individuálny prístup rešpektujúci osobnosť

každého žiaka

VYBAVENOSŤ

 počítačová učebňa
 interaktívne tabule
 učebňa fyziky a chémie
 jazyková učebňa

 tabletová učebňa
 učebňa hudobnej   

výchovy

Dobre vybavené odborné učebne poskytujúce žiakom 
podnetné prostredie pre vzdelávanie

NAŠA ŠKOLA PONÚKA

ODBORNOSŤ

 kvalifikovaní a ústretoví pedagógovia

 vysoká odbornosť, zvyšovanie kvalifikovanosti, 

sebavzdelávanie

 výchovné poradenstvo a spoluprácu

so školským špeciálnym pedagógom

 individuálny prístup k žiakom
ŠKOLSKÝ KLUB

 školský klub detí s raňajšou a popoludňajšou pestrou 
umeleckou činnosťou

 Činnosť:  ráno od 6:30 hod. do 7:45 hod.
odpoludnia od 11:35 hod – 16:30 hod..

 Letná činnosť ŠKD

AKTIVITY

 podpora žiakov vo všetkých súťažiach
 bohatá krúžková činnosť v škole
 spolupráca so ZUŠ
 otvorené hodiny , projektové vyučovanie a tvorivé dielne pre 

rodičov aj širšiu verejnosť
 škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik

Pozývame všetkých budúcich prváčikov na 
slávnostný 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
na školský rok 2018/2019, ktorý sa koná  9. 

a 10. apríla 2018 
v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

.
K zápisu môžu prísť aj žiaci mimo  školského 

obvodu našej školy
K zápisu je potrebné priniesť: 

rodný list dieťaťa
občiansky preukaz zákonného zástupcu

Milí predškoláci a rodičia,

neváhajte a príďte medzi nás. na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa koná 

v piatok  23.03.2018  o 9:15 hod.
otvoríme brány našej školy a vy budete

s nami spievať, tvoriť, objavovať, poznávať
a zabávať sa.

Tešíme sa na Vás.


