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V tomto katalógu 
nájdete: 

„Aby sme uspeli v dnešnom svete 
potrebujeme správnu kvalifikáciu, správne 
školy a správnych priateľov na správnych 
miestach."                         Jonas Ridderstrale  

Základná škola 

Dvere našej  
školy sú 

otvorené pre 
všetkých, 

ktorým výchova 
a vzdelávanie 
detí nie sú 
ľahostajné. 

Imatrikulácia 
Po zložení slávnostného 
sľubu sú prváci   
právoplatnými žiakmi 
Spojenej školy, ktorá sa 
na deväť rokov stane 
ich druhým domovom.  
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Oddychová zóna  

Relaxačná miestnosť Školský klub detí 

Moderné telocvične Zelená učebňa 

Moderné triedy 
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Potulky po Slovensku 

Lyžiarsky výcvikový kurz  
vo Vyšných Ružbachoch 

Návšteva Múzea  Andyho 
Warhola v Medzilaborciach 

N
a farm

e 

Galéria Dezidera Millyho 

Plavba loďou Bohemia  

Zahrajme si minigolf 



Projekty 
Základná škola 

Projekt E-twinning 
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Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok? 

Erazmus+ Play joyful 

JA RUSYN 

U RUSNACKIJ KUCHNI 

Experimentovanie po nemecky 
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Zelená škola 

Na našej škole myslíme aj na ochranu 
životného prostredia, a preto sa pravidelne 
od roku 2011 zapájame do projektu Zelená 
škola. Aktivity projektu sú zamerané na 
zvyšovanie environmentálneho 
povedomia žiakov formou zážitkového 
vyučovania. V rámci aktuálnej témy Potraviny, 
sme zrealizovali mnoho zaujímavých aktivít. 

Školský klub detí je miesto,  
kde je vždy veľa zábavy:) 



Učenie je pre nás hrou 

Pomáhame žiakom porozumieť 
financiám!  

Online vyučovanie 
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Rozvíjame čitateľskú gramotnosť- 
čítame pre radosť 

Futbal, hokej, tenis mám 
ja rád, šport je môj 
najlepší kamarát! 



Európsky deň jazykov 
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Deň rodiny  - zábava pre 
každého 

Kuchyňa starej mamy  

Rusínske serdce 
Deň s Harrym  Potterom  

Zážitkové učenie 

Online beseda so spisovateľkou 
Gabrielou Futovou  



Naše úspechy 
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Šaliansky Maťko 

Olympiáda  
z nemeckého 

jazyka 

Geografická  
olympiáda 

Dejepisná  
olympiáda 

Viac sa o 
všetkých 
našich 

úspechoch  
dočítate na 
webovej 
stránke 
školy. 

Hviezdoslavov  
Kubín 



Zábava a oddych 
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Škola v prírode Karneval  

Mikuláš prišiel aj k nám! Dni otvorených dverí 

Zachovávame zvyky 
a tradície ľudovej kultúry 
v našom regióne. 



Bližšie informácie o Spojenej škole získate osobne,  alebo na tel. č. 
054/7882040, na internetovej stránke školy: www.spojenaskolask.sk, ale  
Aj na facebooku: Spojená škola Svidník, ZŠ. 

· na škole máme špeciálneho pedagóga, 
· anglický a rusínsky jazyk vyučujeme už od prvého ročníka,  

· každoročne organizujeme pre žiakov zaujímavé výlety a exkurzie, 

· sme zapojení do  medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu  Zelená škola, 

· v rámci jazykového projektu  Erazmus + spolupracujeme so školami  z Bulharska, Turecka, 
Rumunska, Grécka a Poľska, 

· každoročne sa zapájame do projektov E-twinning, 

· ponúkame  širokú škálu pohybových,  dramatických, prírodovedných aj tvorivých  
    záujmových krúžkov, 

· náš Školský  klub detí poskytuje množstvo tvorivých, pohybových a oddychových aktivít, 

· naši žiaci sa zapájajú do súťaží, ako sú: Klokan, Klokanko, Všetkovedko, Pytagoriáda,   
   Šalianksy Maťko, Hviezdoslavov Kubín,  Duchnovičov Prešov, Vianočná hviezdička, Slávik  
   Slovenska, Rómsky talent,  olympiády jednotlivých predmetov,  literárne, výtvarné  
   a športové súťaže, 
· vo vyučovaní cudzích jazykov využívame metódu CLIL, ktorá prepája vedomosti prírodo-

vedných a humanitných predmetov, 

· naše triedy sú  vybavené modernými učebnými pomôckami, 

· na škole máme oddychové zóny pre žiakov, 

· máme výbornú polohu hneď pri autobusovej stanici, 

· ponúkame chutné stravovanie v školskej jedálni, 

· realizujeme projekty zamerané na prevenciu kriminality, závislosti, na rozvoj tolerancie 
a ľudských práv, na environmentálnu výchovu, rozvoj občianstva, rozvoj komunikačných 
a sociálnych zručností, kyberšikanovania a iné, 

· v tomto období vyučujeme online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, 

· prístup pedagógov k žiakom je individuálny,   

· snažíme sa rozvíjať kritické myslenie žiakov, ich tvorivosť a formovať sociálne vzťahy 
medzi žiakmi, čitateľskú a finančnú gramotnosť, 

· realizujeme zážitkové učenie a projektové vyučovanie. 


