
ZÁKLADNÁ ŠKOLA NEVÄDZOVÁ 2 
V BRATISLAVE

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM NIELEN UČÍ O PRÁVACH 
DIEŤAŤA, ALE NIMI AJ



NAŠA ŠKOLA PÍŠE SVOJU HISTÓRIU 
55 ROKOV

VÍZIA ŠKOLY:
„UČÍME SA PRE ŽIVOT“

ABSOLVENT NAŠEJ ŠKOLY 
SI UVEDOMUJE 

POTREBU UČENIA SA AKO 
PROSTRIEDOK 

SEBAREALIZÁCIE A 
OSOBNÉHO ROZVOJA.



❑ je prioritou získať počas štúdia na našej škole potrebné vedomosti a zručnosti,

❑ pripraviť žiakov na život aby boli schopní kriticky, tvorivo a kvalitne myslieť,

❑ rozvíjať kľúčové kompetencie (komunikatívnosť, vyhľadávanie informácií, 

efektívne učenie sa, tvorivosť, prezentácia, motivácia do ďalšieho vzdelávania 

sa),

❑ Pripraviť mladého človeka osobnostne – viesť k vytrvalosti, aktivite, empatii,

priateľskosti, kooperácii, socializácii, k rešpektovaniu rozdielnosti názorov

a k zodpovednosti za svoje konanie,

❑ Zvyšovať digitálnu, jazykovú a športovú gramotnosť

❑ Vedieť zhodnotiť reálne svoje schopnosti,

❑ Poskytnúť šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností

a aby mu bol umožnený úspech.

NÁŠ CIEĽ:



❑ tvorivý kolektív učiteľov 

❑príjemné prostredie 

❑rozvíjanie talentu a nadania detí prostredníctvom predmetových súťaží 

❑individuálny prístup ku žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

❑výchovné poradenstvo 

❑školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent 

❑protidrogová prevencia 

❑ školu v prírode pre I. stupeň

❑plavecký, jazykový a lyžiarsky výcvik 

❑poznávacie exkurzie

NAŠA ŠKOLA PONÚKA



Sme škola: 

❑ otvorená – pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť
❑ pripravujúca žiaka pre život 

❑ podporujúca zdravie a zdravý životný štýl 

❑ ocenená Ministerstvom školstva SR – Európska značka pre jazyky



❑Projektové vyučovanie 

❑Projekty: GLOBE; „Tréneri v škole“; FitKids......

❑Exkurzie, eko vychádzky 

❑Spolupráca s organizáciami, zameranými

na environmentálnu výchovu

❑Tvorba detských časopisov 

❑Školy v prírode, jazykové kurzy

❑Výuka metódou CLIL

Rozprávame po anglicky...

Programujeme



❑Slávnostné akadémie, vianočné besiedky, besiedky ku dňu matiek rodičov

❑Projektové vyučovanie na hodinách anglického jazyka, prírodovedy....

Objavujeme



Získavame ocenenia



Spoznávame, objavujeme 



Jazykovo – plavecký výcvik



NÁŠ ŠKOLSKÝ KLUB JE SUPER



Ahojte budúci prváci, 
tešíme sa na vás.



ZÁKLADNÁ ŠKOLA NEVÄDZOVÁ 2 
V BRATISLAVE

Ďakujeme za pozornosť!


