
 

 

 

 

Základná škola na Konštantínovej ulici 

     Škola má výhodnú polohu v centre mesta, vytvorila si stabilné a silné postavenie medzi 

ostatnými základnými školami a poskytuje všestranný rozvoj osobnosti ţiakov. Je dobre 

vybavená učebnicami a učebnými pomôckami, k dispozícii je aj výukový softvér.  

     Areál školy je moţné rozdeliť na niekoľko častí – hlavnú budovu, telocvičňu 

s posilňovňou, školskú jedáleň, krytú plaváreň a športoviská, ktoré zahŕňajú futbalové ihrisko 

s atletickou dráhou, doskočisko a vrhačský sektor, tenisové kurty a multifunkčné ihrisko. 

Súčasťou školy je tieţ alokovaná budova na ulici Mládeţe, v ktorej je umiestnená trieda 

nultého ročníka a špeciálna trieda 1. ročníka.  

     V hlavnej budove sa nachádzajú triedy prvého a druhého stupňa a 24 učební. Klubovňa 

s pódiom, keramickou tabuľou a priestorom na skupinové vyučovanie sa vyuţíva na besedy, 

semináre, premietanie filmov a DVD. Školská kniţnica s čitárňou je pravidelne obohacovaná 

o nové kniţné tituly. Vo vestibule budovy sa nachádza školský bufet a zubná ambulancia.    

     Samozrejmosťou je plne vybavená školská kuchyňa a priestranná jedáleň, šatne a sociálne 

zariadenia.  

     Jednou z našich priorít vo výučbe, ale aj v beţnom chode školy, je vyuţívanie 

informačných a komunikačných technológií. Z toho vyplýva aj vybavenosť školy touto 

technikou.  

     V mimovyučovacom čase v plnej miere pracuje pre ţiakov ŠSZČ s dvoma 

vychovávateľmi. Ţiaci našej školy sú zapojení do rôznych krúţkov.  

     Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného  

a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach. 

Vhodné striedanie práce a odpočinku prispieva k odstráneniu únavy z predchádzajúcej 

školskej činnosti, učí deti ušľachtilej zábave, pomáha uspokojovať a rozvíjať kultúrne potreby 

a rozmanité záujmy ţiakov.  

     Škola sa zapojila do dlhodobých projektov Otvorená škola, Otvorená škola – oblasť športu, 

Enviroprojekt, Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania, Elektronizácia 

školských kniţníc.  

     Školský vzdelávací program našej školy vychádza z cieľov základného vzdelávania  

a kľúčových kompetencií štátneho vzdelávacieho programu. Motivačný názov Škola poznania 

a rozletu nie je náhodný. Vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu – 

otvorenosť školy predovšetkým deťom, rodičom, verejnosti, a to ako obsahom vzdelania, tak 

aj zapojením školy a jej absolventov do verejného ţivota.  

 


