Obsah a organizácia vzdelávania žiakov
v Súkromnej základnej škole, Starozagorská 8, Košice

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA,
Starozagorská 8, 040 23 Košice
Organizačné zložky: Súkromná základná škola
Súkromné gymnázium
HUMÁNNOSŤ, UVEDOMELOSŤ, MÚDROSŤ, ASERTÍVNOSŤ, NETRADIČNOSŤ

Škola budúcnosti
Súkromná spojená škola Starozagorská 8, Košice v organizačnej zložke – Súkromná
základná škola privítala svojich prvých prváčikov 4. septembra 2006.
Od roku 2008 realizuje vzdelávanie so zameraním na získanie kompetencií žiakov plynulo
komunikovať v anglickom jazyku metódou CLIL, ktorú overovali učitelia školy v rámci
experimentálneho overovania. Odbornú garanciu a gestorstvo vykonával ŠPÚ v Bratislave,
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, Pedagogická
fakulta a Filozofická fakulta UKF v Nitre.
Do 1. ročníka súkromnej základnej školy sú zaraďovaní žiaci na základe vnútornej
diferenciácie. Jednu skupinu tvoria žiaci, ktorí si základy anglického jazyka osvojili už
v materských školách, prípadne pochádzajú z bilingválne hovoriacich rodín alebo počas pobytu
v zahraničí navštevovali zahraničné predškolské či školské zariadenia. Do druhej skupiny sú
zaraďovaní žiaci, ktorí navštevovali slovenské materské školy.
Od vzniku školy, t. j. od 2. septembra 2006 súkromná základná škola úspešne
realizovala projekt pod názvom Progresívne prístupy vo výučbe cudzích jazykov.
Projekt bol realizovaný v súlade s kritériami stanovenými Európskou komisiou
a zahŕňal všetky články jazykového vzdelávania (učiacich sa, učiteľov, učebné metódy
a materiály), pričom sa zohľadňovali identifikované potreby učiacich sa:
 kontakt žiakov so živým jazykom,
 akceptácia cudzieho jazyka ako komunikačného nástroja,
 pozitívny postoj k učeniu sa cudzieho jazyka, k viacjazyčnosti a k iným kultúram.
Európsku dimenziu dosiahol projekt zapájaním žiakov do medzinárodných projektov
a spoluprácou s rovesníkmi rôznych európskych škôl pod záštitou Európskeho klubu na
škole (zaregistrovaný v Centre pre Európske kluby).
Po 4 rokoch realizácie projektu sa Súkromná základná škola, Starozagorská 8
v Košiciach stala štvrtou základnou školou v rámci Slovenskej republiky a prvou
v Košiciach (od roku 2002 do roku 2010) ocenenou Európskou značkou pre jazyky.
Škola je na ocenenie právom hrdá a v začatej ceste chce pokračovať aj v ďalších
rokoch.
Dňa 14. mája 2020 udelila Súkromnej spojenej škole organizácia International
Baccalaureate (ďalej len „IB“) súhlas na realizáciu výchovy a vzdelávania podľa
medzinárodného programu Primary Years Programme (ďalej „PYP“) v podmienkach
slovenskej školy ako druhej školy v rámci Slovenskej republiky a prvej v Košiciach, čím sa
škola zaradila medzi autorizované svetové školy programu PYP. Dňa 27.08.2020 bolo škole
doručené súhlasné stanovisko MŠ VV a Š SR k uplatňovaniu medzinárodného
programu PYP s účinnosťou od 01. septembra 2020. Škola s hrdosťou nosí status IB
World School.
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prestup žiakov do Súkromnej základnej školy sa uskutočňuje od 1. ročníka – 9.ročníka
základnej školy počas celého školského roku,
povinný anglický jazyk od 1. ročníka základnej školy (3 vyučovacie hodiny týždenne),
druhý povinný cudzí jazyk (NEJ, RUJ, ŠPJ) od 6. ročníka základnej školy,
integrovaná forma vzdelávania intelektovo nadaných žiakov,
integrovanie povinného anglického jazyka metódou CLIL (Content and Language Integrated
Learning) v nejazykových vyučovacích predmetoch (matematika, prvouka, prírodoveda,
vlastiveda a výchovných predmetoch) na I. stupni SZŠ, do vyučovacích predmetov (matematika,
informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, technika a výchovné predmety) na II.
stupni SZŠ,
individuálny prístup učiteľa s počtom 16 žiakov v triede,
uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní,
triedy vybavené modernou výpočtovou technikou a moderným školským nábytkom,
dôraz na koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania,
slovné hodnotenie v 1.-4. ročníku, v 5. -9. ročníku (klasifikácia a slovné hodnotenie
výchovných predmetov),
monitorovanie emocionálnej inteligencie, všeobecného nadania a úrovne vedomostí
žiakov formou testovacej metódy,
vlastný program Globálnej výchovy so zameraním na komplexný rozvoj osobnosti žiaka
(v oblasti intelektuálnej, motivačnej, citovej, vôľovej i telesnej),
nepovinný English school club pod vedením zahraničných lektorov,
organizovanie voľnočasových aktivít formou záujmových útvarov - Futbalová príprava,
Športovo-pohybová príprava, Dráma klub a hry v ANJ, Farebná paleta, Tanečná príprava
v rámci Súkromného centra voľného času,
záujmové vzdelávanie v rámci projektu „Učme deti učiť sa“ – Bádateľský krúžok, Hravá
matematika, Klub čitateľov,
záujmové vzdelávanie v rámci Športovej akadémie Mateja Tótha,
organizovanie Školy v prírode s jazykovým vzdelávaním, plaveckého a lyžiarskeho
výcviku, výmenných študijných pobytov žiakov v zahraničí, Týždňa anglického jazyka,
organizovanie Kurzov slovenského jazyka pre žiakov prichádzajúcich zo zahraničia, ktorí
neovládajú slovenský jazyk,
vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. v 1. -5. ročníku
SZŠ,
realizácia projektu experimentálneho overovania „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics
v primárnom vzdelávaní“ pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu
v Bratislave,
uplatňovanie Medzinárodného školského vzdelávacieho programu PYP v 1. – 4. ročníku SZŠ,

zabezpečovanie dištančného vzdelávania a online vyučovacích hodín v prípade prerušenia
vyučovania.

www.schoolhuman.eu

0903 743 137
Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

