
Profilácia školy Deň otvorených dveri

škola ponúka žiakom: kvalitný výchovno-vzdelávací proce zabezpečený

odbornými pedagogickými zamestnancami, individuálny prístupk k deťom

podľa konkrétnych porieb a orientáciu na osobnosť žiaka, výchovné

poradenstvo a odborný výkon špeciálneho pedagóga, kvalitnú prípravu a

úspechy žiakov v mnohých súťažiach a olympiádach, komplexnú starostlivosť

ŠKD pre žiakov 1. - 5. ročníka od 6.00 hod - 17.00hod, ojedinelú a atraktívnu

prázdninovú činnosť ŠKD, pestrú krúžkovú a záujmovú činnosť, výborné

podmienky pre rozvoj záujmov v oblasti športu, možnosť reprezentačne hrať

volejbal v súťažiach riadených Slovenskou volejbalovou federáciou a

spolupráca so športovými klubmi a inštitúciami v rôznych oblastiach športu,

klub aktivistov žiackeho života - žiakcy parlament, rozlasovú družinu a

redakčnú radu; lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, školu v prírode,

školské poznávacie výlety a exkurzie, prepojenosť školy a rodiny, príjemné

prostredie a priestranné triedy

 19.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                      
10.00 hod

škola podporuje rozvoj jazykových zručností ( výučba AJ od 1. ročníka),

športovo-phybových zručností ( korčuliarsky, plavecký, lyžiarsky výcvik,

škola v prírode), výučba umožňujúca rozvoj individuálnach záujmov v troch

líniách v predmete" Mladý bádateľ", výučba s pomocou interaktívnych tabúľ

a difitálnych technológií, špičkovo vybavené špecializované učebne,

prevádzka ŠKD od: 6.00 - 17.00 hod, pestrá ponuka krúžkov, odborné

poradenstvo ( školský psychológ,  špeciálny pedagóg)

                                    20.03.2019:                                                                                             

9.15 - 10.40 hod: Ukážky vyučovacích hodín, zábavné aktivity pre deti z MŠ so 

šermiarmi;                                                                                                         15.15 - 16.30 

hod: Rozprávkový príbeh v podaní šermiarskej skupiny, dobové hry pre deti, infostánok 

pre rodičov budúcich prvákov 

Dni otvorených dverí v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Banská Bystrica v roku 2019

Prvý školský obvod

Základná škola

Základná škola                                     

Pieninská 27,                  

Banská Bystrica

Druhý školský obvod

Základná škola                                     

Sitnianska 32,                  

Banská Bystrica

Tretí školský obvod



TOP 10 škola Slovenska podľa INEKO, ktorej mottom je: "Poznávajme 

nielen rozumom, ale aj srdcom" ; škola sa ako jediná v banskobystrickom

okrese zaoberá aj vzdelávaním detí so všeobeným intelektovým nadaním,

pričom v každom ročníku je zriadená jedna trieda pre deti so všeobecne

intelektovým nadaním (VIN), v porovnaní s klasickými triedami majú do

obsahu vzdelávania pridaný v každom ročníku ďalší predmet s názovm:

Obohatenie , v piatom ročníku predmet: Tvorba prezentácií, v 3., 4. a 8.

ročníku: Logickú matematiku. Súčasťou absolvovania každého ročníka a

postupu do vyššieho ročníka je aj obhajoba ročníkovej práce - celoročného

žiackeho projektu.

 12.03.2019:                                                                                                                                                                                                                                                     

od 08.00 - 10.00 hod

škola sa zameriava na vyučovanie anglického jazyka ( posilnenie týždenného

počtu hodín, týždeň s anglickým lektorom), možnosť výberu z ďalších

cudzích jazykov ( nemecký a ruský jazyk), podporu žiakov s individuálnymi

výchovnovzdelávacími potrebami, zapájanie žiakov do predmetových

olympiád a súťaží (matematická, geografická, fyzikálna, chemická, biologická,

v cudzích jazykoch), zapájanie žiadov do športových súťaží a aktivít, škola v

prírode, bohatá krúžková činnosť ( možnosť výberu viac ako 20 krúžkov),

zapojenie školy do projektov ( Zelená škola, Škola podporujúca zdravie, IT

Akadémia), spolupráca s Lieterárno-hudobným múzeom v Banskej Bystrici (

organizovanie súťaže Galéria talentov), aktivity v rámci školskej knižnice (

podporujúce čitateľskú gramotnosť), vzdelávanie pre život - tvorivé dielne,

malá vedecká konferencia, besedy žiakov na rôzne témy

                                    20. - 21.03.2019:                                                                                             

20.03.2019: 2. - 3. vyučovacia hodina ( 8.50 - 10.35 hod) - účasť rodičov priamo na 

vyučovacích hodinách;                                                                                                       

21.03.2019: 14.00 - 16.00 hod: aktivity realizované v poobedňajších hodinách s 

možnosťou prezrieť si priestory školy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

18.03 - 29.03.2019:     DOD pre deti z MŠ: Lazovná, Horná, Profesora Sáru ( podľa 

dohody s konkrétnou MŠ) 

škola pripravujúca žiakov na samostatné a aktívne zapojenie sa do života

prostredníctvom osvojovania si vedomostí, ovládania cudzích jazykov,

rozvíjanie vzťahu k životnému prostrediu a k počítačovej gramotnosti

02. a 03. 04. 2019                                                                                                                                                                                                                                                     
od 13.00 - 18.00 hod                                                       

Štvrtý  spoločný školský obvod

Piaty spoločný školský obvod

Šiesty spoločný školský obvod

Základná škola                                     

Ďumbierska 17                  

Banská Bystrica

Základná škola s materskou 

školou Jána Bakossa                                     

Bakossova 5,                 

Banská Bystrica

Základná škola                                     

Trieda SNP 20                 

Banská Bystrica



škola kladie dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou

moderných vyučovacích metód; každá trieda je vybavená interaktívnymi

tabuľami, ktoré sú využívané vo výchovno-vzdelávacom procese, žiaci školy

sú úspešní nielen v športe, ale aj v matematike, slovenskom a anglickom

jazyku, dejepise či geografii, kladie dôraz na rozvoj pohybových schopností

žiakov, mottom školy je: "Vzdelanie, zdravie a šport všetkým "; škola úzko

spolupracuje so športovými klubmi: HC05 Banská Bystrica, Športový klub

lyžiarov BB, Klub karate, basketbalový oddiel ŠKP 08 BB. 

                                    19.03.2019:                                                                                                    

1. vstup: 8.45 hod                                                                                            2. vstup: 9.45 

hod: predškoláci si spolu s rodičmi môžu prezrieť priestory školy, navštíviť svojich 

starších spolužiakov - prvákov v triedach počas vyučovania a dozvedieť sa veža 

zaujímavých  informácií

škola zameraná na rozvoj technického a prírodovedného rozvoja žiakov

                                    13.03.2019:                                                                                                     

15.00 hod: každoročná aktivita "Zahrajme sa na školáka"bude tento rok zameraná na 

rozvoj psychomotorických zručností detí; deti si budú môcť overiť svoju fyzickú zdatnosť 

a obratnosť, pracovné zručnosti a jemnú motoriku

škola s viac ako 40- ročnou históriou je najväčšou plnoorganizovanou školou

v meste, ktorá pre žiakov vytvára bezpečné a tvorivé prostredie s príjemnou

pracovnou atmosférou,zameriava sa na otvorené partnerstvo, žiakov vedie k

zdravému životnému štýlu, ekologickému mysleniu, kooperácii a podpore v

schopnostiach samostatne myslieť, vhodne sa vyjadrovať a prezentovať svoje

názory primeraným spôsobom; nadpriemernú úroveň školy potvrdzuje účasť

žiakov v súťažiach na úrovni okresu, kraja i celého Slovenska, ale najmä ich

úspešnosť v ďalšom štúdiu na stredných a vysokých školách, súčasťou školy

je upravený školský športový areál, ktorý ponúka športové využitie

dopoludnia žiakom a v popoludňajších hodinách aj sídliskovej komunite

 13.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                      
9.00 hod

škola zameraná na vyučovanie cudzích jazykov ( posilnenie ANJ o 6 hod.,

aktivity a projekty: English One, Educate Slovakia, TalkTalk Courses, E-

twinning, Das Bild der Anderen, spoluprácu so školami v zahraničí, rozvoj

kľúčových kompetencií žiakov ( Hejného metóda, metóda CLIL, daltonské

bloky), využívanie moderných technológií vo vyučovaní, zvyšovanie

environmentálneho a globálneho povedomia žiakov cez projektové

vyučovanie, rozvoj regionálnej kultúry, šport a zdravý životný štýl,

mimoškolská činnosť ( aktívne trávenie voľného času v školskej knižnici,

ŠKD, na krúžkoch v SCVČ Relaxáčik)

 16.03.2019:                                                                                                                                                                                                                                                     

od 10.00 - 12.00 hod

Základná škola                                     

Golianova 8                  

Banská Bystrica

Siedmy spoločný školský obvod

Ôsmy školský obvod

Deviaty školský obvod

Základná škola Jozefa 

Gregora Tajovského                                     

Gaštanová 12,                   

Banská Bystrica

Základná škola                                     

Spojová 14                  Banská 

Bystrica

Základná škola                                     

Moskovská 2                  

Banská Bystrica



škola, ktorá v minulom školskom roku oslávila 60. výročie svojho založenia

je miestom, kde je vytvorené príjemné kultúrne, spoločenské a športové

centrum; kladie dôraz na tradície, je zameraná na výučbu cudzích jazykov (

anglický, nemecký, ruský jazyk), rozvíjanie talentov vo všetkých oblastiach o

čom svedčia výborné umiestnenia žiakov v súťažiach a olympiádach, rozvoj

záujmových aktivít ( folklórny súbor, hudobno-dramatický krúžok), zapájanie

do projektov 

 19.03.2019:                                                                                                                                                                                                                                                       

od 10.00 - 15.00 hod                                                                                                                                                   

pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so školou, vyskúšať si vyučovanie, získať 

informácie, priezrieť si piestory školy                                                                (10.00 - 

12.00 hod: ukážky vyučovacích hodín, prehliadka školy pre deti z materských škôl a 

rodičov budúcich školákov,  13.30 - 15.00 hod:  prehliadka aktivít v školskom klube detí 

a krúžkovej činnosti v škole)                                                    

škola pre deti so špecifickým nadaním na cudzie jazyky ( vyučovanie prvého

cudzieho jazyka od 1. ročníka/ v rozsahu 3 hodiny týždenne, druhý cudzí

jazyk od 5. ročníka/ v rozsahu 3 hodiny týždenne), organizujúca množstvo

aktivít na podporu ich výučby ( projekty, vzdelávacie pobyty v zahraničí),

jazykové vzdelávanie škola podporuje aj prácou v ŠKD a záujmových

krúžkoch; školský vzdelávací program je dopĺňaný hodinami aj podľa

regionálnych špecifík Banskej Bystrice    

                                             DOD škola neorganizuje                                                                                                                    

Základná škola                                     

Radvanská 1                  

Banská Bystrica

Jedenásty školský obvod

ZÁPIS  detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je Všeobecne záväzným nariadením určený na prvý pracovný utorok v apríli. Tento rok teda 

rodičia zapíšu svojich malých prvákov do školských lavíc dňa 2. apríla 2019 v čase od 13.00 - 18.00 hod.  Individuály zápis je možný po dohovore s vedením školy. Bližšie informácie 

zverejní každá základná škola na svojej webovej stránke. 

Základná škola Slobodného 

slovenského vysielača                                    

Skuteckého 8                  

Banská Bystrica

Desiaty spoločný školský obvod


