
 

Čo ponúkame? 

Cieľom - je poskytovať kvalitné vzdelávanie žiakom od 1. ročníka základnej školy, zodpovedne 

vychovávať zverené deti v duchu katolíckej viery a morálky, 

- intenzívne spolupracovať s rodičmi ako hlavnými a nenahraditeľnými vychovávateľmi 

svojich detí, 

- vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj tvorivosti a talentov detí, ako i zmysluplné 

využívanie voľného času, 

- výchovno-vzdelávacia činnosť nášho školského vzdelávacieho programu  smeruje k 

naplneniu hesla piaristických škôl „zbožnosť a veda“. 

 

Zárukou úspešnej výchovy a vzdelávania je prostredie školy, 

spoločenstvo pátrov piaristov, učiteľov, žiakov, rodičov a 

ostatných zamestnancov. 

 

Vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva - v základnej škole je 

rímskokatolícke náboženstvo povinným vyučovacím predmetom. Vyučuje sa vo všetkých triedach 

v rozsahu 2 hodiny týždenne. 

Duchovný život v škole: 

- Veni Sancte - slávnostné otvorenie školského roka, 

- v škole máme školskú kaplnku, kde sa 

konajú pravidelne  sv. omše, 

- tradícia Ustavičnej modlitby, každé ráno 

pred vyučovaním sa jedna trieda modlí 

v školskej kaplnke a takto vyprosuje 

požehnanie pre svoju školu a pre seba, 

- žiaci 3.ročníka sa pripravujú na sviatosť 

1.svätého prijímania, ktorá sa koná v 

piaristickom kostole sv. Ladislava, 

- pravidelná adventná a pôstna príprava 

žiakov formou zaujímavých súťaží, 

- starostlivosť o piaristickú hrobku 

a kvetinovú výzdobu školskej kaplnky, 

- triedne sväté omše, 

- modlitba pri adventnom venci, 

- účasť na sv. omšiach v prikázané sviatky, 

- súťaž v zhotovovaní ružencov. 



Vyučovanie cudzích jazykov:   

    1. ročník – anglický jazyk – 1 hodina týždenne  

    2. ročník – anglický jazyk – 1 hodina týždenne  

    3. ročník – anglický jazyk – 3 hodiny týždenne 

    4. ročník – anglický jazyk – 3 hodiny týždenne 

Active English week - počas celého týždňa sa žiaci zábavnou formou učia angličtinu pod vedením 

dvoch lektorov z Veľkej Británie. 

Súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku – STORY. 

Výučba metódou CLIL -Contend and Language Integrated Learning. 

 

Výučba informatiky  

Venujeme pozornosť rozvoju počítačovej gramotnosti. Počítače 

využívame vo výchovno-vzdelávacom procese.  Naši pedagógovia  

aktívne pracujú s deťmi na hodinách informatiky inovatívnymi 

metódami, používajú interaktívne tabule, pc... Máme k dispozícii 

tiež edukačný softvér pre jednotlivé predmety.  

Informatiku vyučujeme od 2. ročníka. 

Vašim deťom ponúkame záujmovú a mimoškolskú činnosť: 

- Záujmové vzdelávacie krúžky: spevácky krúžok – spevácky zbor Kalazanček, tvorivé dielne, 

literárny krúžok, možnosť prihlásiť sa do Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorú vedie 

kvalifikovaná lektorka v našej škole. 

- Matematické a informatické súťaže /Pytagoriáda, iBobor, Klokanko/, recitačné súťaže 

/Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín/, spevácke súťaže /Slávik 

Slovenska, Song/,výtvarné súťaže /Biblia očami detí,Vesmír očami detí/. 

- Školu v prírode pre 3. – 4. ročníky.  

- Intenzívny plavecký kurz pre začiatočníkov absolvujú žiaci 3.ročníka.  

- Návšteva divadelných predstavení v Nitre aj v Bratislave. 

- Fašiangový karneval. 

- Organizovanie exkurzií a výletov. 

- Praktické cvičenie na Detskom dopravnom ihrisku v Nitre. 

- Pravidelná návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. 

- Besedy so spisovateľmi, psychológmi, zdravotníkmi, mestskou políciou... 

- Kultúrna prezentácia detí na akadémii pri príležitosti osláv Dňa matiek. 

- Príspevky do školského časopisu Kalazancio. 

 

 

 



Škola pracuje/vlani pracovala/ v projektoch: 

- Moja prvá škola 

- Viem, čo zjem 

- Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame 

- Zbieram baterky - program selektívneho zberu 

- Týždeň zdravej výživy 

- Čítajte s nami /rozvoj čitateľskej gramotnosti/ 

- Športová akadémia Mateja Tótha. 

 

Školský klub detí 

- Ponúkame plnohodnotný popoludňajší pobyt žiakov 1. 

stupňa v školskom klube detí pod vedením 

kvalifikovaných vychovávateliek. ŠKD vytvára 

podmienky na rekreačnú, záujmovú a oddychovú 

činnosť detí, pomáha pri ich príprave na vyučovanie a 

podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických 

schopností a tvorivosti. 

- Ranný školský klub je od 6:30 do 7:30 hod. 

- Popoludňajší pobyt detí je od poslednej vyučovacej 

hodiny do 16:30 hod. 

Čo ešte? 

- Implementujeme do vzdelávacieho procesu moderné technológie a vyučovacie prostriedky. 

- Využívame interaktívne tabule, ktoré sú v každej triede s  internetovým pripojením. 

- Zabezpečujeme odborné vzdelávanie učiteľov, aby boli neustále pripravení na modernizáciu 

vyučovacieho procesu. 

- Implementácia finančnej gramotnosti do jednotlivých 

predmetov. 

- Neustále skrášľujeme a modernizujeme interiér školy. 

- Zabezpečenie poistenia žiakov. 

- 2 telocvične, multifunkčné ihrisko. 

- Elektronická žiacka knižka. 

- Školská knižnica. 

- Školský bufet. 

- Zabezpečujeme zdravé a kvalitné stravovanie v školskej 

jedálni..  

 

 

 

 

Ďakujeme, že máte záujem o našu školu. 


