„Škola úspešného života“ – školský vzdelávací program ZŠ M. Kukučína v Dolnom

Kubíne odzrkadľuje ciele výchovy a vzdelávania v našej škole. Človek sa môže stať
úspešným v rôznych oblastiach, preto sa snažíme rozvíjať všetky stránky osobnosti dieťaťadeti získavajú nové vedomosti v oblasti jazykov a vied, ale zároveň sa realizujú v oblasti
športovo-pohybovej, výtvarnej a hudobnej.
Ponúkame: spojenie tradície s modernosťou, dobrú komunikáciu, spoluprácu, individuálny
prístup, pozitívnu školskú klímu, rozvoj všestranných kompetencií žiaka, flexibilný školský
vzdelávací program, výborné podmienky na edukačný proces...
Naším spoločným cieľom je každodenné bezpečie, dôvera a pokojné prostredie pre detí
v škole.
Na 1. stupni ponúkame :
 Vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečovanú kvalifikovanými
a skúsenými pedagógmi (nadpriemerná úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 5.
ročníka)
 Zrekonštruovanú a zmodernizovanú školu, vybavenú modernou didaktickou technikou, 2
telocvičňami, veľký a udržiavaný areál s multifunkčným ihriskom, altánkom a inými
priestormi umožňujúcimi vyučovanie vonku, blízku dostupnosť mestských športovísk
využívaných od 1. ročníka
 Anglický jazyk už od 1. ročníka, - hravou formou s využitím najmodernejších
vyučovacích metód, foriem a prostriedkov
 Podporu rozvíjania všetkých oblastí nadania detí, individuálne vzdelávacie programy pre
nadaných žiakov, individuálny prístup k žiakom s rôznymi poruchami učenia
 Využívanie alternatívnych a rozširujúcich učebníc a pracovných zošitov
 Každoročné umiestnenia žiakov v matematických, recitačných, športových a speváckych
súťažiach na popredných priečkach (matematická Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín,
Slávik Slovenska, vybíjaná, futbal, dopravné súťaže)
 Špeciálny pedagóg – individuálna práca so žiakmi s poruchami učenia, správania,
konzultácie s rodičmi
 Vyučovanie s využitím IKT (dataprojektory v každej triede, zapojenie internetu v každej
triede, vo viacerých učebniach učebniach interaktívne tabule)
 Exkurzie so žiakmi, plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik, škola v prírode, návštevy
kultúrnych a športových podujatí, divadiel
 Zapojenosť do najnovších celoštátnych projektov – Zdravý chrbátik, Čítame
s Osmijankom, Alino...
Na 2. stupni ponúkame:
 Okrem klasických tried je možnosť pre deti so športovým nadaním navštevovať od 5.
ročníka športovú triedu – zameranie na futbal, ľadový hokej, atletiku (chlapci aj dievčatá),
volejbal (dievčatá)
 V rámci školského vzdelávacieho programu je posilnené vyučovanie predmetu slovenský
jazyk a literatúra, regionálna výchova, cudzí jazyk, prírodovedné zručnosti, v športových
triedach športová príprava
 Odborné učebne fyziky, informatiky, cudzích jazykov, školské dielne, kuchynkapripravujeme ďalšie odborné učebne
 Poradenská činnosť výchovného poradcu pri výchovno-vyučovacích problémoch,
problémoch v správaní žiaka, poskytnutie informácií pri výbere strednej školy
 Doterajšia zapojenosť do projektov: Škola podporujúca zdravie, Správna cesta, Krídla pre
budúcnosť – podpora vyučovania cudzích jazykov – projekt: Brána jazykov otvorená,
Zelená škola, Projekt rozvoja polytechnickej výchov, Duálne vzdelávanie, Modernizácia
vzdelávania,




Aktívna práca školského žiackeho parlamentu – pomoc pri organizovaní všetkých
školských akcií
Naši žiaci dosahujú výborné výsledky vovedomostných a športových súťažiach na úrovni
okresu, kraja, ale aj v celoslovenských kolách – Hviezdoslavov Kubín, Vajanského
Martin, matematické, chemické, fyzikálne, dejepisné, geografické olympiády, olympiády
anglického a nemeckého jazyka, pytagoriády, v rámci športu sú to najmä hokej, basketbal,
florbal, futsal, futbal, volejbal, atletika, vybíjaná chlapcov i dievčat, atletické disciplíny...

V oblasti trávenia voľného času: ( ŠKD, CVČ )
 Školský klub detí s výchovným programom „Miesto, kde sa cítim šťastný“ denne od
06:00 do 17:00 hod.
 Oddelenia ŠKD umiestnené najmä v prváckych, druháckych a tretiackych triedach, dobre
vybavené spotrebným materiálom
 Herňa vybavená novými hračkami, počítačom a interaktívnou tabuľou
 Množstvo aktivít a súťaží v ŠKD – pozrite www.zsmkdk.sk – ŠKD+ fotogaléria
 Bohatá a pestrá ponuka krúžkovej činnosti – CVČ pri ZŠ M. Kukučína s názvom „Mladé
letá“
Poslaním nášho CVČ je: pomáhať deťom užitočne využívať voľný čas a aktívne
oddychovať, rozvíjať osobnosť, záujmy a talent detí, rozvíjať schopnosti a športové
predpoklady detí, podporovať tvorivosť detí, vytvárať podmienky na rozvoj praktických
zručností detí, zabezpečovať rôznorodé súťaže na miestnej a okresnej úrovni, rozvíjať
schopnosť detí reprezentovať seba, školu, mesto
 Každoročná prázdninová činnosť( 2 týždne ) s kvalitným a pestrým programom
 Školská knižnica s multimediálnym vybavením so širokou ponukou najnovších kníh
a časopisov
 Školská jedáleň( kapacita pre 650 vydávaných obedov – bez problémov zvládneme
zabezpečiť obedy pre všetkých žiakov ) s kvalitnou ponukou desiat a obedov, školský
mliečny program
 V škole funguje projekt Ovocie a zelenina do škôl – sponzorsky zabezpečený prísun
ovocia pre všetkých žiakov
V oblasti spolupráce rodičov a školy:
 Dopredu dohodnuté konzultácie s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi
 Spoločné triedne rodičovské združenia 4x ročne
 Pravidelné zasadnutia Rodičovskej rady a Rady školy- odkonzultovanie všetkých
problémov
 Konzultačné dni výchovných poradkýň a špeciálnej pedagogičky – 1x týždenne
Iné aktivity školy:
Pravidelné organizovanie rôznych podujatí – uvítanie prváčikov, rozlúčka s deviatakmi,
Európsky deň rodičov a školy, Mikuláš, vianočná akadémia „Ruka v ruke“, Vianočný bazár,
žiacky ples, rodičovská zábava, Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov,
dvojdňový pobyt pre žiakov reprezentujúcich školu – v spolupráci s OZ KUKUČÍNKA
Vždy radi odpovieme na Vaše ďalšie otázky, týkajúce sa školskej dochádzky.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Všetky informácie na www.zsmkdk.sk, FCB: Základná škola M. Kukučína,
043/5862540, riaditelka@zsmkdk.sk

