
  

 
VÁŽENÍ  RODIČIA 

 
Nastal čas, keď sa v rodinách budúcich prvákov  rozhodujete o tom, 

do ktorej základnej školy zapíšete svoje dieťa. Pri tomto vážnom 

rozhodovaní Vám chceme byť nápomocní a oboznámiť Vás 

s prioritami našej školy. 

 

   Sme základná škola  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov 

(anglický, nemecký, francúzsky, ruský). 

   Okrem kvalitnej výučby v nadštandardne vybavených učebniach 

ponúkame aj  popoludňajšie aktivity v rámci  

           Školského klubu detí- voľnočasové aktivity, 

           Jazykovej školy pri ZŠ Staničná - jazykové kurzy aj   

           s  native speakermi, 

           Centra voľného času pri ZŠ Staničná - športové aj 

           vedomostné záujmové útvary. 

 

 

 

 

 

 V našej škole vytvárame pre žiakov priestor pre ich nápady, 
spoluprácu a komunikáciu.  

 Vyučovanie robíme zaujímavým, vedieme ich k poznávaniu, 
učíme ich kooperácii a angažovanosti.    

 U žiakov rozvíjame vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú 
gramotnosť, schopnosť kreatívne vyjadriť svoje myšlienky, 

skúsenosti a emócie. 

 
  

       



PRIORITY   NAŠEJ  ŠKOLY 
                                „CUDZIE JAZYKY – CESTA K DOROZUMENIU“   
 

 ŠKOLA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZÍCH JAZYKOV 

         Výučba AJ: 

         od 1. ročníka - 2 hodiny týždenne, 

         od 3. ročníka - 3 hodiny týždenne,  

 výučba 2.cudzieho jazyka od 3. ročníka  

         pre jazykový variant: FRJ, NEJ, RUJ -1 hodina týždenne, 

 dieťa  je zaradené do jazykového variantu  na základe  výsledku 

testu školskej zrelosti a jazykových predpokladov ešte pred 

nástupom do 1. ročníka, 

 rozvoj čitateľskej, finančnej, matematickej  a prírodovednej 

gramotnosti, 

 projektové a zážitkové vyučovanie,  

 zapájanie sa do projektov, 

 využívanie metódy CLIL, 

 kvalitne nastavený školský vzdelávací program.  

 
 
 

                                                 ZAUJÍMAVOSTI 
 
 

 Interaktívne systémy s počítačom v každej triede 1.-9. ročníka,  
 moderne a esteticky zariadené učebne,  

 zrekonštruované priestory telocvične a sociálnych zariadení, 
 zrekonštruované  a rozšírené priestory školskej jedálne, 

 moderne vybavené jazykové laboratórium,  
 moderne vybavené chemicko-fyzikálne laboratórium,  

 prírodné sedenie v areáli školy – učenie v exteriéri,  
 odborné učebne na výučbu informatiky, 

 skleník – praktická výučba prírodovedných predmetov, 
 upravené spoločné priestory, 

 multifunkčné ihrisko. 

 
 

 

 



      

 

ČO BY MAL VEDIEŤ  BUDÚCI PRVÁČIK ? 

 
1. Telesné a motorické predpoklady: 

 dokáže sa samostatne obliecť, zapnúť zips, gombíky, zašnurovať 

topánky, 

 vie strihať jednoduché tvary, navliekať koráliky a vykonávať  

podobné činnosti vyžadujúce manuálnu zručnosť, 

 je schopné chytiť či hodiť veľkú loptu, 

 dokáže udržať rovnováhu na jednej nohe, 

 dokáže sa dotknúť rukou ponad hlavu svojho protiľahlého ucha 

(pravou rukou ľavé ucho a opačne). 

     2.  Kognitívne (poznávacie) predpoklady: 

 pozná svoje meno, priezvisko, vek, adresu, 

 rozlíši a pomenuje základné farby, 

 nakreslí ľudskú postavu (so všetkými základnými časťami na 

správnom mieste – hlava, krk, telo, ruky, nohy,...), 

 podľa predlohy vie obkresliť jednoduché tvary, 

 orientuje sa v priestore (hore - dole,  vľavo – vpravo), 

 orientuje sa v čase (časti dňa, včera, dnes, zajtra,...), 

 pozná čísla od 1 do 10 (spočíta predmety, prsty na ruke,...), 

 má dobrú výslovnosť s určitou plynulosťou, 

 vie zopakovať vetu, 

 prerozpráva príbeh, nedávnu udalosť, 

 vie naspamäť detskú pesničku/básničku, 

 krátke slovo dokáže vysloviť samostatne po hláskach, 

 dokáže sa sústrediť na určitú činnosť 15-20 minút. 

      3.  Sociálne predpoklady: 

 ovláda základné hygienické návyky samostatne (umyť a utrieť si 

ruky, spláchnuť za sebou,...), 

 dokončí prácu, ktorú začalo, bez neustáleho odbiehania k iným 

činnostiam,  

 dokáže sa hrať s inými deťmi, pri novej hre dodržiava inštrukcie,  

 je prijímané ostatnými deťmi, 

 je schopné sa podeliť,  

 je ochotné doma pomôcť, splniť jednoduchú úlohu, 

 ovláda základy slušného správania sa (pozdrav, poďakovanie,...). 



 

ZOZNAM POMÔCOK DO 1. ROČNÍKA 
  

Zošity:  

 č.513 - 4ks (matematika), 

 č.520 - 1ks (prvouka),  

 č.511 – 7ks (písanie, bez pomocnej 

liniatúry), 

 č.624 – 1ks (slovníček), 

 č.420 – 2ks (veľký čistý zošit). 

 

 

 

  

 č.420 – 2ks (veľký čistý zošit). 

   

 č.420 – 2ks (veľký čistý zošit). 

 

 

V peračníku: 

 farbičky, 

 atramentové pero, 

 ceruzy č.2 – 3ks, 

 guma, 

 strúhadlo.  

 

 Vrecúško na telesnú výchovu: 

 tričko, 
 krátke nohavice (počas teplejších dní), 

 tepláková súprava (počas chladných 
dní), 

 ponožky, 
 športová obuv s podrážkou „no marker“, 
 vrecúško s menom na uloženie úboru. 

Vrecúško na prezuvky :  

 prezuvky s pevnou pätou  a so svetlou 

podrážkou. 

 

V krabičke – kufríku na Výtvarnú výchovu: 

 pravítko,  

 nožnice, lepidlo, plastelína,  

 mastný pastel (voskovky) , 

 anilínové farby, ploché štetce č.8, 12, okrúhly štetec č.10,   

 igelit na lavicu, pohár na vodu, handrička, 

 čierna fixa – hrubá a tenká. 



 

OBVOD  ŠKOLY 
  
 
 

Do školského obvodu ZŠ Staničná 13 
    podľa VZN č.146  patria ulice: 

 
 Bulharská 

 Domčeková 
 Franckova 
 Holubyho 
 Jarmočná 
 Južná trieda  mimo od OC Astória po Nám. osloboditeľov              
 Košťova 
 Krasinského 
 Londýnska 
 Mongolská 

 Omská 
 Oštepová 
 Perlová 
 Pri bitúnku 
 Rímska 
 Rosná, okrem č. 1,3,5 
 Rumunská 
 Srbská 
 Staničná 

 Tranovského 
 Vrabčia 

 

  



 

ČO ČAKÁ  NA  PRVÁKOV ? 

 

PASOVAČKA: slávnostné prijatie do  cechu STANIČIARIKOV 

ŠARKANIÁDA: veselá príprava a púšťanie šarkanov 

HALLOWEENSKÉ ŠANTENIE: veselá zábava v strašidelných kostýmoch  

VIANOČNÉ TRHY A VIANOČNÁ AKADÉMIA:  stretnutie rodín na pôde 

školy, vystúpenie pre rodičov 

ZIMNÁ  OLYMPIÁDA: zimné športové hry na školskom dvore 

ČÍTA  CELÁ  RODINA: zábavné aktivity zamerané na popularizáciu 

čítania v spolupráci s Knižnicou pre deti a mládež mesta Košice 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE: návšteva Bábkového a Štátneho divadla 

TÝŽDEŇ  HLASNÉHO  ČÍTANIA: projekt Združenia ORAVA pre podporu 

čítania v rodinách  

MINIMARATÓN: vytrvalostný beh v okolí školy 

ŠARKANIÁDA: veselá príprava a púšťanie šarkanov 

KARNEVAL: zábavné šantenie v maskách 

DEŇ MATIEK: slávnostná akadémia venovaná našim mamičkám 

ROZLÚČKA  SO  ŠLABIKÁROM: prezentácia získaných vedomostí a 

zručností žiakov pred rodičovskou verejnosťou 

POSEDENIE S PANI ZÁSTUPKYŇOU: neformálne stretnutie žiakov 

 s vedením školy v čajovni 

 
 

 



 

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS MÔŽETE 

KONTAKTOVAŤ: 
 

riaditeľka školy: PaedDr. Eva Pillárová 

e-mail: eva.pillarova@zsstanicnake.sk 

           zsstanicnake@zsstanicnake.sk 

tel. kontakt: 055/62 537 20 

 

zástupkyňa pre primárne vzdelávanie: Mgr. Lívia Slovinská  

e-mail: livia.slovinska@zsstanicnake.sk 

tel. kontakt: 0904 117 642 

 

hospodárka školy: 055/62 568 96 

e-mail: hospodarka@zsstanicnake.sk 

 

 

 

 

  

 

 

 

             TEŠÍME SA NA NAŠE OSOBNÉ STRETNUTIE 
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