
Ako zvládame učenie  
počas pandémie COVID-19?

Naša škola flexibilne zabezpečuje prezenčnú, 
ale aj dištančnú formu vzdelávania pre všet-
kých žiakov našej školy.

Dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. – 9. roční-
ka podľa aktuálnej epidemiologickej situácie 
prebieha formou online hodín z vybraných 
hlavných predmetov prostredníctvom komu-
nikačného nástroja Microsoft Teams, kde sa 
žiak prihlasuje zvukom i obrazom (podľa tech-
nických možností).

Pre skvalitnenie výchovno-vdelávacieho proce-
su, škola používa EduPage školský informačný 
systém, ktorý zjednodušuje komunikáciu medzi 
rodičmi, žiakmi a školou. Učitelia prostredníc- 
tvom EduPage zadávajú dochádzku, známky, 
učivo, domáce úlohy a plánujú vyučovacie hodi- 
ny. Rodičom a žiakom sú zabezpečené konzul- 
tácie s pedagógmi a tiež aj so správcom siete.
Využitím komunikačného nástroja  
Microsoft Teams realizujeme  
triednické hodiny  
a triedne aktívy.

Kurzy jazykovej školy:

Na základe záujmu žiakov a verejnosti  
jazyková škola zabezpečuje vzdelávanie  
v nasledujúcich kurzoch: 
• Anglický jazyk pre dospelých
• Rozprávková angličtina
• Hravá angličtina
• Múdre hlavičky
• PET 1
• Francúzsky jazyk pre začiatočníkov
• Nemčina s úsmevom 1 a 2
• Dobrodružný knižný klub
Kurzy vedené native-speakrom, ktoré  
končia cambridgeskými skúškami:
• Prípravný kurz na YLE Starters
• Prípravný kurz YLE Flyers
• Prípravný kurz YLE Movers 

Nám. L. Novomeského 2
04001 Košice

Ako jediná ZŠ v Košiciach
vyučujeme

 5 cudzích jazykov

Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Medvecová
+421 55 625 29 61, +421 915 936 871 

www.zsnovo.edupage.org

V roku 2018 sme sa stali prvou  
a jedinou ZŠ na Slovensku, ktorá 

získala certifikát kvality umožňujúci 
medzinárodné testovanie úrovne 
ovládania francúzskeho jazyka:

DELF a DELF junior.

Diplom DELF vydáva  
francúzske ministerstvo školstva.

Má celoživotnú, medzinárodnú platnosť.

Základná škola



• komunikáciu s rodičmi a žiakmi zabezpečujeme  
i prostredníctvom komplexného informačného  
systému aSc Edu Page v online prostredí  
s možnosťou využitia i mobilnej aplikácie

• online výučbu zabezpečujeme  
prostredníctvom Microsoftu

• v škole pôsobí inkluzívny team v zložení: školský 
psychológ, školský špeciálny pedagóg,  
asistenti učiteľa

• školská jedáleň ponúka aj možnosť  
diétneho stravovania a desiatej 

• organizujeme:
  IMATRIKULÁCIU pre prváčikov
  školský ples a rozlúčku pre deviatakov 

Partnerstvo a spolupráca: 
 FF UPJŠ
 PF UPJŠ
 TUKE
 Tanečná škola Milana Plačka
 Tanečná škola VIVA 
 folklórny súbor Železiar
 T-Systems Slovakia
 Francúzska aliancia
 HC Košice
 gymnáziá: Poštová 9,  

Šrobárová 1, GMRŠ 4

Naše úspechy:

Vynikajúce výsledky našich žiakov  
v okresných, krajských a celosloven- 

ských súťažiach a olympiádach

Dosahujeme popredné miesta  
v celoslovenskom testovaní žiakov  

5. a 9. ročníka

100% umiestnenie žiakov na gymnáziách  
a stredných školách

V popoludňajšom čase 
ponúkame tieto krúžky:
Ľudové tance 1-4.roč, Lego 1-2.roč a 3-4.roč., 
Tvorivé kreslenie 1.roč., Detská atletika 
1-2.roč., Basketbal 1-4.roč. chlapci, Ateliér 
kreatívneho myslenia 2-4.roč., Keramika 
3-9.roč., Mala škola tenisu 1.roč., Pohybové 
hry 3-4.roč., Športové hry 5-9.roč. chlapci, 
Tvorivý deviatak SJL, Tvorivý deviatak MAT

Top aktivity školy:

• Celoškolské akcie:  
Európsky deň jazykov 
Dni finančnej gramotnosti 
Týždeň globálneho vzdelávania  
Európsky deň rodičov a škôl  
Vianočná akadémia 
Školská vedecká konferencia  
Školská športová olympiáda  
Akadémia ku Dňu matiek

• Časopis NOVO 2
• Medzinárodné projekty:  

Erasmus K1 a K2,  
Comenius partnerstvo, eTwinning

• Projekt IT Akadémia
• Národná sieť škôl podporujúcich zdravie
• Rovesnícke PEER skupiny
• Školský parlament
• Rajo - Školský mliečny program
• Kosit - zber druhotných surovín
• Charitatívna činnosť

Prečo práve my?

• sme škola s najdlhšou tradíciou vyučovania 
cudzích jazykov v Košiciach 

• 100% kvalifikovane vyučujeme  
všetky jazyky

 - anglický jazyk vyučujeme
   - 1. a 2. ročník – 2 hodiny týždenne 

   - od 3. ročníka – 3 hodiny týždenne
 - druhý cudzí jazyk vyučujeme povinne 

   od 4. ročníka - možnosť výberu:  
   nemecký jazyk, španielsky jazyk, 
   ruský jazyk, francúzsky jazyk 

• týždenné jazykové kurzy  
so zahraničným lektorom 

• organizujeme zahraničné pobyty  
v Londýne, Nemecku....

• využívame metódu CLIL
•  využívame: 

 PC učebne
  odborné učebne fyziky, chémie,  

 technickej výchovy, jazykové laboratóriá
  školskú knižnicu
  LEGO učebňu pre I. a II. stupeň
• v učebni spoločenskovedných  

predmetov využívame tablety
• v triedach pracujeme s interaktívnymi 

tabuľami a dataprojektormi                             
• v spoločenskej miestnosti organizujeme 

kultúrne akcie pre žiakov
• pre žiakov I. aj II. stupňa ponúkame:  

- školy v prírode 
- lyžiarske výcviky pre 4. a 7. ročník 
- korčuľovanie

• máme 2 telocvične 
• máme multifunkčné a hokejbalové ihrisko 

v areáli školy
• školský klub detí (6.00 – 17.00) pre všetkých 

žiakov I. stupňa aj II. stupňa
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