
Základná škola, 

Kúpeľná 2, Prešov

Motto:

,, Školu deťom, rodičom spokojnosť, učiteľom úctu.“



Aká je naša škola?

• máme 32 tried, 815 žiakov

• podnecujeme nápaditosť a 

tvorivosť

• v rámci hodnotenia 

úspešnosti ZŠ                    

v Prešovskom kraji nám 

patrí 6. miesto



Aká je naša škola?

• podporujeme individualitu dieťaťa a nasmeruje 

mladého človeka na správnu cestu životom 

• uznávanými hodnotami vytvárame  príjemné prostredie 

a pokojnú pracovnú atmosféru



Poloha



Na čo sa zameriavame?

„Školu deťom, rodičom 

spokojnosť, učiteľom úctu“

V duchu zamerania školy 

neustále zlepšujeme podmienky 

na vzdelávanie a výchovu žiakov. 

Zlepšujeme spôsoby vzdelávania 

žiakov – premena pasívneho 

počúvajúceho žiaka na žiaka 

aktívneho, samostatného a 

zodpovedného – učiaceho sa pre 

seba a pre život.



Na čo sa zameriavame?

Zlepšujeme materiálne 

vybavenie školy (napr. 

triedy, počítačovú 

techniku, vybavenie 

odborných učební, 

školskej knižnice, školskej 

jedálne, školského klubu, 

atď.)



Školský vzdelávací program
Výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečujeme 

v zmysle schválených 

platných učebných plánov   

a učebných osnov 

a v súlade s koncepčným 

zameraním MŠVV  a Š  SR 

s účinnosťou 

od 1. septembra 2016 



Školský vzdelávací program
Inovovaný ŠVP posilňuje výučbu 

prírodovedných predmetov, kladie 

dôraz na technické vzdelávanie 

žiakov. 

V ŠkVP uplatníme naďalej 

vyučovanie ANJ od 1. ročníka, 

z disponibilných hodín posilňujeme  

prírodovedné predmety a druhý 

cudzí jazyk (NEJ,RUJ,FRJ,ŠPJ) 

od 5. ročníka podľa záujmu 

žiakov.



Škola má:

• odborné učebne 

chémie, biológie, 

fyziky, informatiky, 

techniky, telesnej a 

športovej výchovy

• školskú knižnicu

• učiteľskú knižnicu



2 multimediálne 

učebne, 3 jazykové 

učebne, hlasovacie 

zariadenie, učebňu 

technickej výchovy

Škola má:

všetky učebne sú vybavené 

interaktívnymi tabuľami



Škola má:

2 telocvične, 

športový areál 

so športovým 

ihriskom



Škola má:

FUNTRONIC 

unikátna učebná pomôcka,  

ktorú využívame na 

netradičné a zaujímavé 

získavanie vedomostí i na 

veselé  trávenie voľného 

času v ŠKD



Aký je náš ďalší zámer?

Na základe  koncepcie školy, 

jej tradícií, hodnôt a 

požiadaviek rodičov a žiakov 

našej školy:

• zabezpečujeme kvalitnú 

výučbu jazykov už od 1. 

ročníka, 

• posilňujeme vyučovanie

prírodovedných a 

technických predmetov.



Aký je náš ďalší zámer?
Na základe  koncepcie školy, jej tradícií, 

hodnôt a požiadaviek rodičov a žiakov našej 

školy:

• podporujeme záujmovú činnosť žiakov a ich 

záujem o mimoškolské aktivity a súťaže,

• vyučujeme väčší počet hodín prakticky

orientovaných predmetov, 

• orientujeme sa na rozvoj zručností, 

hodnotenie vlastného výkonu žiaka bez 

porovnávania s iným žiakom,

• podporujeme vzdelávanie intelektovo

nadaných žiakov a pomáhame žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami.



Školský klub detí ponúka

Výchovný program 

zameraný na 

posilnenie vzdelávania 

žiakov  v 1.-4. ročníku, 

na oddych a relaxáciu. 



Školský klub detí ponúka

Starostlivosť o žiakov  je zabezpečená 

od 6,30 hod. do 17,00 hod.



Záujmové útvary
Pestrú ponuku 

záujmových útvarov 

zameraných na 

výučbu jazykov, 

prírodné vedy, tanec, 

kreativitu, spev, 

netradičné pohybové 

aktivity – šport a  na 

iné manuálne 

zručnosti. 



Kurzy a školy v prírode

Pre žiakov 

organizujeme 

jazykové kurzy, školy 

v prírode, lyžiarske 

kurzy a plavecké 

kurzy.



Kurzy a školy v prírode



Škola a rodina
Rodina je najdôležitejší partner školy v posilnení 

výchovy a vzdelávania našich žiakov

Novoročný športový turnaj
Tvorivé dielne a športové popoludnie



Škola a rodina
Podpora škole je neodmysliteľnou 

súčasťou jej efektivity, má rôzne podoby a 

možnosti  na spolupodieľaní sa kvalitných 

výsledkov práce školy nielen v oblasti 

výchovnej, ale aj materiálno- technickej.

Budovanie kvalitných podmienok a 

bezpečného prostredia pre rozvoj 

osobnosti  žiaka sú najväčšou devízou 

školy, ktorá sa prejavuje v spokojnosti 

rodičov a zákonných zástupcov. 



Webstránka našej školy

Školská web 

stránka – kreatívne, 

veľmi pútavo a  

pravidelne informuje 

o rôznych aktivitách, 

zámeroch  a  

základných 

informáciách o 

škole

www.zskuppo.sk



Logo školy

Školská hymna a logo 

školy – neprehliadnuteľné, 

výstižne opisujúce 

charakter a zámer školy.



Škola a verejnosť
Svojou pravidelnou znelkou, 

kvalitným, bohatým 

obsahom a kreativitou 

nenechá nikoho chladným, 

rozvíja rétoriku, posilňuje 

vlastnú tvorbu, mediálnu 

výchovu – prezentuje život 

na škole, aj v spolupráci s 

regionálnou televíziou TV7 Školská televízia  „K2“



Školský časopis

Časopis „SURFER“ –

redakčná rada v spolupráci 

so žiackym kolektívom  

podporujú vlastnú tvorbu, 

rétoriku a národné zvyky a 

tradície



Jazykový časopis

Časopis „ŠAFRAN“ –

jediný cudzojazyčný časopis 

podporuje jazykové 

vzdelávanie žiakov a ich 

komunikáciu v rôznych 

svetových jazykoch 

(ANJ,NEJ,RUJ,FRJ,SPJ)



Škola spolupracuje:
S kultúrnymi inštitúciami, ktoré 

podporujú výchovu a vzdelávanie 

(MPC, CPPP, Pedagogická fakulta, 

Filozofická fakulta, Fakulta športu a 

TV, Fakulta zdravotníctva, PaSA, 

Knižnica Slniečko, PKO, DJZ,  

Mestská polícia, Štátna polícia, 

Mestský úrad, Denné centra 

seniorov, Centrá pre deti a rodiny, 

Červený kríž, Záchranárske 

centrum 112, ABC CVČ, Autoškola 

Delňa a iné)



Škola a verejnosť

ZŠ, Kúpeľná – je otvorenou

školou, má víziu spolupracovať

a participovať nielen na

výchove a vzdelávaní, ale aj

rozvíjať kultúrno-spoločenské

hodnoty, posilňovať národné

povedomie a národné tradície.



Doterajšie úspechy školy
Žiakom školy a ich učiteľom sa každoročne dostáva niekoľko 

významných ocenení:

• na celoslovenskej na celoslovenskej úrovni –Olympiáda v SJL -

1.miesto, Môj slovník z reality FRJ- 2. miesto, Olympiáda FRJ -3. 

miesto, Ruský film v škole – 2.miesto, Ruské slovo -3.miesto Môj 

slovník z reality RUJ -2.miesto, Môj slovník z reality ŠPJ -1.miesto, 

Súťaž DÚHA -1.miesto, Hodžov novinový článok, Rozprávočka moja 

naj, Grafický návrh ŽK

• na okresnej a krajskej úrovni –olympiáda v SJL, ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, 

geografická, biologická, dejepisná, matematická, chemická, technická 

olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Pytagoriáda,  

Klokanko, Maxík, Slávik Slovenska, výtvarné súťaže a vedomostné 

súťaže.



Čo plánujeme pre školu
 Sústavne posilňovať kvalitnú 

úroveň vzdelávania. 

 Aplikovať moderné metódy a 

formy práce, využívať a        

v praxi aplikovať edukačné 

zdroje.

 Realizovať projektovú 

činnosť so zameraním na   

jej inovatívnosť. 



Čo plánujeme pre školu
 Modernizovať materiálno 

technické a priestorové 

vybavenie školy.

 Podporovať a zvýšenú 

pozornosť venovať otvorenej  

komunikácii a vybudovaniu 

korektného vzťahu U-Ž-R.

 Dôsledne sledovať a zvýšenú 

pozornosť venovať bezpečnosti 

na škole, nielen materiálnej, 

hmotnej, ale aj duchovnej. 



Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka bude prebiehať 

• v dňoch od 1.4. do 3.4.2020 v čase od 

14.00 hod. do 17.00 hod.,

• v nasledujúcich dňoch do 30.4.2020 na 

základe dohody

• podmienkou zápisu je písomný súhlas 

oboch zákonných zástupcov 



Čo je potrebné k zápisu

• Dieťa (ak je choré zákonný zástupca dohodne 

spôsob zápisu u zástupcu riad. školy).

• Občiansky preukaz zákonného zástupcu 

dieťaťa.

• Rodný list dieťaťa.

• Vypísať žiadosť o prijatie do 1. ročníka, ktorú 

škola poskytne pri zápise alebo je dostupná 

z webového sídla.



Webová adresa:    

http://www.zskuppo.sk

E -mail školy:        

skola@zskuppo sk

Telef. kontakt:     

051 / 7732860   


