
 

          

 

Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov 
 

  Motto:  „Školu deťom, rodičom spokojnosť a učiteľom úctu!“  
 

 

 

 
 

Zameranie školy a jej profilácia: 

 svojprávna, plnoorganizovaná výchovno-vzdelávacia 

inštitúcia umiestnená v historickej časti mesta ako jediná, 

zaberá široký diapazón lokalít nielen z mesta, ale aj jeho 

širokého okolia, 

 33 tried 1.-9. ročníka, súčasťou školy je Školský klub detí, 

Školská jedáleň, Centrum voľného času, 

 od r. 1994 jej bol Ministerstvom školstva SR oficiálne 

priznaný štatút základnej školy s rozšíreným vyučovaním 

cudzieho jazyka od 1. ročníka, s profiláciou na anglický 

jazyk, od 5. ročníka  2 povinné cudzie jazyky s profiláciou na nemecký, ruský, francúzsky a 

španielsky jazyk, 

 škola je držiteľkou certifikátu cvičnej školy Prešovskej univerzity, Pedagogickej a Filozofickej 

fakulty. 

 

Ďalšie priority:  

 INEKO - hodnotenie škôl v rámci SR za rok 

2015, r. 2016  -  škola zaradená  v rebríčku 

TOP 10 základných škôl SR, v rámci 

Prešovského kraja – 3. a 7.  miesto – za Mesto 

Prešov – jediná škola 

 Edukačný proces  obohatený o školy v prírode, 

tematické exkurzie a školské výlety, návštevy 

divadiel, hvezdárne, Mestskej knižnice apod.. 

 Organizácia pobytových kurzov - jazykovo-relaxačný kurz, plavecký, lyžiarsky kurz 

 Aktívna činnosť záujmových útvarov podľa záujmu žiakov.  

 Dlhodobé veľmi dobré výsledky v oblasti 

vzdelania - vysoká úspešnosť prijímania žiakov 

na stredné  školy, Testovanie 9, reprezentácia 

školy cez predmetové olympiády a súťaže  s 

celoslovenskou  a medzinárodnou účasťou. 

 Činnosť školskej televízie  pod názvom K2– 

svojim logom a znelkou upúta každého, poskytuje 

živé informácie o dianí a živote našich žiakov na  

škole, v rámci mediálnej výchovy podporuje a rozvíja 

komunikačné zručnosti žiakov, učí  pracovať 

s kamerou, ale aj vystupovať, tvoriť ústne  komentáre, 

zostavovať rozhovory, učiť sa správnej rétorike a pod.  

 Školský časopis SURFER  a školský cudzojazyčný 

časopis ŠAFRAN s podporou uplatnenia jazykových 

zručností žiakov vzdelávaných v anglickom, 

španielskom, francúzskom, ruskom a nemeckom 

jazyku.  

 Mažoretky LABI – prezentácia pohybových zručností 

aj na medzinárodnej úrovni.  

 
 

 Škola po komplexnej rekonštrukcii od r. 2010 (interiérové a exteriérové technické úpravy, 

vybudovanie jazykovej učebne) a od r.2014 využíva kompletne zrekonštruované telovýchovné 

priestory vrátane novej palubovky v 2 telocvičniach, odborné učebne chémie, fyziky, informatiky, 

techniky, 2 telocvične, športový areál so športovým ihriskom, 2 multimediálne učebne, 3 jazykové 

učebne, hlasovacie a on-line testovacie zariadenie na overenie jazykových vedomostí, školskú 

knižnicu 

 Všetky interné priestory – učebne  sú  vybavené celoškolskou  internetovou sieťou, s využitím 29 

interaktívnych tabúľ a ostatnej PC techniky 

 

 

 

 Otvorenosť školy k verejnosti a spolupráca s 

mestskými  a partnerskými inštitúciami, 

permanentná spolupráca s okolitými 

materskými školami, kultúrnymi zariadeniami, 

knižnicami, Centrom voľného času, študenti 

vysokých škôl u nás absolvujú povinnú 

pedagogickú prax.  

 Školská jedáleň zabezpečuje kvalitnú stravu v 

súlade so zásadami správnej výživy, poskytuje 

diétne stravovanie,  aktívne sa spolupodieľa na 

prezentácii  a aktivitách v oblasti zdravej 

výživy a životosprávy organizovaných 

Mestom Prešov, OŠKaCR. 

 Školský klub detí ponúka výchovný program zameraný na posilnenie vzdelávania žiakov v 1.-4. 

ročníku, na oddych a relaxáciu. Starostlivosť o žiakov je zabezpečená od 6,30 hod.  do 17,00 hod. 

Máme pestrú ponuku záujmových útvarov zameraných na tanec, kreativitu, spev, netradičné 

pohybové aktivity – Mažoretky LABI, šport a  na iné manuálne zručnosti. 

 

 

Projekty: 

 Po novom ľahšie a skôr – modernizácia 

vyučovacieho procesu zameraná na využívanie   

informačno-komunikačné technológie 

 Otvorení Európe – modernizácia obsahu, metód 

a výstupy vzdelávania 

 Zdravá škola, Stop šikanovaniu a intolerancii, 

Adamko hravo – zdravo 

 Lego League – programovanie robota  

 Honeywell STUDENT AUTOMOTIVE DESIGN CHALLENGE –konštrukcia elektrických 

autíčok – celosvetový projekt 

 Európsky týždeň jazykov, Komparo 

 Dopravná výchova - Bezpečne na cestách, Cyklostojany do škôl 

 Zober loptu, nie drogu, Šach na školách, Starší mladým a naopak,Červená stužka 

 English one, English Star, Jazykový kvet- dramatizácia a recitácia v cudzích jazykoch 

 Šport nás spája – Deň otcov 

 

Žiakom školy a ich učiteľom sa každoročne dostáva niekoľko významných ocenení : 

 na medzinárodnej úrovni – 1.miesto ,kat. A1 olympiáda v ruskom jazyku v Moskve, geografická 

olympiáda National geographic – úspešný riešiteľ v San Franciscu 

 na celoslovenskej úrovni – Pamätný list sv. Gorazda – cena MŠ SR, 1.miesto olympiáda vo 

francúzskom jazyku, Štúrov Zvolen - celoslovenské kolo 2. miesto v rétorike, 2. miesto- Jazykový 

kvet, 3. miesto - Objavujeme čaro chémie,1.miesto v literárnej súťaži v ANJ, Ruský film v škole – 

3.miesto, 

 na okresnej a krajskej úrovni – olympiáda v ANJ, NEJ, SJL, geografická, biologická, dejepisná, 

matematická, chemická, technická olympiáda, Hviezdoslavov kubín, Šaliansky Maťko, 

Pytagoriáda 

 V úvode školského roka 2016/2017 sa v rámci 

projektu IQkids uskutočnilo hodnotenie 

webových stránok základných škôl v Prešove. 

Najlepšie hodnotenie spomedzi základných škôl 

dostala základná škola na Kúpeľnej ulici. 

 

 

Škola získava veľmi dobré renomé v rámci mesta a má vysokú úspešnosť v celoslovenskom monitoringu. 

„Kúpeľná“ – ako ju pozná široká verejnosť, je dnes nositeľkou veľmi dobrého mena, čoho odrazom sú 

veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky a výborné umiestnenia žiakov v predmetových súťažiach. 

Záujem o školu, zo strany rodičov každoročne narastá, čo sa prejavuje aj vo zvýšenom jej počte žiakov. Je 

to potešujúce, ale aj zaväzujúce naďalej vytvárať čo najlepšie podmienky pre plnohodnotný rozvoj 

osobnosti žiaka.                          

 


