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Zmena zriaďovateľa bude mať pozitívny
dopad na kvalitu vyučovania
1. súkromnáZŠ s MŠv
Lučenci
Základná škola s materskou
školou na Námestí Kubínyiho
42/6 je plnoorganizovaná škola
sídliaca v historickej budove
v centremesta Lučenec.
Prvá zmienka o jej vzniku je

spred 160 rokov.
Od 1. 1. 2000 má právnu sub-

jektivitu a od r. 2003 funguje
ako ZŠ s MŠ.
Interiér budovy na Námestí

Kubínyiho pozostáva z 22
učební, 6 odborných, z toho sú
tri vybavené počítačmi a IKT,
ďalšou je moderná učebňa cu-
dzích jazykov, učebňa HUV
a školské dielne. Škola má
multimediálnu knižnicu,
vlastnú školskú jedáleň , malú
telocvičňu, posilňovňu, volej-
balové ihrisko s umelou trá-
vou.
V roku 2009 prešla rozsiah-

lou rekonštrukciou – výmena
strechy, oprava vonkajšej aj
vnútornej fasády.
V triedach sú nainštalované

dataprojektory, pracujeme
s interaktívnymi tabuľami.
Škola je napojená na WIFI.
Ochranu školského objektu
zabezpečuje kamerový sys-
tém.

Súčasťou školy je MŠ s ka-
pacitou 90 detí v (5 oddele-
niach). Sídli na Ulici oslobodi-
teľov č. 1. K dispozícii sú: je-
dáleň, telocvičňa, areál s prí-
rodnou plochou a priestorom
na zábavné hry.
K exteriéru školy patrí špor-

tový areál na Ulici oslobodite-
ľov, ktorý škola dostala do
správy od MÚ Lučenec. Špor-
tový areál bol v roku 2009 zre-
konštruovaný, vytvorila sa at-
letická tartanová dráha a malé
futbalové ihrisko s umelou
trávou. Areál slúži nielen žia-
kom našej školy a ostatným
žiakom, ale aj širokej verej-
nosti, ktorá využíva areál
hlavne na športovo-pohybové
aktivity.
Školský vzdelávací program

sa zameriava na rozšírené vy-
učovanie anglického jazyka.
Od 1. 9. 2017 bude doplnený
o rozšírené vyučovanie ne-
meckého jazyka. Včasná jazy-
ková príprava je najlepšou in-
vestíciou pre budúcnosť detí

a zároveň aj najefektívnejšou,
keďže sú v období, kedy sa do-
kážu rýchlo a spontánne učiť.
Výučba cudzieho jazyka

a informatiky prebieha už od 1.
ročníka.

Žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími po-
trebami sa venuje školský špe-
ciálny pedagóg.

K dispozícii máme aj ŠKD,
ktorého výchovno – vzdeláva-
cia činnosť je zameraná na
uspokojenie záujmu žiakov
v čase mimo vyučovania a na
ich prípravu na vyučovanie.
Pre deti sú vytvorené také pod-
mienky, aby malo každé dieťa
možnosť v čase mimo vyučo-
vania rozvíjať poznatky získa-
né v škole, rozvíjať svoje nada-
nie, talent a získať zručnosti.

Záujemcovia o aktivity po
skončení vyučovania majú na
výber množstvo záujmových
útvarov.

Pravidelne organizujeme
lyžiarsky a plavecký výcvik,
školu v prírode, rôzne exkur-
zie , výlety.

ZŠ s MŠ na Námestí Kubí-
nyiho 42/6 v Lučenci sa pri-
pravuje na zmenu zriaďova-
teľa.
1. septembra 2017 sa na našej

škole s novým názvom – Sú-
kromná ZŠ s MŠDSA na Námes-
tí Kubínyiho 42/6 zmení zria-
ďovateľ. Z mesta prejdú zriaďo-
vateľské kompetencie na
Deutsch-Slowakische Akade-
mien, dcérsku spoločnosť ne-
meckého vzdelávacieho zdru-
ženia EBG (Europäische Bil-
dungswerk für Beruf und Ge-
sellschaf ).
Zmena zriaďovateľa bude

predstavovať výrazný zásah do
fungovania školy, ktorá prejde
pod súkromnú vzdelávaciu
spoločnosť. Podľa doterajších
predbežných rokovaní s pred-
staviteľmi DSA predpokladáme
operatívnejšiu komunikáciu na
úrovni vedenie školy – zriaďo-
vateľ ako aj menej administra-
tívy. Staneme sa súčasťou me-
dzinárodnej vzdelávacej skupi-
ny, budeme môcť teda čerpať
skúsenosti od materskej spo-

ločnosti nového zriaďovateľa
DSA – nemeckého združenia
EBG, ktoré združuje vo viace-
rých spolkových krajinách viac
ako 30 vzdelávacích a odbor-
ných stredísk.
EBG so sídlom vMagdebur-

gu spravuje centrum pre zdru-
žené vzdelávanie s prepojením
základnej a strednej školy. Bu-
deme mať možnosť vidieť
priamo na mieste prácu učite-
ľov v súkromnej materskej
škole , kde sa usilujú od začiat-
ku viesť deti k čo najväčšej sa-
mostatnosti. Po absolvovaní
povinnej školskej dochádzky
by naši najúspešnejší žiaci
mohli pokračovať v štúdiu na
nemeckej strednej škole. Zau-
jímavé možnosti štúdia ponú-
ka v tejto súvislosti inštitúcia
Europäisches Studienkolleg
der Wirtschaft. Až osem per-
cent jej študentov pochádza zo
zahraničia. Pozitívna bude ur-
čite možnosť výmeny skúse-
ností a spolupráce v rámci sa-
motnej DSA, keďže táto spo-
ločnosť získala na Slovensku

k dnešnému dňu zriaďovateľ-
ské kompetencie už na piatich
súkromných stredných od-
borných a základných školách.
Žiaci sa môžu tešiť na výuč-

bu cudzích jazykov prostred-
níctvom interaktívnych tabúľ.
Rozbehneme modernú metó-
du jazykovej prípravy tzv. e-
learning, založenú na konver-
zácii s rovesníkmi na partner-
ských školách v Nemecku ,
pričom sa bude využívať for-
ma videokonferencií. Zriaďo-
vateľ zamýšľa pripraviť čo naj-
skôr analýzu výchovno – vzde-
lávacieho procesu ako aj tech-
nickej prevádzky školy, aby sa
mohla postupne napĺňať jeho
stratégia rozvoja postavená na
troch pilieroch: popri spomí-
nanej výučbe jazykov aj väčší
dôraz na polytechnické vzde-
lávanie a podporu športových
aktivít v rámci celej medziná-
rodnej skupiny. Našich peda-
gógov čaká ponuka školení,
ktoré budú môcť absolvovať,
aby zriaďovateľ – spoločnosť
DSA – podporil ich odborný

a profesijný rast. Od týchto
projektov si okrem zlepšenia
materiálno – technického vy-
bavenia školy sľubujeme aj
prínosy a inovácie v samot-
nom spôsobe výučby, na zá-
klade výmeny skúseností
s partnerskými školami v za-
hraničí. Štúdium na našej ško-
le zostane aj po zmene zriaďo-
vateľa naďalej bezplatné.
Dňa 15. februára 2017 sa na

našej škole uskutoční Deň ot-
vorených dverí. Pozývame naň
všetkých predškolákov a ich
rodičov v čase od 8.00 do 14. 00
hod., aby si osobne prezreli
priestory ZŠ a spoznali jej ro-
dinnú atmosféru. V tento deň
sa uskutoční aj jazykový poho-
vor pre budúcich prvákov, kto-
rý je podmienkou prijatia do
prvého ročníka s rozšíreným
vyučovaním cudzích jazykov.
Bližšie informácie nájdete

zverejnené na webovej stránke
školy: https://zskubinyiho.edu-
page.org/
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NAJLEPŠIE ODRAZOVÉ MOSTÍKY ZA VZDELÁVANÍM V NAŠOM REGIÓNE


