Hľadáte školu
pre budúceho
prváka?

v dobe,
ktorá ju v desiatom, jubilejnom roku
Československej republiky zrodila
v umení ako súčasti ľudského bytia
v tradičnej ľudovej kultúre
v prírode, športe a turistike
v regionálnej histórii
v železničných a technických
pamiatkach
Viac sa dozviete,
ak načriete do archívu školy a navštívite
video kanál
https://www.youtube.com/user/skola1928/videos
alebo stránku školy
www.zskosariska.sk

Zápis do 1. ročníka
sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2021,
(po dohode aj v inom termíne
od 1. - 30. apríla 2021),

Z á k l a d n á š k o l a
M . R . Š t e f á n i k a
K O Š AR I S K Á

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickj situácie
menej obvyklým spôsobom.
Postup a všetky informácie nájdete na webovej
stránke školy v časti Aktuality - kronika
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s nádychom rodinného typu. Istým spôsobom
i konzervatívna, uvedomujúc si, že nie všetko
z predchádzajúcich školských systémov bolo
nutné zahodiť (škola má predovšetkým učiť
a vychovávať, nie donekonečna znižovať
úroveň náročnosti a prispôsobovať sa
len preto, aby sa páčila)
vítajúca slušné, pracovité, a tvorivé deti so zmyslom
pre dobro, spravodlivosť, spoluprácu
a disciplínu, bez ktorej je nemysliteľné
organizovať náročnejšie školské i mimoškolské
podujatia.
vytvárajúca podmienky pre individuálny rast, záujmy
a tvorivosť jednotlivcov
využívajúca 2 triedy (1.-2. ročník, 3-4. ročník)

vybavené projekčnou a audiovizuálnou
technikou, učebňu IKT s knižnicou, cvičnú
kuchyňu s komplet vybavením, letnú triedu
a remeselnícky prístrešok pod čerešňou, školský
dvor i obecné multifunkčné a futbalové ihrisko
evidujúca 77% úspešnosť bývalých žiakov
v Testovaní 5. ročníka v rokoch 2018 a 2019, t. j.
o 16% viac ako celoštátny priemer (v uplynulom
roku sa pre pandémiu netestovalo)
dlhodobo progresívna v oblasti využívania
výpočtovej a zobrazovacej techniky so
samostatným centrálnym úložiskom výučbových materiálov a žiackych prác, prístupných
z ktoréhokoľvek miesta školy v jednotnom
systémovom a vizuálnom prostredí.
ponúkajúca záujmovú činnosť Anglický jazyk
a Národopisno-turistický krúžok
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schopná v čase krízových situácii poskytnúť žiakom
nielen zadávanie úloh, ale najmä „živé“
online vyučovanie z domova pomocou
modernej techniky a softvéru, založené
na názornom výklade učiva pomocou
prenosu pracovnej plochy s následnou
spätnou väzbou
zabezpečujúca prevádzku Školského klubu detí
pripravená realizovať a ponúknuť obci i okoliu
audiovizuálne scénické programy zamerané
na tradičnú ľudovú kultúru, prírodu a históriu
podbradlianskeho kraja, školské divadelné
predstavenia. (v uplynulých 3 desaťročiach
na pôde školy vznikali programy Letorostov
spod Bradla, desiatky školských podujatí
a väčšina programových čísel Folklórneho
súboru Brezová a Združenia Rosenka.

vybavená kvalitným turistickým vybavením,
bežkami, bobami, kolobežkami, lezeckou
stenou a kondičným ihriskom na školskom
dvore
uprednostňujúca osobnú komunikáciu medzi
školou a rodičmi, rovnako však využívajúca
rýchlosť a prednosti elektronickej
komunikácie prostredníctvom školského
informačného systému
očakávajúca aktívny záujem a tvorivú spoluprácu
rodičov, budovanie komunity v spoločných
zážitkoch a záujmoch
využívajúca možnosť stravovania v školskej jedálni
MŠ, ktorej kuchyňa sa orientuje na prípravu
chutných a zdravých jedál z kvalitných
regionálnych surovín podľa najnovších
receptúr

