
  Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

 

Riaditeľka ZŠ oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 otvára pre budúcich prvákov 

 
TRIEDU pre DETI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM (s VIN) v regióne 

 

Informácie: tel.: sekretariát 045/5330931, e-mail:riaditelka@3zs-zvolen.sk, www.3zs-zvolen.sk 

 

ČO PRINÁŠA ZARADENIE DO TEJTO ŠPECIÁLNEJ TRIEDY? 

☺ alternatívny učebný plán zameraný na činnostné, prduktívne, tvorivé učenie; 

vzdelávací program je overený, flexibilný, rešpektuje potreby nadaných detí, ide o praktickú 

realizáciu integrovaného tematického vyučovania (medzinárodný projekt PhDr. J.Laznibatovej 

s názvom APROGEN t. j. Alternatívny program edukácie nadaných, 

☺  personalizované učenie, zadania s nejednoznačným riešením, vlastné učebné materiály 

uprednostňujúce objavné metódy a tvorivosť pri získavaní a triedení poznatkov, 

☺ možnosť komunikácie s rovesníkmi rovnakého zamerania, rovnakých záujmov; 

☺ vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka ZŠ, 

☺ predmet obohatenie nadväzujúci na špecifické záujmy detí s VIN (témy Život vo vesmíre, 

Praveké jaštery, Symbióza zvierat, Zvieracie rodinky, Púšte sveta, Maskovanie ap.). 

☺ používanie alternatívnych učebníc a originálnych pracovných listov (APROGEN); 

☺ diagnostiku a systematickú poradenskú činnosť zamestnancov CPPPaP vo Zvolene,  

☺ znížený počet žiakov v triede (najviac 12 detí), možnosť individuálneho prístupu, 

☺ cielené učebné aktivity na rozvoj nadania v rámci všetkých vyučovacích hodín, 

☺ neformálnu, partnerskú atmosféra v kolektíve; 

☺ priestor pre odborné rozvíjanie osobnosti – Európske kľúčové kompetencie rozvoja osobnosti  

(psychické procesy, kooperácia, spolupráca, objavovanie, práca a myslenie); 

☺ zohľadňovanie špecifických stránok vývinu detí najmä v emocionálnej, sociálnej 

a osobnostnej oblasti s aktívnou pomocou pri odstraňovaní diferencovaných osobnostných 

charakteristík (systematická starostlivosť psychológov z CPPPaP priamo v škole); 

☺ možnosti žiakov aktívne sa podieľať na dizajne školského prostredia výtvarnými prácami, 

modelmi a projektmi v učebniach, v ART3 galérii, na digitálnych vestibulových 

prezentáciách, na Detskej konferencii, na prezentačných projektových dňoch, obhajobe 

ročníkových prác, na študijných pobytoch a stážach v SR i v zahraničí. 

☺ ponuku fakultatívneho učiva t.j. rozvojových programov a nepovinných predmetov; 

☺ profesionálnu prípravu na ďalšie pokračovanie štúdia na stredných školách. 

 

Špecifiká procesov učenia a učenia sa: 

 v 1. – 4. ročníku ZŠ sa deti neznámkujú, hodnotenie predmetov je slovné, priebežné 

a systematické (rozvoj hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií podľa prijatých kritérií), 

 zabezpečenie odborného psychologického servisu CPPPaP vo Zvolene (v škole 4-krát ročne),  

 práca na vyučovaní prebieha podľa úrovne vedomostí a potrieb jednotlivca, 

 v 1. polroku prvého ročníka ZŠ deti píšu paličkovým, nie písaným písmom;  

 v každom ročníku je obhajoba žiakovej ročníkovej práce pred verejnosťou/rodičmi/spolužiakmi 

ako podmienka postupu do vyššieho ročníka. 

 

 

Zvolen 31.01.2020      Mgr. Ľuboslava Bieliková   

riaditeľka školy 
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