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NAŠA ŠKOLA PONÚKA
Kvalitné a moderné vyučovanie jazykov:
• bilingválnu triedu od 1. ročníka 
   – žiaci sa učia anglický, nemecký jazyk a používajú angličtinu  
   aj v matematike, prvouke a výtvarnej výchove,
• vyučovanie anglického jazyka metódou CLIL v triedach 1. – 4. ročníka 
-  anglický jazyk používajú aj na iných vyučovacích predmetoch,
• výuku angličtiny od 1. ročníka, nemčiny a ruštiny od 7. ročníka.

Počítačovú a informačnú gramotnosť:
• vyučovanie informatiky 
   v troch učebniach výpočtovej 

techniky,
• vybavenie tried  

interaktívnymi tabuľami,
• efektívne využívanie 
školských počítačov  

a tabletov.

HEJNÉHO 
MATEMATIKU

 • je spôsob výučby
 matematiky a rozvoja 

osobnosti dieťaťa,  
v ktorom deti objavujú 

matematiku sami  
a baví ich to

• dáva žiakom priestor 
kriticky myslieť, 

analyzovať problémové 
situácie a hľadať nové 

riešenia či už samostatne 
alebo v tíme.



TRADIČNÉ PODUJATIA:
Európsky deň jazykov
Športovo - zábavná olympiáda
Mikuláš na Mostnej
Jabĺčkový deň
Present yourself
Deň Zeme 
Halloween
Deň školy a rodiny
Rodičovský ples
Šarkaniáda

KAŽDOROČNE 
ORGANIZUJEME:
• lyžiarsky kurz,
• školu v prírode,
• plavecký kurz,
• jarný a letný tábor,
• výlety a exkurzie.



Podporu talentovaných žiakov:
• vysokú odbornosť vyučovania,
• prácu s talentovanými žiakmi vo všetkých vyučovacích predmetoch,
• výborné výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach, 
• športových súťažiach, 
• speváckych, recitačných a výtvarných súťažiach.

Rozvoj športového 
nadania žiakov:

• dve plne vybavené telocvične,
• bohaté skúsenosti v oblasti  
   športovej prípravy, 
• športové aktivity a rast  
   v gymnastike, atletike, florbale  
   a ostatných športoch,
• výhodou je blízkosť atletického  
   a zimného štadióna  
   či gymnastickej haly.

Najlepší žiaci školy v šk. roku 2017/2018.



Kvalitnú proenvironmentálnu výučbu:
• Vzájomnou spoluprácou meníme našu školu k lepšiemu, 
   pretože myslíme ekologicky.
• Realizujeme aktivity  
   na ochranu životného  
   prostredia.
• Sme školou zmeny.

Začleňovanie žiakov:
• starostlivosť o žiakov  so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími 
potrebami,
• pomoc špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa.

Školský klub detí Kamarát:
• otvorený ráno od 6.30 a popoludní do 17.00,
• pestrý program voľnočasových  a relaxačných aktivít a možnosť   
   prípravy na vyučovanie.



KONTAKTY:
tel. č.: 035 6420771, 0905 595 330

e-mail: zsmostna@azet.sk, nzhalmes@gmail.com
www.zsmostna.sk

Vyfarbi zvieratká v džungli veselými farbami.


