
Základná škola s materskou školou, 
Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš 

e-mail: skola@zsmslm.sk riaditelka@zsmslm.sk web: www.zsmslm.sk 
tel.: 044/55 41 336, mobil: 0911 997 025 

 

 

 

Prečo si vybrať našu školu ? 

PONÚKAME: 

• Kvalitný výchovno-vzdelávací proces: 

- ponúkame vzdelávanie pod vedením kvalifikovaných a tvorivých učiteľov, 

- umiestnenie žiakov vo vyšších kolách súťaží a olympiád,  

- zachovávame regionálne tradície v rámci jednotlivých predmetov, 

- prácu školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, asistentov učiteľa.  

 

• Vyučovanie cudzích jazykov 

- rozšírené vyučovanie anglického 

jazyka už od 1.ročníka, 

- druhý cudzí jazyk od 7. ročníka - 

nemecký a ruský jazyk, 

 

• Zdravý životný štýl 

- ako alternatívu k vyučovaniu 

cudzích jazykov ponúkame od 7. 

ročníka pracovné vyučovanie – učíme žiakov separovať odpad, starať sa o záhradku, ... 

- zapájame sa do mnohých projektov a aktivít: Babičkina záhrada, Školské ovocie, Školský 

mliečny program, 

- podporujeme rozvoj športu v rámci vyučovania i mimo neho. 

 

• Mimoškolská činnosť 

- Školský klub detí v prevádzke od 6:00 hod. do 16:30 hod. plný rôznych aktivít, 

- rôznorodé záujmové útvary pod vedením pedagógov a odborných zamestnancov, 

atraktívne krúžky LEGO Mindstorms a Micro:bit, Príprava na testovanie zo SJL a MAT 

pre žiakov 9. ročníkov. 

DARÍ SA NÁM A JE U NÁS DOBRE, PRETOŽE:  

• vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom všetci žijeme a budeme žiť, 

• vedieme deti k poznaniu svojej ceny, k pozitívnemu využívaniu svojich vlastností, 

k spravodlivému konaniu, 

• nebojíme sa poukázania na chyby; sú dôležité, lebo nás upozorňujú, že máme pracovať 

inak, 

• nadobudnuté zručnosti a skúsenosti využívame nielen my, ale aj naši žiaci pre osobnú 

radosť i pre radosť celej spoločnosti. 
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ČO INÉ ROBIA NAŠI ŽIACI OKREM UČENIA SA? 

• Žiaci môžu byť členmi Žiackej školskej rady a prispievať tak svojimi cennými nápadmi k 

skvalitňovaniu a spríjemňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• žiaci môžu realizovať svoju tvorivosť a fantáziu pri výzdobe tried, chodieb i areálu školy, 

či pri príprave originálnych kultúrnych podujatí, 

• žiaci si môžu vyskúšať svoj talent na rôznych súťažiach, prehliadkach, tvorivých dielňach, 

• žiaci sa môžu zúčastniť každoročne školských výletov, exkurzií, besied, výchovných 

koncertov, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, školy v prírode.  

ČO VÁM EŠTE PONÚKAME? 

• Podieľame sa na vytváraní príjemného okolia školy obklopeného zeleňou, 

• našou pýchou sú mnohé moderne vybavené učebne a dielne určené pre bohaté 

odovzdávanie vedomostí a skúseností, 

• súčasťou našej školy je telocvičňa a posilňovňa, 3 počítačové učebne, školská jedáleň, 

• škola disponuje multifunkčným ihriskom, basketbalovým ihriskom, bežeckou dráhou, 

• neustále sa zapájame do rôznych projektov. 
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