Základná škola Košická – 9-ročný program (I.-V.PYP SJ a 6.-9.ročník základnej školy)
O ŠTÚDIU
ZŠ Košická združuje plne organizovanú základnú školu a školský klub detí. Zastrešuje 2 stupne
vzdelávania – primárne (1.-5. ročník) a nižšie stredné vzdelávanie (6.-9. ročník). V 1. až 5. ročníku
vyučujeme podľa medzinárodného programu Primary Years Programme (PYP SJ), ktorý bol
v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. uznaný za platný vzdelávací program.
V 6. až 9. ročníku učebný plán vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2). V oboch
úrovniach (t. j. počas celého štúdia) je vyučovacím jazykom slovenčina.

Výberové konanie:
Výberového konania sa môže zúčastniť dieťa, ktoré do konca augusta príslušného kalendárneho roka
dovŕši vek 6 rokov a ešte nenavštevuje 1. ročník žiadnej základnej školy; a zároveň sa zúčastnilo zápisu
na niektorú základnú školu v zmysle zákona. Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať
s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti
dieťaťa a analyticko-syntetickú úroveň poznania, a jeho matematicko-logické uvažovanie. Termín
podania prihlášky bude zverejnený na stránke školy.

Štúdium:
Program PYP využíva interdisciplinárny model vzdelávania pre deti vo veku 6 – 11 rokov, čo znamená,
že v prvých ročníkoch, vrátane raného detstva, sa vzdelávanie opiera o všeobecne významné témy
presahujúce hranice tradičných predmetov. Cieľom programu je rozvíjať zvedavých, motivovaných
a starostlivých mladých ľudí, ktorí sa chcú multikultúrne vzdelávať a neboja sa vo svojom zmýšľaní
vybočiť zo zaužívaných koľají. Pútavý obsah programu je spätý s piatimi základnými zložkami –
koncepty, vedomosti, zručnosti, postoje a konanie, ktoré prispievajú k výchove a rozvíjaniu mladého,
medzinárodne orientovaného človeka.
Po úspešnom zvládnutí PYP SJ žiak prechádza na druhý stupeň ZŠ (6. - 9.ročník), kde získava vzdelanie
so širokým záberom predmetov z rôznych oblastí. Keďže prvý cudzí jazyk (angličtinu) sa žiak učí od 1.
ročníka, na začiatku 7. ročníka si vyberá druhý cudzí jazyk z ponuky nemčina, španielčina a francúzština.
Štúdium, a teda aj ponuka predmetov, vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, s vyššou
hodinovou dotáciou vyučujeme matematiku, oba cudzie jazyky, fyziku, biológiu, dejepis a geografiu.
Počas štúdia majú všetci žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, krúžkov, exkurzií, besied,
programov a iných školských, a mimoškolských aktivít, a tak nadobudnúť aj veľa praktických zručností,
aplikovať teóriu v praxi, či nadviazať kontakty s rovesníkmi podobných záujmov.

Ukončenie štúdia:
Štúdium je ukončené úspešným zvládnutím 9. ročníka a Testovania 9 z matematiky a slovenského jazyka
a literatúry. Naši žiaci dosahujú v tomto testovaní v celoslovenskom meradle výborné výsledky – v šk.
roku 2018/19 dosiahli percentil zo slovenského jazyka 99,8 a z matematiky 99,2. Ukončením základnej
školy žiak získava nižšie stredné vzdelanie a môže sa prihlásiť na strednú školu.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY
Aký je rozdiel medzi PYP SJ a PYP AJ?
Oba programy International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) sú určené pre žiakov vo
veku 6 až 11 rokov a zastrešujú 1.stupeň základnej školy. Učebný plán a kurikulum sú určené
organizáciou International Baccalaureate (IB), a tiež zohľadňujú národné štandardy.
V PYP AJ je vyučovacím jazykom angličtina a po jeho úspešnom zvládnutí žiaci pokračujú do
medzinárodného programu MYP.
V PYP SJ je vyučovacím jazykom slovenčina a po jeho úspešnom zvládnutí žiaci pokračujú na druhý
stupeň Základnej školy Košická.
2. Kedy sa uskutoční výberové konanie do PYP SJ?
Výberové konanie sa uskutoční v prvej polovici júna 2021, termín bude upresnený.
3. Kto a ako sa môže prihlásiť do programu PYP SJ?
Na výberovom konaní sa môže zúčastniť dieťa, ktoré do konca augusta príslušného kalendárneho
roka dovŕši vek 6 rokov a ešte nenavštevuje 1. ročník žiadnej základnej školy; a zároveň sa zúčastnilo
zápisu na niektorú základnú školu v zmysle zákona. Na stránke školy bude v januári 2021 zverejnená
prihláška na výberové konanie s podrobnými pokynmi, vrátane termínu uzávierky prihlášok.
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať poštou, priniesť osobne alebo zaslať mailom na uvedenú
mailovú adresu.
4. Môžeme si podať prihlášku do oboch programov PYP SJ aj PYP AJ naraz?
Zákonný zástupca si môže podať prihlášku iba do jedného z programov PYP, teda do I. PYP SJ
(vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku), alebo I. PYP AJ (vyučovanie v anglickom jazyku).
5. Rozhoduje poradie zaslania prihlášky?
Nie, poradie zaslania prihlášok nerozhoduje pri prijímaní.
6. Môže sa prihlásiť aj dieťa, ktoré nedovŕši vek 6 rokov do konca augusta príslušného
kalendárneho roka?
Pokiaľ chce zákonný zástupca podať prihlášku dieťaťa, ktoré nedovŕši vek 6 rokov do konca augusta
2021 (teda ho chce predčasne zaškoliť), musí priložiť k prihláške súhlasné vyjadrenie príslušnej
pedagogicko-psychologickej poradne a vyjadrenie pediatra.
7. Čo robiť v prípade, že dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky a teraz sa chce prihlásiť?
Pokiaľ chce zákonný zástupca podať prihlášku dieťaťa, ktoré malo odklad povinnej školskej
dochádzky, je povinný rozhodnutie o odklade (kópiu) priložiť k podanej prihláške.
8. Čo bude nasledovať po odoslaní prihlášky?
Na základe podanej prihlášky bude rodičovi zaslaná pozvánka na korešpondenčnú adresu, ktorú
uvedie v prihláške. V pozvánke bude každému dieťaťu pridelený jedinečný kód, pod ktorým budú
zverejnené výsledky výberového konania a stanovený presný čas konania.
9. Ako prebieha výberové konanie do PYP SJ?
Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom
na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analyticko-syntetickú
úroveň poznania, a jeho matematicko-logické uvažovanie. Dĺžka trvania je cca 1,5 hod. V stanovenom
čase pracujú deti v každej učebni v malých skupinách (max.12 žiakov) bez prítomnosti rodičov.
10. Koľko žiakov je prijatých do I. PYP SJ a ako sa dozviem výsledky?
Na základe získaného počtu bodov budú deti zoradené do poradovníka pod prideleným kódom,
pričom prijímame najlepších 22. Výsledky výberového konania budú zverejnené do 7 dní na stránke
školy.
MIMORIADNA SITUÁCIA
Prosíme všetkých uchádzačov o štúdium, aby priebežne sledovali stránku školy, pretože informácie
budeme aktualizovať s ohľadom na vývoj pandemickej situácie. Momentálne nemôžeme zaručiť, aká
bude forma výberového konania a ako sa budú meniť kritéria pre jeho úspešné zvládnutie. Všetky
prípadné zmeny v organizácii a podmienkach na prijatie budú v súlade s epidemiologickými opatreniami
a pokynmi Ministerstva školstva SR.
1.

