
ZŠ s MŠ Hradná

Liptovský Hrádok

Sme moderná a slušná škola

otvorená pre všetkých





PaedDr. Marián Žiška

Riaditeľ ZŠ s MŠ

Mgr. Adriana Klaučová

Zástupkyňa pre 1. 

stupeň

Mgr. Karol Rácz

Zástupca pre 2. 

stupeň

Vedenie našej základnej školy



Cudzie jazyky
Posilnené vyučovanie 

angličtiny a jazykové 

varianty

Matematika
Rozšírené vyučovanie v 

jednotlivých ročníkoch

Informatika
Od 2. ročníka + 

moderné PC učebne

Comenia script

Písané nespojité písmo 

- možnosť výberu

Súťaže

Množstvo vedomostných, 

talentových a športových 

súťaží

Moderná výučba

Projektové, zážitkové a 

kooperatívne vyučovanie

Zameranie našej školy



Naše výsledky a umiestnenie

01 02 04

Okresná súťaž škôl v 

súťažiach

Testovanie piatakov zo 

SJL a MAT

ŠKOLA ROKA T5

03

Celoslovenský rebríček 

kvality škôl

Testovanie deviatakov 

zo SJL a MAT

INEKO T9

klik

https://zshradna.edupage.org/a/okresna-sutaz-skol--skola-roka
https://zshradna.edupage.org/a/nase-vysledky-z-t5
https://zshradna.edupage.org/a/rebricek-kvality-skol--ineko
https://zshradna.edupage.org/a/nase-vysledky-z-t9


● ŠKD otvorený od 6:30 hod. do 16:30 hod.,

● rekreačná činnosť pobytom vonku,

● záujmová činnosť, príprava na vyučovanie,

● odprevádzanie žiakov na autobusové spoje,

● množstvo akcií a podujatí,

● letný tábor ŠKD.

Školský klub detí



Akcie a podujatia v ŠKD

JAR

JESEŇ

Módna prehliadka 

Veľkonočné tvorivé dielne 

Deň Zeme 

LETO

ZIMA
Zimné radovánky 

Besedy - NAPANT  

Vianočné tvorivé dielne 

Športové hry 

Horská služba 

Letný tábor

Šarkaniáda

Imatrikulácia prvákov 

Ochutnávka ovocia



S našimi žiakmi a 

rodičmi sme vždy 

ONLINE
Záleží nám na našich žiakoch a 

pre ich rozvoj a edukáciu im 

vytvárame najlepšie podmienky.

Využívame moderné systémy, 

ako Edupage a sme pripravení aj 

na dištančné vzdelávanie.



Navzájom spolupracujeme

Prváci a druháci majú k 

dispozícii samostatný 

pavilón (budovu). 

Na škole je aktuálne 10 

tried v 1.- 4. ročníku.

Na škole je aktuálne 13 

tried v 5.- 9. ročníku.

Žiaci 1. stupňa Žiaci 2. stupňa



Vytvárame harmonické prostredie a 

pozitívnu atmosféru



Realizujeme množstvo exkurzií po 

Slovensku, spoznávame aj zahraničie

napr. Hrady a zámky, 

Vysoké a Nízke Tatry

Výlety a turistika

napr. Viedeň, Krakow, 

Londýn, Grécko

Poznávacie zájazdy

napr. Orava, Liptov, 

banské a spišské mestá

Vzdelávacie exkurzie



Projektové 

vyučovanie
Kooperatívne a zážitkové učenie v našej škole





klik

https://zshradna.edupage.org/a/recyklovanie-so-smejkom-a-tanculienkou








Športové súťaže 

a podujatia
Športové súťaže, kurzy, turistika a Škola v prírode









Tvorivé dielne

Kreatívne tvorenie našich žiakov











Podujatia

Celoškolské podujatia a akcie, aj za účasti a spolupráce rodičov











Olympiády

Naše úspechy











Naše učebne

Odborné učebne, triedy a vnútorné priestory













Školský klub detí

Výchovno-vzdelávacia a rekreačná činnosť detí







Zápis do 1. ročníka

27. - 28. apríla 2021
od 14:00 - do 17:00 hod.

(k dispozícii je aj online prihláška)



Som žiakom školy

ZŠ s MŠ Hradná

Liptovský Hrádok



Tešíme sa na Vás!



www.zshradna.sk


