
Charakteristika dnešnej školy 
 
 
Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch  patrí  medzi  najvyhľadávanejšie, 
k čomu ju predurčuje poloha v centre mesta.  Jej slávnostné otvorenie bolo 1.9. 
1980. Počas celej existencie školy nepoklesol počet žiakov pod 500 a počet tried 
pod 20, ba stále je čoraz väčší záujem o vzdelávanie sa v tejto inštitúcii. Škola 
od svojho vzniku napredovala a napreduje doteraz tak, aby spĺňala úroveň 
súčasného trendu vzdelávania. Hlavným cieľom našej školy je modernizácia 
školskej práce, pretváranie tradičnej školy na školu s novými vyučovacími 
metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť 
žiaka. V rámci IES, nezávislej spoločnosti sídliacej v Londýne a podporujúcej 
vzdelávanie detí, bol našej škole udelený rating „B“, čo znamená „Spoľahlivá 
inštitúcia dlhodobo dosahujúca dobré výsledky“. 

V roku 1987 nám bol priznaný štatút jazykovej školy, t. j. začalo sa 
s vyučovaním cudzích jazykov. Žiaci sa okrem materinského jazyka učia 
anglický, nemecký a v krúžkovej činnosti i ruský jazyk. Vyučovanie anglického 
jazyka začína už v prvom ročníku. Kvalita vyučovania cudzích jazykov je 
zabezpečená kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi, ktorí učia v dvoch 
moderných jazykových laboratóriách. 18. februára 2005 bola otvorená jazyková 
učebňa, ktorá spĺňa všetky parametre modernej jazykovej triedy. Intenzívne 
venovanie sa výučbe cudzích jazykov  je často znásobené úspechmi žiakov 
v súťažiach a olympiádach. Naša škola je organizátorom okresných kôl 
predmetovej olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Naši žiaci dosahujú 
úspechy nielen v okresných kolách, ale boli úspešní v krajských kolách 
a postúpili do celoslovenského kola.  

Úspešné hodnotenie projektu Jazykové laboratórium umožnilo zriadiť 
druhú jazykovú triedu. Jej vybavenie je ešte modernejšie, doplnené o PC, 
dataprojektor a interaktívnu tabuľu. Učebňa bola daná do prevádzky 8. 
decembra 2006. 
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Dňa 1. septembra 1998 získala naša škola certifikát MZ a MŠ SR Škola 
podporujúca zdravie a stala sa členom Národnej siete škôl podporujúcich 
zdravie v Slovenskej republike. Dnes pokračujeme v projekte Mliečna liga a 
Strom života. Učitelia sa aktívne zapojili do projektu Orava, ktorý bol vyvinutý, 
aby podporil a rozvinul model pre neustále zlepšovanie vzdelávania.  

Vďaka projektu Infovek a eSlovakia máme školu vybavenú kvalitnými 
počítačmi s pripojením na internet. Dnes je samozrejmosťou vlastná internetová 
stránka školy www.zsskultetyho.sk, dve moderné počítačové učebne so stálym 
pripojením na internet, vybavené dataprojektormi, interaktívnou tabuľou, 
projekčným plátnom a modernými výukovými programami. 

 
 
Úspech v projekte Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006 

nám umožnil 8. 12. 2006 otvoriť školskú multimediálnu knižnicu s čitárňou, 
ktorá slúži na vyučovanie i oddych. Stala sa kultúrnym centrom našej školy. Je 
vybavená počítačmi, tlačiarňou, skenerom, internetom, dataprojektorom, 
projekčným plátnom, DVD, VHS. Školská knižnica plní základné knižnično-
informačné služby, je otvorená širšej verejnosti.  
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Súčasťou školy je Školský klub detí, školská jedáleň, telocvičňa, 
športoviská, stolnotenisové stoly. Športu sa žiaci venujú na vyučovacích 
hodinách i v záujmových krúžkoch, ako sú florbal, basketbal, stolný tenis, šach  
a podobne. Súčasťou pohybovej výchovy sú i pravidelné plavecké a lyžiarske 
kurzy, školy v prírode pre žiakov prvého a druhého stupňa.  

V početných záujmových krúžkoch, ktoré v našej škole pracujú,  si žiaci 
zábavnou formou overujú svoje vedomosti, zručnosti a získavajú nové poznatky. 

Žiaci školy sa môžu zapojiť do súťaží, ako sú  olympiáda z matematiky, 
fyziky, chémie, biológie, anglického jazyka, nemeckého jazyka, slovenského 
jazyka. Ďalej sú to geografická, biblická olympiáda, Pytagoriáda, literárne 
súťaže,  súťaž MAKS,  súťaže v jesennom, vianočnom a veľkonočnom 
aranžovaní, zber papiera, ORION súťaž, záujmovo-umelecká činnosť, športové, 
výtvarné súťaže a iné. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

