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Víziou našej školy je... 
 

... aby bola úspešnou, modernou školou 

poskytujúcou vzdelávanie v súlade s 

najnovšími trendmi vo vzdelávaní, aby 

bola odrazovým mostíkom k 

celoživotnému vzdelávaniu a neustále 

smerujúca k vyššej spokojnosti žiaka, 

rodiča a spoločnosti.  
 



Poslaním našej školy 
 

Poslaním školy je vychovať človeka : 

 

- s vysoko rozvinutou schopnosťou myslieť a učiť sa, 

- aktívne a tvorivo riadiaceho svoju vlastnú budúcnosť, 
pripraveného úspešne sa v živote uplatniť,  

- uznávajúceho a uplatňujúceho morálne hodnoty,  

- ktorý si ctí seba aj iných,  

- ktorý si váži život a svet okolo nás,  

- chápajúceho seba a iných, život okolo seba,  

- zodpovedného za svoje vzdelávanie a konanie, samostatného 
v rozhodovaní i konaní.  

 



V školskom roku 
2020/2021  

našu školu navštevuje  
517 žiakov  



Areál školy 



Pre bezpečnosť našich žiakov  
využívame elektronického vrátnika.  

Vonkajšie priestory školy 
Hlavný vstup do budovy školy 



Nové multifunkčné ihrisko 



Vnútorné priestory školy 

Šatne - každý žiak má pridelenú svoju skrinku  



Triedy 



Hracie prvky na chodbách  



V projekte 

Zelená škola 

sa venujeme 

separácii 

odpadu 



 

 



 

 

• Jazykové vzdelávanie v školskom vzdelávacom 
programe už od 1.ročníka (anglický jazyk) a od 7.ročníka 
druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk, ruský jazyk). 

 

• Zavedenie nových predmetov:  

 obohatenie v  2.- 4. ročníku, 

 finančná gramotnosť v 5. ročníku, 

 cvičenia z matematiky v 9. ročníku, 

 cvičenia zo slovenského jazyka v 9. ročníku,  

 chemicko-biologické praktiká v 7., 8. a 9. ročníku. 

Špecifiká vzdelávania 



Súčasťou našej školy je inkluzívny tím  



ŠKOLSKÉ PSYCHOLOGIČKY... 

...nás podporujú v sebarozvoji a pomáhajú nám v náročných 
situáciách. Sú k dispozícii našim žiakom, rodičom i pedagógom. 



LIEČEBNÁ  
PEDAGOGIČKA... 

...je nápomocná žiakom so špeciálnymi potrebami a 
snaží sa do našej školy prinášať inkluzívnu kultúru. 



Komplexným programom 
finančného vzdelávania pre 

školy s názvom FinQ 
pomáhame deťom už na 

prvom stupni rozvíjať 
finančnú kultúru, prijímať 

správne a zodpovedné 
rozhodnutia a ľahšie 

zvládnuť aj ekonomickú 
krízu. 

Projekty, do ktorých sa 
zapájame  



Žiaci od prvého ročníka sú 
zapojení do environmentálno-
vzdelávacieho nadnárodného 

programu  

ZELENÁ ŠKOLA.  
Môžu tak zmeniť seba a svoje 

okolie. 



ŽIVOT NA ŠKOLE 





Spolu sa učíme, tvoríme a hráme.  
V škole je proste zábava.  



Na Vančurke 
som ja rád,   
veľa zábavy  

so spolužiakmi 
zažívam.  

 Predstavenia  
v angličtine,  

M ikuláša,  
zbierky do 

útulku  
pre psíkov,  

vzájomná pomoc 
je  u nás 

samozrejmosťou.  





Vančurka  
opäť pomohla 

trnavskému útulku.   
Pre psíkov 

zorganizovala 
zbierku,  zapojiť  sa  

mohol  každý. 
Nepotrebné veci  

ako deky,  plachty,  
vankúše,  granuly,  
cestoviny,  piškóty  
i  drobné centíky -    
tým všetkým sme 

prispel i .  



Denne maľujeme a tvoríme... 



Naši malí - veľkí úspešní umelci 



Triedy plné šikovných detí, 
ktoré robia pani učiteľkám 

veľkú radosť. 



V škole je zábava   
Mávame karneval, vianočný večierok, 

učili nás aj dávať prvú pomoc.  
Je nám  tu super! 



Obhajoby 
ročníkových 

prác 



Deň matiek 



Literárna 
čajovňa 



Škola  
v prírode 



      ŠvP -  škola v prírode 

 
 

šťastie 

veselosť 

pohoda 



LESANA -TATRY 





Výchovné koncerty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zabaví,  
 poučí,  
  spestrí ... 
 



Tradičný letný pobytový 
tábor 

Keď sa školský rok  

ku koncu nakláňa,  

v tieto dni už leto 
prázdninami zaváňa.  

Ty balíš kufor a vieš,  

že prichádza ten čas,  

keď letný tábor           

s Vančurkou absolvuješ 
zas...  









Školský  
časopis  
BLESKÁČIK 





Rôzne ocenenia našich 
šikovných žiakov  



 

 

 

KLOKAN, MAKSÍK, VŠETKOVEDKO, 

VYPOČÍTAME HNEĎ VŠETKO. 

PLUS, MÍNUS BA I KRÁT, 

PRÍKLAD JE NÁŠ KAMARÁT. 

 



Predmetové olympiády  
Žiaci 2. stupňa nás úspešne reprezentujú na 

rôznych olympiádach a súťažiach. 



LITERÁRNE SÚŤAŽE zo slovenského jazyka   
Naši talentovaní žiaci sa už tradične umiestňujú  
na popredných miestach v rôznych recitačných súťažiach:  

Hollého 
pamätník Šaliansky Maťko 



Víťazka celoslovenského 
kola Hviezdoslavov Kubín 

Ocenení žiaci za úspechy vo vlastnej 
literárnej tvorbe:  

Keď si vymýšľam, Prvosienky, 
Strašidelný príbeh  



Vyučovanie si spestrujeme zážitkovým učením 
- exkurziami a výletmi po Slovensku 

Spoznávame 
krásne  

historické 
miesta  



Tešíme sa na Vás :) 


