V popoludňajšom čase
ponúkame krúžky
 Výtvarno - estetický krúžok
 Počítačový krúžok
 Futbalový krúžok
 Malí šikovníci
 Rozprávkový krúžok

Priority školy
 vytvárame prostredie na

implementáciu inovačných
pedagogických metód s využitím IKT
 ·rozvíjame komunikačné a personálne
schopnosti žiakov
 kladieme dôraz na rozvoj vzťahu žiakov
k manuálnej práci najmä na
samostatnosť a sebaobsluhu
 využívame vlastný potenciál žiaka
(nielen kognitívny proces získavania
vedomostí), ale uprednostňujeme
osobnostný rast žiaka, jeho vzťah k
životnému prostrediu a k sebe samému

Milí rodičia,
ak Vás naša ponuka
oslovila, príďte nás
osobne navštíviť.
Radi Vás privítame počas
pracovných dní, aby ste sa
aj reálne presvedčili,
že naša škola je to pravé,
čo Vaše dieťa potrebuje.
S radosťou ho zapíšeme
do prípravného ročníka,
ale aj staršie deti
do vyšších ročníkov.

Špeciálna
základná
škola
Inžinierska 24
040 11 Košice
telefón: 055/643 57 24, 055/643 23 49
e-mail: szsinzinierska@stonline.sk
web: www.szsinke.sk

Čo ponúkame
 každý mesiac bohatý program pre





Bene'ty školy
 lukratívna pozícia v tichej časti sídliska









Terasa - Luník I, Zuzkin park
ľahký prístup z viacerých strán možnosti parkovania v obytnej časti,
MHD zastávky: električky č. 6, 9, R3,
R7, autobusy č. 12, 17, 36, 71, 72
priestranný školský areál, ktorý je
centrom mnohých aktivít a podujatí
súčasťou areálu je priestranná
zeleninová a bylinková záhrada, o
ktorú sa naši žiaci starajú počas celej
sezóny (to čo si vypestujeme, aj
ochutnáme...)
vlastná školská jedáleň - v nej sa varí
len zdravo!
vlastná telocvičňa
v okolí školy park
s detským
ihriskom

Charakteristika školy
Naša škola – Špeciálna základná škola na
Inžinierskej ulici č. 24 v Košiciach bola
založená 1.9.1981. Toho času niesla názov –
Osobitná škola. V júli 1995 škola prešla do
právnej subjektivity.
V súčasnom období školu navštevujú žiaci so
zdravotným znevýhodnením vo variante A,
B, C. Škola vo výchove a vzdelávaní
postupuje podľa schváleného školského
vzdelávacieho programu. Cieľom a
poslaním školy je postupná humanizácia a
modernizácia vzdelávacieho procesu a
príprava žiakov na spoločenskú a pracovnú
integráciu.
















žiakov v rámci vzdelávania (besedy,
rozhlasové relácie, projektové
vyučovanie)
výlety, exkurzie, divadelné predstavenia
intenzívna príprava na športové súťaže a
podujatia
5 tried vybavených interaktívnymi
tabuľami a IKT
2 počítačové učebne
krajčírska dielňa, dielňa na
spracovávanie dreva, kuchynka pre
žiakov
učebňa pestovateľských prác
školská knižnica
hudobná a výtvarná učebňa,
možnosť využitia 3 oddelení Školského
klubu detí (ranná a popoludňajšia
prevádzka)
kvali)kovaný pedagogický zbor
individuálny a diferencovaný prístup vo
vyučovaní
hravý prístup k výuke
sezónne práce na školskom pozemku
každý rok nacvičujeme vlastné
divadelné predstavenia
tvorba školského časopisu Prvosienka

