
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Základná škola Dr. Ivana Dérera je škola rodinného typu, čo zamestnancom umožňuje dobre poznať žiakov a byť 
v úzkom kontakte s ich rodičmi.  

 

Zameranie a informácie o škole: 

▪ anglický jazyk od prvého ročníka – v školskom klube detí prebieha hravá angličtina a nemecký jazyk od piateho 
ročníka 

▪ na prvom stupni ZŠ vyučujeme vlastné vytvorené predmety: Obohatenie a Región školy (náučnou a zábavnou 
formou prostredníctvom umenia, návštev historických pamiatok v okolí školy a vychádzok škola formuje vzťah 
k Bratislave a k Slovensku, rozširuje vedomosti žiakov o informácie a poznatky prevyšujúce obsahové a výkonové 
štandardy v rôznych oblastiach), 

▪ vyučovanie matematiky Hejného metódou na 1. stupni s pokračovaním na 2. stupni, v siedmom ročníku predmet 
Finančná gramotnosť a zároveň sme zapojení do projektu FinQ 

▪ v piatom a šiestom ročníku sa vyučuje biológia a geografia prostredníctvom ExpEdície (rozvíja v deťoch prirodzený 
záujem o prírodu a jej zákonitosti, komplexnú prírodovednú gramotnosť, ako aj schopnosť spolupracovať a učiť  
sa od rovesníkov), 

▪ fyzika a chémia je podporená zážitkovými exkurziami a interaktívnymi výstavami, 
▪ škola realizuje preventívne programy zamerané na rozvoj tolerancie, komunikácie a sebapoznávania 
▪ na škole pôsobí školský podporný tím (školské logopedičky, školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, 

výchovná a kariérna poradkyňa, asistentky učiteľa), 
▪ žiakom s  intelektovým nadaním ZŠ poskytuje tútorov z radov pedagógov podľa oblasti, ktorá ich zaujíma. Svoje 

schopnosti si cielene rozvíjajú na predmete Mosty k poznaniu, 
▪ škola nesie titul Fakultná škola Pedagogickej fakulty UK v Bratislave - realizuje odbornú (logopédia, špeciálna 

pedagogika, psychológia) a pedagogickú prax študentov, 
▪ škola ponúka širokú paletu krúžkov a aktivít, 
▪ organizujeme školy v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, 
▪ intenzívne spolupracujeme s Mestskou knižnicou a Seniorským centrom (pravidelné návštevy u „adoptívnych 

starkých“), 
▪ škola sa zapája do rôznych projektov a do dobrovoľníctva, 
▪ ujala sa tradícia netradičných piatkov (tematické obliekanie a celoškolská súťaž o najkreatívnejšiu triedu), 
▪ vyučovanie prebieha aj mimo budovy školy (napr. návštevy knižnice, výstavy a prednášky, exkurzie vo firmách), 
▪ škola realizuje rozmanité kultúrne a športové podujatia v rámci vyučovania a školského klubu detí (divadelné 

predstavenia priamo v škole), 
▪ škola ponúka moderné učebne jazykov, prírodovedných predmetov, počítačové učebne, interaktívne tabule, 

pripojenie na internet v celej budove, 
▪ používa sa elektronická žiacka knižka (každodenné zapisovanie domácich úloh, informovanie rodičov) 

a elektronická triedna kniha (dochádzka detí k nahliadnutiu v reálnom čase), 
▪ samozrejmosťou sú čipy v školskej jedálni a elektronické odhlasovanie z obedov, 
▪ škola má školskú čitáreň a školskú kuchynku, 
▪ žiaci počas prestávok hrajú na chodbách stolný futbal, pingpong a rôzne hry na multifunkčných stoloch, ktoré sú 

využívané aj v ŠKD, 
▪ škola má školskú televíziu DérerTV a vydáva školský časopis Dérerka. 

 
Zo žiakov sa škola snaží vychovať ohľaduplných ľudí vedomých si vlastnej hodnoty a rešpektujúcich hodnoty 
ostatných. 


