
Základná škola s materskou Základná škola s materskou 
školou Rabča



Š Ť Ú ŤMotto: „SLUŠNOSŤ A MÚDROSŤ NECH TI OTVORIA 
BRÁNU DO ŽIVOTA“

naše motto 
predstavuje zámer  
školy postupnýmiškoly postupnými 
zmenami v ponímaní 
výchovy a vzdelávania 
vytvoriť novú modernú 
tvorivo-humanistickú 
školuškolu



Sme vzdelávacia inštitúcia v ktorej vzdelávame deti od 2 do 15 rokov. Deti, j
ktoré majú 2 až 5 rokov sú vzdelávane v materskej škole, deti od 6 rokov 
navštevujú základnú školu.

V súčasnosti naša škola s počtom 
648 žiakov patrí medzi najväčšie 
školy okresu Námestovo. Žiaci sú 
rozdelení do 31 tried (14 tried v roč. 
1.-4. a jedna trieda 0-tého ročníka, 
16 tried v roč. 5.-9.). Demografická 
krivka má klesajúcu tendenciukrivka má klesajúcu tendenciu. 
Najvyšší počet 817 žiakov sme 
zaznamenali v školskom roku 
2001/2002.

Vyučovanie je zamerané na rozvoj vedomostí v prírodovedných predmetoch. 
N I t i č j dľ í d d éh i t N II t i jNa I. stupni vyučujeme podľa prírodovedného variantu. Na II. stupni je v 
každom ročníku výberová trieda, ktorá postupuje podľa variantu s rozšíreným 
vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, čo umožňuje 
talentovaným žiakom ešte výraznejšie rozvinúť svoje schopnostitalentovaným žiakom ešte výraznejšie rozvinúť svoje schopnosti.



Vybavenie školy:y y

1. Areál ZŠ tvoria tri pavilóny, z ktorých dva sú kompletne 
zrekonštruované a rekonštrukcia tretieho prebieha priebežne.

2. Školský park tvorí dominantu školy, s jeho rozlohou 4000 m2 patrí 
medzi najväčšie na Slovensku.j



Š3. Športový areál pozostáva z dvoch častí. V jednej sa nachádza 
basketbalové, tenisové a volejbalové ihrisko s umelým povrchom. V 
druhej časti je na ploche 1500 m2 futbalové, hádzanárske a 

l jb l é ih i k l t á Ok l t jt l h j t t ávolejbalové ihrisko s umelou trávou. Okolo tejto plochy je tartanová 
atletická dráha (200m) so sektormi na skok do diaľky a vrh guľou. 
Každoročne sa tu uskutočňujú majstrovstvá okresu v atletike žiakov.



4. Športová hala pýchou nášho areálu je pekná, veľká športová hala, p pý j p p
ktorá bola daná do prevádzky v roku 2006. V súčasnosti je najväčšou 
športovou halou v regióne Oravy. Jej parametre a vybavenie umožňujú 
organizovať športové podujatia aj celoštátneho charakteru v hádzanej, 
basketbale, volejbale, stolnom tenise a futbale. Súčasťou športovej haly 
je aj hľadisko pre 150 sediacich divákov. Okrem vyučovania telesnej 
výchovy a športových krúžkov využívajú športovú halu aj športové 
oddiely TJ, športovci z celej spádovej oblasti a tiež široká verejnosť.



5 Triedy zabezpečujú dobré podmienky na vyučovanie Triedy sú5. Triedy zabezpečujú dobré podmienky na vyučovanie. Triedy sú 
kompletne vybavené novým nábytkom. (stoly, stoličky, skrine, nové 
keramické tabule a samospúšťacie plátna).



6 Špeciálne učebne K vyučovaniu informatiky a práce s počítačmi6. Špeciálne učebne K vyučovaniu informatiky a práce s počítačmi 
slúžia 3 učebne počítačov, ktoré sú využívané aj pri vyučovaní ostatných 
predmetov. Ďalej sú to špeciálne učebne prírodopisu, chémie a fyziky. 
Pre vyučovanie jazykov sa využívajú tri špeciálne učebne vybavené akoPre vyučovanie jazykov sa využívajú tri špeciálne učebne vybavené ako 
jazykové laboratóriá (interaktívna tabuľa, počítač, dataprojektor, 
vizualizér.......). Interaktívnymi tabuľami je vybavených ďalších 7 tried. 
Novovybudované priestory dielní sú v časti športovej haly Využívajú saNovovybudované priestory dielní sú v časti športovej haly. Využívajú sa 
na vyučovanie technickej výchovy a spĺňajú očakávané štandardy. Dobré 
podmienky pre vyučovanie základov varenia spĺňa vybavenie kuchynky s 
tromi kompletnými kuchynskými linkami.t o o p et ý uc y s ý a



7. Knižnice základná škola má učiteľskú aj žiacku knižnicu. V žiackej j j
knižnici sa nachádza viac ako 4000 knižných jednotiek, je pravidelne k 
dispozícii všetkým žiakom.



8 Materská škola Škola kde sa hrajú veselé a šťastné deti “8. Materská škola  „Škola, kde sa hrajú veselé a šťastné deti.
Predškolská výchova uvádza dieťa do reality sveta cez rozmanitosť, 
pestrosť a vzájomné súvislosti jeho častí. Vytvára obraz sveta vo vedomí 
dieťaťa ktorý je založený na zážitkoch dieťaťa Orientuje sa na jehodieťaťa, ktorý je založený na zážitkoch dieťaťa. Orientuje sa na jeho 
vnútorný potenciál, na jeho záujmy, aktivitu, na otváranie a rozširovanie 
možností pre dieťa zapájať sa do spoločného diania v životnej realite.


