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o 13. marca 2008 bol ZŠ na Krátkej ul. zapožičaný čestný názov Základná 

škola Jozefa Cígera Hronského,  

o Školský vzdelávací program "Šanca pre všetkých" svojím názvom 

naznačuje, že jeho cieľom je vytvoriť kvalitné podmienky pre 

vzdelávanie všetkých žiakov bez ohľadu na ich schopnosti či úroveň 

nadania. Chceme, aby naši žiaci získali v rámci svojich schopností 

čo najlepšie vedomosti zo všetkých predmetov, jazykové a komunikačné 

zručnosti v oblasti anglického a nemeckého jazyka a zároveň 

zručnosti v oblasti informatiky,  

o v rámci ŠkVP vyučujeme dve hodiny anglického jazyka od 1. ročníka, 

neskôr tri až päť hodín, 

o škola sa nachádza v tichom a bezpečnom prostredí nášho mesta, v 

blízkosti hlavnej autobusovej zastávky, obklopená je rozsiahlym 

školským areálom, ktorý je bohatý na zeleň a má aj učebňu v zelenom 

areáli školy,  

o život v nej je plný ruchu a rôznych aktivít 417 žiakov, 34 učiteľov, 

6 asistentiek,7 vychovávateliek,  

o otvorených je 7 oddelení školského klubu, ktoré navštevujú žiaci  

1. – 4.ročníka, jeho prevádzka ja od 6:00 do 17:00 hod.,  

o popri klasických učebniach sa žiaci učia aj v odborných učebniach 

fyziky, chémie, technickej výchovy a v troch počítačových učebniach, 

väčšina učební a tried je vybavená interaktívnou tabuľou. Dobudovali 

sme aj  novú tabletovú učebňu s 20-timi tabletmi a zriadili novú 

školskú knižnicu, 

o žiaci radi cvičia a športujú v dvoch telocvičniach a v areáli školy,  

kde sa nachádza aj trávnaté futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko, 

o  škola má novú modernú učebňu fyziky a jazykovú učebňu, 
 
 

        

 

 

 

 

 
o vybavenie didaktickou technikou a rôznymi učebnými pomôckami je na  

dobrej úrovni aj vďaka výbornej spolupráci s rodičmi,  

o v roku 2005 sa počas leta uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia 

budovy školy v hodnote vyše 26 mil. Sk, z toho 23 mil. zo 

štrukturálnych fondov EÚ (rekonštrukcia a zateplenie strechy a 

fasád, osadenie plastových okien, výmena podlahovej krytiny, 

maľovka interiéru, dva bezbariérové vstupy do budovy) neskôr sa 

vymenilo osvetlenie a výmenou okien a zateplením striech sa začala 

rekonštrukcia telocvične,  

o od šk. roka 2020/2021 budú rodičia informovaní o prospechu svojich 



detí prostredníctvom elektronických žiackych knižiek, 

o všetky triedy sú zariadené novými školskými lavicami a stoličkami, 

každý žiak má samostatnú lavicu,  

o zrekonštruovala sa a moderne zariadila školská jedáleň s fungujúcim 

čipovým systémom, 

o každý žiak 1. – 9. roč. má svoju individuálnu uzamykateľnú šatňovú 

skrinku, 

o už osemnásty školský rok vzdelávame od 1. ročníka intelektovo 

nadané deti, v súčasnosti ich je 91 v ôsmich triedach; svoje dieťa 

môžete prihlásiť na testy v CPPPaP v Šali, tel. 031 7705464,  

o naši žiaci dosahujú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, čo 

sa pravidelne odráža aj vo výsledkoch Testovania žiakov 9. ročníka, 

v ktorom sa v matematike v minulom školskom roku umiestnili na 1. 

mieste v meste aj v okrese Šaľa a v slovenskom jazyku na 1. mieste 

v rámci mesta a okresu Šaľa. Naši piataci boli v šk. roku 2018/2019 

tiež veľmi úspešní. Aj oni získali v Testovaní 5 z MATEMATIKY  aj 

SLOVENSKÉHO JAZYKA 1. miesto v meste Šaľa,  
o absolventi školy sú bez problémov prijímaní do rôznych typov 

stredných škôl, až 90 % študuje v maturitných študijných odboroch,  

o máme veľa šikovných žiakov, o čom svedčia ich umiestnenia v 

predmetových olympiádach a rôznych súťažiach - v minulom školskom 

roku sa naša škola umiestnila v rámci celkového hodnotenia škôl na 

3. mieste v rámci mesta a okresu Šaľa, na 15. mieste v rámci kraja 

z 240 plnoorganizovaných škôl,  
o každoročne sa snažíme pomôcť tým, ktorí to potrebujú - projekty Deň 

narcisov, Modrý gombík, Biela pastelka, Úsmev ako dar, Detský domov 

Sereď, atď.,   
o žiaci majú k dispozícii školský bufet, mliečny automat a automat na 

teplý čaj a čokoládu, zapojení sme sa aj do projektu Ovocie školám,  

o žiakom ponúkame pestrý výber záujmových útvarov, napr. výtvarný, 

počítačový, gymnastický, hádzanársky, matematický, jazykový, 

biblický, krúžok šikovných rúk, šachový, tanečný a iné, 

o ak chcete vedieť viac, pozrite si našu stránku, na ktorej nájdete 

podrobné informácie i fotogalériu (www.zskrsala.sk)  o o 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel.: 031/7705811 – sekretariát  web:    zskrsala.edupage.org 

  tel.: 031/701 6881 – riaditeľňa   e-mail: zsjchronskeho@gmail.com 

  mobil: 0903 474 021     zsjchronskeho.rodicia@gmail.com   
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