Ktorá škola je najlepšia?
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Rastislav Iliev, moderátor:
"Najlepšou školou Petržalky za rok 2013 sa stala Základná škola na Pankúchovej ulici. Týmto
titulom sa môže pochváliť už druhýkrát."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"Titul Škola roka udelila mestská časť už šiestykrát. Jeho aktuálny laureát, teda Základná škola na
Pankúchovej ulici si ho vyslúžila najmä za vynikajúce výsledky a poskytovanie kvalitných služieb
žiakom, rodičom či svojim zamestnancom."
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ ZŠ na Pankúchovej ulici:
"Myslím, že je to rôznymi aktivitami, ktorú ponúka naša škola, ale tak isto trebárs zapojenie sa do
projektov a pokračovanie v jednom veľkom projekte, ktorý sa robil v roku 2012 v rámci Štátnej školskej
inšpekcie a bol to projekt Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy
a rozvoj školy. Ten projekt skončil v roku 2012 a my v ňom pokračujeme aj ďalej. A dostávame nejaké
výsledky od žiakov, rodičov, ktorí sa vyjadrujú k práci našej školy. Na základe toho potom prijímame
nejaké opatrenia a snažíme sa posunúť tú školu ďalej."
Alexandra Važanová:
"Základná škola kladie veľký dôraz aj na vzdelávanie v oblasti životného prostredia. V roku 2013 sa
jej žiaci aktívne zapojili do medzinárodného projektu Zelená škola."
Štefan Rác:
"Minulý rok sme urobili prvý krok k získaniu titulu Zelená škola. Teraz pokračujeme, dúfa, že
úspešne a že sa nám podarí po druhom roku získať ten titul Zelenej školy. V rámci tohto projektu sme
minulý rok napríklad sa zaoberali vodou, šetrením vody v budove školy. Urobili sme so žiakmi nejaké
výpočty, aký by bol prínos toho šetrenia vody. Ďalej sme vysádzali v areáli školy stromčeky, či teda
okrasné alebo ovocné"
Alexandra Važanová:
"Škola je zo strany rodičov vyhľadávaná aj pre kvalitné podmienky na rozvoj športových aktivít
žiakov. Veľkou pomocou je plavecký bazén priamo v budove školy."
Štefan Rác:
"Máme napríklad na škole centrum voľného času, kde pripravujeme mladých plavcov na preteky
nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Ďalej zabezpečujeme tréning pre futbalový klub pre dorast
a mládežnícky futbal Petržalky pre žiakov a teda tých, ktorí sú na strednej škole. Čiže vytvárame
podmienky, školské ihriská sú tu v telocvični."
Alexandra Važanová:
"Aký dôraz kladiete na výučbu jazykov?"
Štefan Rác:
"Vyučujeme dva jazyky, z toho nemecký jazyk už od piateho ročníka, pričom v štátnom
vzdelávacom programe druhý jazyk od šiesteho ročníka a tak isto na prvom stupni anglický jazyk od
prvého ročníka. V piatom ročníku ale máme nemecký jazyk vyučovaný v predmete tvorivá nemčina,
čiže ide tu vlastne o to, aby sa žiaci takými hravými metódami začali vyučovať nemecký jazyk
a hlavne, aby sa tam učia metódami, ktoré učia žiakov učiť sa."
Zuzana Bartošová, pedagóg roku 2013, ZŠ na Pankúchovej ulici:
"Vedieme už niekoľko rokov krúžok konverzácia anglického jazyka, kde sa zdokonaľujú pri
rozprávaní v anglickom prejave a už štvrtý alebo piaty rok pripravujem žiakov na obvodné kolo Malá
olympiáda anglického jazyka. Najskôr si urobíme triedne kolo potom školské kolo a zo 65 detí
vyberieme dvoch najúspešnejších a tí nás potom reprezentujú na obvodnom kole. No a aj tu sa nám
podarí vždy to prvú, druhé, tretie miesto obhájiť."
Alexandra Važanová:
"Ďalšie body k zisku titulu Škola roka si Pankúchová pripočítala aj za vynikajúce výsledky žiakov
deviateho ročníka v celoštátnom testovaní. Študenti školy dosahujú už niekoľko rokov v Monitore
v predmetoch matematika aj slovenský jazyk a literatúra výsledky nad celoslovenský priemer."

