
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Základnú školu na Ulici  obrancov mieru 884  v   Detve  navštevuje    momentálne 410 žiakov, 
začala fungovať v roku 1969 predovšetkým pre deti zo sídliska, ale aj pre tých, ktorí 
dochádzajú do Detvy z priľahlých oblastí (napr. Piešť alebo obec Stožok). 
Každý stupeň má vlastný pavilón, v ktorých sú triedy vybavené interaktívnymi tabuľami alebo 
dataprojektormi. Súčasťou školy je zrekonštruovaná telocvičňa, školská jedáleň, v areáli sa 
nachádza aj gymnastická telocvičňa, v ktorej sa pripravujú a trénujú reprezentanti Slovenska 
v športovej gymnastike. V jarnom, letnom a jesennom období sa na hodiny telesnej výchovy 
využíva aj futbalový štadión s bežeckým okruhom, ktorý je v bezprostrednej blízkosti školy. 
V škole pracuje školský parlament ako určitá forma uplatňovania demokracie v škole, takže 
zástupcovia jednotlivých tried majú možnosť vyjadrovať záujmy a požiadavky žiakov v oblasti 
výchovy a vzdelávania v škole. 
Cudzie jazyky sú nevyhnutnou súčasťou dnešného vzdelávania, preto sa od 1.ročníka deti 
s angličtinou oboznamujú prostredníctvom metódy Jolly Phonics, kde sa učia nielen zvuky 
abecedy, ale všetky zvuky anglického jazyka, ktoré  neskôr zapisujú, spájajú do slov a učia sa 
ich čítať. Napriek tomu, že samostatné športové triedy zanikli, šport je pre nás stále 
prioritou, preto už na 1.stupni v priebehu 1.-4.ročníka sú súčasťou hodín telesnej výchovy aj 
hodiny korčuľovania na zimnom štadióne. 
Na 2. stupni našej ZŠ sa využívajú medzipredmetové vzťahy aj metódou CLIL, v anglickom 
a nemeckom jazyku sa vyučujú takmer všetky školské predmety. 
V škole sa úspešne realizovali viaceré projekty, napr. projekt „Máme radi pestrosť", ktorého 
cieľom bolo priblížiť žiakom kultúru a tradície rómskej menšiny. Projekt „Chceš byť IN, a to 
hneď ? Do knižnice preto bež !“ bol uskutočnený v rámci rozvojového projektu 
„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ . V oblasti zdravotnej prevencie to bol 
projekt „Zúbkovláčik“, dopravnej výchovy sa týkal projekt s podporou nadácie Wolkswagen 
Slovakia a v spolupráci s nadáciou Orange sa  cez aktivity projektu „Virtuálny priateľ – 
ozajstný priateľ?“ učitelia spolu s deťmi zamerali na riziká používania súčasných prostriedkov 
IKT. 
S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja mohol vzniknúť čitateľsko-relaxačný 
kútik na alternatívne vyučovanie v neformálnom prostredí. 
V škole funguje aj krúžková činnosť, v denných i popoludňajších aktivitách úzko 
spolupracujeme s miestnymi materskými školami, Klubom dôchodcov, Základnou umeleckou 
školou, CVČ Trend a SCVČ MAJAčik v Detve. 
Každoročne v našej ZŠ prebieha množstvo športových súťaží a podujatí (napr. Beh zdravia, 
poznávacie a turistické výstupy - na vrch Javor, vychádzka k vodnej nádrži  Málinec, patronát 
nad hrobom neznámeho vojaka na Kochlačke). Škola vychádza v ústrety športovcom úpravou 
rozvrhu, vďaka čomu môžu športovo nadaní krasokorčuliari, gymnasti a gymnastky, tenisti či 
hokejisti zvládať popri vyučovaní aj športové tréningy. 
Absolventmi školy sú viaceré známe osobnosti – reprezentanti SR v hokeji Dušan Pohorelec, 
ktorý sa zúčastnil zimných olympijských hier 1994 v Lillehammeri, Ján Sýkora,  Marek Ďaloga, 
Peter Hraško, gymnastky Eva Marečková (22-násobná majsterka ČSSR, účastníčka LOH                       
v r. 1980 v Moskve) Jana Labáková (účastníčka LOH v r.1980 v Moskve, bronzová na ME                     
v r. 1983 v Goteborgu), Mária Homolová (účastníčka LOH v r. 2012 v Londýne), Radka 
Kalamárová (účastníčka MS v r. 2015 v Glasgowe). 
Výborné výsledky dosahujú aj šachisti, medzi ktorými máme v ôsmom ročníku aj majsterku 
Slovenska a účastníčku majstrovstiev sveta v šachu Stellu Sáňkovú. 
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Úspešní sme nielen v športových a šachových súťažiach, ale aj v prednese a ostatných 
predmetových olympiádach v okresných i vyšších kolách. 
Veríme, že výučbou, prístupom, aktivitami, spoluprácou s rodičmi i odborníkmi sa nám darí 
napĺňať odkaz J. A. Komenského, ktorý povedal: „Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a 
drinou, ale hrou, hostinou a rajom“. 
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