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IMPLEMENTÁCIA CLIL METÓDY VO VYUČOVANÍ 

 
 

Organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice: Súkromná základná škola, 
Starozagorská 8 v Košiciach začala svoju činnosť od školského roku 2006/2007. Do 1.ročníka zaraďujeme žiakov, 
ktorí si začiatky cudzích jazykov osvojili už v anglických alebo slovenských  materských školách, prípadne pochádzajú   
z bilingválne hovoriacich rodín alebo počas pobytu v zahraničí navštevovali zahraničné predškolské či školské 
zariadenia. 

Spolupracujeme s anglickými materskými školami a slovenskými materskými školami, vymieňame si skúsenosti, 
organizujeme otvorené vyučovacie hodiny pre rodičovskú verejnosť a realizujeme spoločné kultúrne pásma v cudzích 
jazykoch pre rodičov. Zaradeniu detí do 1.ročníka predchádzajú vstupné testy cudzojazyčných spôsobilostí uskutočnené 
v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom pri zápise. 

 
Od začiatku svojej činnosti dosahovala úspechy v projektových aktivitách na medzinárodnej úrovni ako aj v rámci SR. 

Medzi najvýznamnejšie projektové aktivity súvisiace s metodikou CLIL a modernizáciou výučby cudzích jazykov patria 

nasledujúce rozvojové projekty: 
 

- Projekt Didaktická efektívnosť metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov na I. stupni ZŠ (Content 
and Language Integrated Learning) zameraný na integrovanie AJ do prírodovedných a výchovných predmetov – 
škola bola zapojená v rokoch 2008 - 2014 

- Projekt experimentálneho overovania metodiky CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní pod 
odbornou garanciou ŠPÚ, Bratislava) – škola bola zapojená v rokoch 2014 - 2018 

- Projekt Erasmus+ We love CLIL (rozvoj komunikačných zručností pedagógov v ANJ, rozvoj metodológie 
CLIL a IKT zručností) - škola realizovala v školskom roku 2015/2016 

- Projekt English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka (organizovaný DP MPC 
Košice) 

- Projekt English GO ( organizovaný MŠ SR v spolupráci s MPC) 
- Projekt  Rozvíjanie   profesijných   kompetencií   učiteľov   materských,   základných   a stredných   škôl   

v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania, aktivita 1.1 Overenie profesijných  
a jazykových kompetencií učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ., ŠPÚ, Oddelenie pre cudzie jazyky, 
Bratislava 

- eTwinning (zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za 
účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl) 

- Medzinárodný  program  Primary  Years  Programe  (PYP,   ktorý  z hľadiska  obsahového,  odborného   
a organizačného riadi organizácia International Baccalaureate Organization (IBO) so sídlom v Ženeve vo 
Švajčiarsku. Hlavným poslaním programu PYP je rozvíjať akademickú, sociálnu a emocionálnu stránku 
každého žiaka. PYP podporuje nezávislé zručnosti učenia a povzbudzuje každého žiaka, aby prevzal 
zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Kľúčovým faktorom je snaha o výchovu medzinárodne zmýšľajúceho 
jedinca, schopného orientovať sa vo svete). 

- Projekt experimentálneho overovania „ Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom 
vzdelávaní“ pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu, Bratislava – realizovaný od školského 
roku 2017/2019 

- Projekt Európska značka vo výučbe cudzích jazykov – Súkromná škola bola ocenená v roku 2010 iniciatívou 
Európskej komisie a MŠVV a Š SR 

- Basic Principles Of Healthy Life Support (podpora British Council Slovakia, projekt získal 2.miesto), 
súčasťou projektu boli aj výmenné návštevy učiteľov a detí v partnerskej škole Pyworthy C of E Primary  
School 

 

Odborný garant vzdelávania v súkromnej základnej škole je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity a pre 
Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach je súkromná základná škola cvičnou školou pre budúcich absolventov 
učiteľského smeru. 



Realizátori  metódy  CLIL  vo   vyučovacích   predmetoch   (matematika,   vedy)   a výchovných   predmetoch 
na I. stupni ZŠ: 

 

1. Mgr. Barbora Martičeková – učiteľka pre primárne vzdelávanie, učiteľka informatiky 
2. Mgr. Mária Kandráčová – učiteľka pre primárne vzdelávanie 

3. Mgr. Silvia Antoliková – učiteľka pre primárne vzdelávanie 
4. Mgr. Peter Horizral – učiteľ telesnej a športovej výchovy 
5. Mgr. Zuzana Richterová – učiteľka anglického jazyka  

 

Realizátori metódy CLIL vo vyučovacích predmetoch (matematika, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia, 
informatika) a výchovných predmetoch v 5., 6., a 7. ročníku Súkromnej základnej školy 

 

1. Mgr. Jana Gajková – učiteľka biológie a chémie 
2. Mgr. Kornélia Vojtaníková – učiteľka matematiky a anglického jazyka  

3. Mgr. Anastázia Sepešiová – učiteľka geografie, etickej výchovy a občianskej náuky 
4. Ing. Maroš Baumgartner – učiteľ fyziky a informatiky 

5. Mgr. Jana Uličná – učiteľka dejepisu 
6. Mgr. Martina Eštoková – učiteľka hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a techniky 
7. Mgr. Peter Horizral – učiteľ telesnej a športovej výchovy 

 
 

Mgr. Eva Bednáriková 

zriaďovateľka a riaditeľka školy 


