História školy sa začala písať v školskom roku 1974/1975 pod vedením riaditeľa
školy Andreja Bajcuru.
Nová škola hneď od začiatku svojho pôsobenia zamerala svoju pozornosť na
rozvoj futbalových talentov a talentov v oblasti matematiky.

„Šestka“ – ako ju pozná široká verejnosť, je dnes počtom žiakov najväčšou
školou v meste. Nezaostáva ani v dosahovaní veľmi dobrých výchovno –
vzdelávacích výsledkov, čoho odrazom sú výborné umiestnenia žiakov
v okresných, regionálnych, krajských, celoslovenských, ale i medzinárodných
súťažiach.
V súčasnosti školu riadi Mgr. Eleonóra Kanócová a jej zástupcovia
Mgr. Anna Giraltošová a Mgr. Martin Nebesník.

Čo škola ponúka v súčasnosti?
Vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prispôsobené ich
špecifickým požiadavkám – prispôsobený počet hodín matematiky, anglický
jazyk od prvého ročníka a druhý cudzí jazyk od tretieho ročníka, práca na
počítači v triede, prezentácia projektov v predmete obohatenie. Metódy a formy
práce prispôsobené individuálnym potrebám žiaka.

Deti bez pohybu sú ako rieka bez vody. Futbal chlapcov a hádzaná dievčat sú
súčasťou vyučovacieho procesu v športových triedach. Chlapci a dievčatá sa
v dopoludňajších i popoludňajších hodinách zúčastňujú tréningov pod vedením
nielen vyučujúcich telesnej výchovy našej školy, ale pri rozvoji týchto športovcov
spolupracujú so športovými klubmi MFK ZEMPLÍN Michalovce a HK IUVENTA
Michalovce.

V našej škole to žije!
•

•
•
•

voľný čas žiaci našej školy majú možnosť tráviť v 53 záujmových
útvaroch rôzneho zamerania, prípravami na rôzne krajské, okresné, či
celoslovenské súťaže ale aj prezentovaním vlastnej bádateľskej práce –
prostredníctvom Žiackej vedeckej konferencii.
škola poskytuje možnosť činorodého pobytu žiakov 1. – 4. ročníkov
v desiatich oddeleniach ŠKD
učíme žiakov vedieť sa podeliť s ostatnými, pomôcť slabším a ľuďom
v núdzi
aktívne zapájame rodičov do života školy prostredníctvom netradičných
a neformálnych stretnutí

Vzdelávajú sa nielen žiaci...
Aby sme žiakom v čo najväčšej miere uľahčili získavanie nových poznatkov
musíme sa vzdelávať i my učitelia. V práci so žiakmi využívame formy a metódy
práce:
• vysokoefektívneho učenia – Integrovaného tematického vzdelávania
autoriek Susan J. Kovalikovej a Karen D. Olsenovej. Obsahovým
prepojením vyučovacích predmetov pomáhame žiakom vytvárať
komplexný poznatkový základ.

•

Daltonského plánu – vzdelávacej metódy, ktorej autorka je Helena
Parkhurstová. Základné daltonské princípy sloboda, spolupráca a
samostatnosť sú uplatňované pri aktívnom zapojení žiakov do
vyučovacej hodiny.

•

Stratégie EUR – písaním a čítaním k rozvoju kritického myslenia žiakov.
Jednotlivé metódy a techniky sú aplikované v bežnom vyučovacom pri
rozvíjaní takých zručností žiakov ako sú komunikácia, vzájomná
spolupráca, presadzovanie sa a učenie sa ako sa učiť.

•

tvorby pojmových máp, tvorby testov na overenie vedomosti, ale
i porozumenia učiva, prácu s interaktívnou tabuľou, vizualizérmi,
hlasovacím zariadením I-click a ako nevyhnutnú súčasť života počítač
a internet.

Tento propagačný materiál bol vytlačený za finančnej podpory Európskeho
sociálneho fondu a Rodičovského združenia pri VI. základnej škole na ulici
Okružnej 17 v Michalovciach

Všestranný
rozvoj
žiakov
i obohateným prostredím školy
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zabezpečujeme

špecializované učebne pre cudzí jazyk
špecializované učebne pre vyučovanie informatiky
multifunkčné učebne s interaktívnymi tabuľami
školská knižnica
multifunkčné ihriská s umelým povrchom
multifunkčné ihrisko s pieskom
neohrozené prostredie tried s netradičným usporiadaním lavíc, kobercom,
počítačom
školská jedáleň
spoločenská miestnosť s možnosťou sledovania výučbových programov
prostredníctvom modernej techniky
bezbariérové prostredie (exteriér a interiér školy)

Pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu sme využili možnosť, ktorú
poskytuje Štátny vzdelávací program a vytvorili sme modul pre žiakov
s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov od piateho
ročníka. Z týchto tried, ako aj z tried pre deti so všeobecným intelektovým
nadaním, máme víťazov vedomostných olympiád nielen v matematike, fyzike,
chémii, biológii, či v olympiádach z cudzích jazykoch, ale i talentovaných
recitátorov, mladých literárnych tvorcov a riešiteľov korešpondenčných kurzov,
v ktorých sa umiestňujeme na popredných miestach.
Školu reprezentujeme nielen na území okresu, či kraja, ale aj v zahraničí, a to
nielen vo vedomostných súťažiach, ale aj v projektoch blízkych mladým.

Základná škola Okružná 17, Michalovce

Úspešné zapojenie do projektov nám umožnilo zrealizovať vzdelávacie programy
pre pedagogických pracovníkov, ktoré boli ukončené certifikáciou. Jedným z nich
je i projekt Škola, ktorej to myslí a získanie certifikátu „Škola, ktorej to myslí“.

Škola, v ktorej sa všetci učia,
ako spoznávať veci okolo nás

