
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čo sa deje v škole v noci??? 

 Tohtoročný štvrtý október bol trochu iný 

ako  tie predošlé. Práve na tento deň 

študenti vyššieho gymnázia 

a technického lýcea pripravili pre 

svojich mladších spolužiakov (žiakov 5.-

9. ročníka ZŠ a študentov prímy až 

kvarty )  zážitkové vzdelávaco – 

zábavno - súťažné podujatie. Malo 

názov Nočná škola, s podtitulom „Keď 

grécke báje ožívajú“. Na nočnú školu 

sa prihlásilo okrem päťdesiatky 

účinkujúcich starších študentov  viac 

ako 130 mladších žiakov a študentov 

školy.    Pokračovanie na str.2 

Spravodaj SSND 

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej 

Dubnici je jedinou školou v širokom 

regióne, ktorá poskytuje ucelený 

komplexný systém výchovy 

a vzdelávania od útleho detstva až po 

dospelosť, od predškolskej výchovy cez  

základné a všeobecné stredoškolské 

vzdelanie až po odborné technické 

vzdelávanie.  

Materská škola sv. Jána Bosca je 

najmladšou škôlkou v meste a rýchlo sa 

stala obľúbenou pre jej príjemné 

prostredie a hlavne pre láskyplný 

a profesionálny prístup pani učiteliek. V 

našej škôlke dávame dôraz na 

poskytnutie čo najlepšieho 

predprimárneho vzdelania, pričom 

zároveň chceme deťom dopriať 

príjemný čas detstva. Je pre nás 

dôležité, aby deti to čo robia robili s 

radosťou a aby táto radosť pretrvávala 

aj v ich rodinách. Výchova je 

Miesto pre vzdelávanie, ale aj vytváranie vzťahov 

a vštepovanie hodnôt 
 postavená na kresťanských  základoch. 

Je určená pre každého malého 

človiečika, čo určite každý rodič - 

hlavne v dnešnej dobe - privíta. 

 

Do Základnej školy sv. Jána Bosca 

prichádzajú žiaci aj z iných materských 

škôl z Novej Dubnice a z okolia. 

Samozrejmosťou je vyučovanie 

angličtiny a rozvoj počítačovej 

gramotnosti od prvého ročníka. Podľa 

preventívneho výchovného systému 

vnímame každé dieťa ako originálne 

a venujeme mu jedinečnú pozornosť.  

Keďže v rámci našej spojenej školy je aj 

osemročné gymnázium a polovica 

žiakov z piateho ročníka štandardne 

pokračovala v štúdiu na tomto 

gymnáziu, dá sa povedať, že naša 

základná škola má najkvalitnejšie 

výsledky práve v príprave na  

gymnaziálne štúdium. 

Práce našich žiakov – malých 

aj veľkých – a pani 

vychovávateliek a vyuču-

júcich výtvarnej výchovy 

zaujali na Vianočných 

novodubnických trhoch. 

 

V novom roku ... 
Na prahu nového roku, 

keď si navzájom želáme, aby 

bol ten ďalší opäť lepší, 

prinášame pre Vás toto 

vydanie informačného 

buletínu, v ktorom vás 

chceme aspoň 3-krát v roku 

informovať, čím žijú Vaše deti 

vtedy, keď ste ich zverili 

našej škole.  

V čase, ktorý žijeme, je 

čoraz naliehavejšia potreba 

dávať dôraz na hodnotovú 

orientáciu detí a mladých. 

O týchto hodnotách sa však 

nedá iba rozprávať – treba 

ich aj žiť!  

 Víziou v našej  výchovno-

vzdelávacej práci  je 

vytváranie spoločenstva, 

ktoré stojí na troch pilieroch: 

múdrosť – mravnosť - láska. 

V novom roku želáme 

nám všetkým, aby sme mali 

dosť síl a odvahy robiť tento 

svet lepším! 

V mene pracovníkov SŠ sv. J. Bosca, 

Mgr. Ľuboš Valt, RŠ 
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Každoročný „Deň 

vo farbách školy“ 

spája všetkých ako 

jednu veľkú rodinu. 

Občasník pre rodičov a priateľov  

Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
 

Materská škola / Základná škola / 8-ročné gymnázium 

4-ročné gymnázium / Stredná odborná škola – Technické lýceum 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto krásne podujatie plnilo hneď 

niekoľko cieľov.  Žiaci si 

prostredníctvom neho prehĺbili 

vedomosti z literatúry o gréckych 

bájach a mýtoch, z dejepisu 

i náboženstva o gréckej spoločnosti, 

upevnili a prehĺbili si priateľstvo 

v spoločenstve spolužiakov bez 

ohľadu na vek, prekonávali strach 

i samých seba. No najmä si mali 

možnosť vyskúšať a zažiť pocity 

človeka vtedajšej spoločnosti, kedy 

bohovia boli často zlomyseľní  

a pomstychtiví a porovnať so seba-

obetujúcou láskou Pána Ježiša, 

 silou viery a krásou nádeje.  

Aby atmosféra bola čo najvernejšia, 

Čo sa deje ... Pokračovanie zo strany 1 

 

Najmenší spoznávali knihu kníh  

 

Napriek pokročilej nočnej hodine sa deťom zo školy 

nechcelo ísť domov. 

Pútnici pod vedením sprievodcov 

mali možnosť na svojej púti stretnúť 

nejednu bájnu bytosť. 

Posledná spoločná rozlúčka s priestormi našej 

telocvične vyvrcholila konaním oficiálnej 

„olympijskej“ časti Nočnej školy. Od minulého 

školského roku sme v nej nemohli cvičiť, keďže jarné 

počasie spôsobilo zvlnenie parketovej podlahy. 

S prosbou o riešenie tejto havarijnej situácie sme sa 

Piatok 13. december nebol sviatok iba pre Lucie, ale  

žiaci z prvého stupňa si tiež mohli zažiť nočnú hodinu 

v škole. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu 

Noc čítania Biblie. Jeho cieľom je spoznávať knihu 

kníh – Bibliu pre veľkých aj malých. 

U nás sme pripravili toto podujatie pre žiakov 

1.stupňa základnej školy v čase od 18,00 – 22,00 hod.  

Témou čítania bol príbeh o Noemovej arche, ktorú 

deti vyrábali, kreslili v grafickom programe, 

zopakovali si zvieratká v angličtine a  s pánom 

riaditeľom si o nej zaspievali pesničku za doprovodu 

gitary.  Dúhu, ktorá vyšla nad obzorom vytvorili 

spoločne všetky deti z odtlačkov svojich rúk a tento 

večer zakončili v kaplnke školy, ktorá bola osvetlená 

iba mihotavým svetlom sviečok. 
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všetci prítomní, vrátane učiteľského 

zboru,  mali na sebe vlastnoručne 

vyrobený grécky odev. Dokonca aj 

súťažili o najoriginálnejší grécky 

vzhľad. Na druhú časť podujatia – 

nočnú hru s názvom Putovanie za 

zlatým rúnom, zrazu svetlá v celej 

škole zhasli. Nasvietené ostali len 

úžasné kulisy a postavy v skvelých 

maskách, ktoré vyrobili sami žiaci – 

a bolo sa veru na čo pozerať! Veď 

naši stredoškoláci predviedli opäť 

skvelé herecké výkony. 

O svojich zážitkoch z Nočnej školy 

všetci  ešte dlho rozprávali svojim 

kamarátom  a tešia sa na tú ďalšiu 

– o rok. 

obrátili na Ministerstvo školstva SR, ktoré našej prosbe v novembri vyhovelo.  V januári bude vymenená parketová 

podlaha za novú palubovku, ktorá bude už ale odizolovaná od spodnej vlhkosti. Už pred koncom kalendárneho roka 

sme sa pustili do svojpomocných opráv. Za zapožičanie lešenia a vymaľovanie ďakujeme ochotným priaznivcom našej 

školy.  Priestor je skrášlený športovými výjavmi. Radi 

by sme zrenovovali aj priestor šatní a čiastočne aj 

umyvárne.  Naši žiaci obsadzujú tradične popredné 

miesta v športových, najmä atletických, súťažiach.  

Priestory telocvične využívajú okrem našej ZŠ, 

gymnázia a SOŠ aj naši škôlkári a ďalšie organizácie 

z mesta. 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

slávnostných akadémií,  spoločných 

stretnutí, aktivít pre mladších žiakov 

našej spojene školy. 

Na aktuálnu potrebu praxe 

reagovala v minulom roku naša škola 

vytvorením najnovšej organizačnej 

zložky – Strednej odbornej školy so 

študijným odborom technické 

lýceum. Je to relatívne mladý odbor, 

ktorý vypĺňa priestor medzi 

gymnaziálnym štúdiom a štúdium na 

strednej priemyselnej škole. Naša SOŠ 

pripraví technicky zdatných 

odborníkov do praxe alebo pre 

vysokoškolské štúdium so zameraním 

na informatiku a elektrotechniku. 

Študenti získajú kvalitnú prípravu 

v oblasti technológií počítačových 

sietí a programovania a vďaka 

využitiu synergie s gymnaziálnym 

štúdiom tiež v matematike a fyzike 

ako aj v cudzích jazykoch.  

Ku všeobecnému teraz aj odborné - IT expertov 

a elektrotechnikov budeme pripravovať u nás! 

 

Projekt  "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 
použitím elektronického testovania" 

IMATRIKULÁCII stredoškolákov pri príležitosti 

Dňa študentstva predchádzalo prijímanie 

prváčikov ZŠ medzi „ozajstných“ žiakov. Tí 

sa už vedeli pred svojimi rodičmi predviesť, 

čo sa za prvé mesiace v škole naučili. 

Staršie dievčatá spestrili program svojím 

pekným vystúpením moderného tanca. 
 

Popri vzdelávaní dávame dôraz aj 

na výchovu a zároveň  vedomosti 

spájame s formovaním osobnosti 

žiaka. 

Gymnázium sv. Jána Bosca 

v Novej Dubnici má 20 ročnú históriu, 

počas ktorej sa jej absolventi už 

úspešne uplatnili ako špičkoví 

odborníci – lekári, architekti, manažéri 

a odborníci v privátnom aj 

neziskovom sektore. V 4-ročnej a 8-

ročnej forme sú študenti skvele 

pripravení po odbornej a  jazykovej 

stránke, čo využívajú vo svojom 

ďalšom štúdiu aj v zahraničí a aj 

v uplatnení v praxi. Už počas štúdia sa 

snažíme oboznámiť žiakov s kultúrou a 

so životom v zahraničí. V minulom 

roku sa zúčastnili plne hradených 

pobytov v Ríme, Salzburgu alebo aj 

letecky v Moskve. Popri vzdelávaní 

dávame dôraz aj na výchovu 

a zároveň  vedomosti spájame s 

formovaním osobnosti žiaka. Študenti 

sa rozvíjajú v umeleckých, tvorivých 

a sociálnych zručnostiach pri príprave 

Naša škola je zapojená do projektu Národného ústavu certifikovaných meraní 

(NÚCEM), v ktorom budeme využívať najmodernenjšie technológie a postupy pri 

testovaní. Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho 

sociálneho fondu) a z Operačného programu Vzdelávanie je zameraný na 

zavedenie elektronického systému testovania a vybudovanie databázy úloh a 

testov. Všetky budovy  školy - vrátane MŠ a školského klubu detí – sú plne pokryté 

Wi-Fi signálom a postupné rozširovanie didaktickej informačnej techniky nám 

umožní jej plné využitie. 
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Koncom novembra navštívilo našich 15 siedmakov 

pod vedením svojej triednej vyučujúcej vďaka jej 

účasti v kontinuálnom vzdelávaní na tému "Školské 

projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet" 

Základnú školu v Motešiciach. Stretli a spoznali sa tu 

aj s inými žiakmi základných škôl z blízkeho okolia. 

Naši žiaci nielen zaujímavo odprezentovali, čo všetko 

sa v našej škole uskutočnilo a stále úspešne prebieha, 

ale si aj dobre zašportovali a zasúťažili. Veríme, že na 

tento deň budú ešte dlho spomínať a vzniknuté 

priateľstvá budú naďalej upevňovať. 

 

V našej škole sa každý môže pripojiť do 

siete cez mobil, tablet alebo notebook. 

Absolventi našej školy oceňujú hĺbku vzťahov, ktoré si počas štúdia vytvorili 

v škole. Svoju zásluhu na tomto má úzka spolupráca so saleziánskou komunitou 

pôsobiacou v Novej Dubnici, ktorá sa zameriava na prácu s mládežou. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Náš cieľ - desatoro absolventa 

Základnej školy sv. Jána Bosca 

v Novej Dubnici: 

1. Je slušným človekom 

2. Má v sebe kus empatie, 

tolerancie, ale aj asertivity, koná 

prosociálne a zodpovedne 

3. Dosahuje čo najlepšie 

vzdelávacie výsledky podľa 

svojich možností a schopností 

4. Má dobré jazykové vybavenie, 

ktorého samozrejmosťou je nielen 

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici pozýva budúcich 

prváčikov a ich rodičov na 

 

 zápis detí do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2014/2015 v termíne 

15. január 2014 (streda) a 16. január 2014 (štvrtok) v čase 14:30 - 17:30 hod. 

 

V prípade, že sa na zápis nemôžete dostaviť v stanovenom termíne, je možné 

dohodnúť si iný náhradný termín zápisu na tel. čísle: 042/ 44 32 382, alebo mailom: 

zs@ssnd.sk Pri zápise je potrebné predložiť: občiansky preukaz zákonného zástupcu 

a rodný list dieťaťa. Pre žiakov cirkevných škôl neplatí rajonizácia, t. z., že do školy 

sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta Nová Dubnica i z okolitých obcí !!! 

Škôlkárom 

z novodubnických 

škôlok sme ukázali ako 

a čo sa u nás naučia. 

 

Kontakt: 

Spojená škola sv. Jána Bosca 

Trenčianske 66/28 

018 51 Nová Dubnica 

www.ssnd.sk 
facebook.com/SkolaBoscaNDCa 

 

042/4432 382, 383 

riaditel@ssnd.sk 

S pani učiteľkou 

Jankou Kláne-

kovou je v triede 

príjemná pra-

covná  atmosfé-

ra. Vie, kto v čom 

vyniká, pozná 

všetky vlastnosti 

svojich  žiakov. 

Pani  učiteľka 

Lucia Dolinajová  

prežíva so svojimi 

žiakmi ich radosti 

aj starosti.  Dokáže 

povzbudiť, moti-

vuje a zaujímavo 

prezentuje. 

primerané ovládanie dvoch 

cudzích jazykov, ale aj dobré 

ovládanie štátneho jazyka slovom 

aj písmom 

5. Hravo zvládne praktické 

používanie počítača, internetu, 

komunikácie a prezentácie 

6. Má zdravo sebavedomé 

vystupovanie a vie sa uplatniť 

v konkurenčnom stredoškolskom 

prostredí, zároveň je sebakritický, 

čestný a vie nadväzovať 

a udržiavať pevné priateľské vzťahy 

V rámci spolupráce s elokovanými 

pracoviskami materskej školy v Novej 

Dubnici sme pre predškolákov 

pripravili deň v našej škole, kde si ju 

mohli obzrieť a zoznámiť sa 

s prostredím aj so svojimi budúcimi 

pani učiteľkami. Odchádzali domov 

plní zážitkov aj so svojimi výrobkami 

a naučenou pesničkou. 

 

Pre záujemcov z radov rodičov sme   

boli k dispozícii nielen 12.-14.11., ale 

mohli sa zúčastniť aj našich školských 

7. Má primeraný kultúrny rozhľad 

a environmentálne cítenie 

8. Vie zmysluplne využívať čas, má 

aktívny prístup k životu, chráni svoje 

zdravie 

9. Ctí si tradície a kultúrne hodnoty 

našich predkov, dokáže 

spolupracovať s inými, ale zároveň 

si udržať vlastnú tvár 

10. Pamätá si celý život, kam chodil do 

základnej školy, čo najdôležitejšie 

mu dala a rád sa do nej aj po 

rokoch vracia 

 

 Na zadnú stranu bullet 

 

 

 

 

 

 

 

inu o vašej rodine môžete pridať 

vlastnú grafiku tak, že naskenujete 

kresbu alebo fotografiu. 

akcií – imatrikulácií, školskej vedeckej 

konferencie, noci čítania Biblie, 

Nočnej školy a pod. 

Špeciálny konzultačný deň pred 

zápisom sa uskutočnil 9.1.2014. Sme 

radi, že ho potenciálni záujemcovia 

tiež využili. 

mailto:zs@ssnd.sk
http://www.ssnd.sk/

