
Základná škola s materskou školou Za kasárňou je
jednou zo škôl celosvetovej siete Školy – partneri pre
budúcnosť.

Cieľom  iniciatvv  je  vvbudovať  celosvetovú  sieť
partnerských  škôl,  upevňovať  vyučovanie  nemčiny,
pripravovať  mladých  ľudí  na  štúdium  v  Nemecku  a
rozvíjať ich kompetencie pre budúcu profesiu.

Výučba  nemeckého  jazvka  má  na  našej  škole
dlhoročnú tradíciu  a  intenzívne sa vyučuje už od 1.
ročníka.

Prostredníctvom  rôznvch  aktvít,  stretnut alebo
podujat spolupracujeme s Goethe Insttutom, či
Karpatsko-nemeckým spolkom.
Navštevujeme partnerské školv v Rakúsku.

DSD (Deutsches Sprachdiplom)  je začlenený do
školského  vzdelávacieho  programu  a  od  školského
roka  2013/14  sa  stal  významnou  súčasťou  tradície
našej školy. Projekt koordinuje Spolkové ministerstvo
zahraničných vecí.

Takisto  intenzívne  a  tvorivo  sa  venujeme  aj
výučbe  anglického  jazyka,  ktorý  sa  na  našej  škole
vvučuje od 3. ročníka.

Cambrigeská  skúška  PET  (Cambrige  English:
Preliminary) je začlenená do školského vzdelávacieho
programu a od školského roka 2016/2017 sa tež stala
významnou súčasťou tradície našej školy. Projekt
koordinuje Internatonal House Bratslava.
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1. stupeň:

 účasť na vvstúpeniach Karpatsko-nemeckého spolku

 súťaž v prednese nemeckej a anglickej poézie a prózv

 zapojenie nemeckých dobrovoľníkov do vvučovacieho
procesu v rámci programu Freiwilligendienst kulturweit

divadlo v anglickom jazvku

2. stupeň:

 spolupráca so zahraničnými školami prostredníctvom 
eTwinningu

 Olvmpiáda z nemeckého jazvka a anglického jazvka

 návšteva partnerskej školv v Blindenmarkte (Rakúsko)

 v 7. a 8. ročníku  hodina konverzácie s nemeckým 
a anglickým lektorom zameraná na upevňovanie 
vedomost a prípravu na jazvkovú skúšku

 8. ročník— Nemecký jazvkový diplom DSD I. a Anglická 
skúška „Cambrige English: Preliminary“ (PET)

 pravidelné Anglické týždne so zahraničnými stážistami 
z rôznvch krajín

 divadlo v anglickom jazvku

Základná škola Za kasárňou ponúka v spolupráci

s nemeckou inšttúciou Zentralstelle für das

Auslandsschulwesen pre žiakov 8. a 9. ročníkov nemeckú

jazvkovú skúšku „Deutsches Sprachdiplom“ (DSD I):

 Vyučovanie v skupinách zameraných na DSD je 

obohatené materiálmi, ktoré žiakov pripravujú na 

zvládnute tejto skúšky.

 Kvalitnú prípravu žiakov vedú skúsení a zaškolení 

učitelia, vyučovanie prebieha aj pod vedením 

nemeckého lektora.

 Jazykový certikát DSD I plat ako doklad o 

jazykových znalostach na úrovni B1 potrebných 

pre štúdium na nemeckých a rakúskych stredných 

školách a je akceptovaný aj na pracovnom trhu.

 Skúška je bezplatná.

Základná škola Za kasárňou ponúka v spolupráci

s medzinárodnou školou Intrenatonal House Bratslava

pre žiakov 8. a 9. ročníkov anglickú jazvkovú skúšku

„Cambrige English: Preliminary“ (PET):

 Vyučovanie v skupinách pripravujúcich sa na PET je 

obohatené materiálmi, ktoré žiakov pripravujú na 

zvládnute tejto skúšky.

 Kvalitnú prípravu žiakov vedú skúsení a zaškolení 

učitelia, vyučovanie prebieha aj pod vedením 

anglického lektora.

 Skúška Cambrige English: Preliminary deklaruje 

znalosť anglického jazyka na úrovni B1 (B2)podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca.

 Žiaci získajú medzinárodne uznávaný certikát a 

môžu si zvýšiť svoje postavenie na trhu práce.

 Skúška je spoplatnená.


