
CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. MARTINA 
RADATICE 199 
082 42 Radatice 
 

Tel.: 051/77 96 210 
Mobil: 0915 934 401 
Email: czsradatice@gmail.com 

Web: https://czsradatice.edupage.sk 

 

Naša škola Vám ponúka: 

 Rodinného ducha školy 

 Výchovu a vzdelávanie detí v duchu evanjelia 

 Vyučovanie anglického jazyka od I. ročníka  

a dvoch cudzích jazykov od 5. ročníka 

 Využívanie moderných informačných technológií  

vo vyučovacom procese 

 Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi  

výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Aktívne využívanie voľného času detí  

v záujmových útvaroch (krúžkoch) v popoludňajších 

hodinách: výtvarný, športový, spevácky, gitarový, 

tanečno-dramatický, biologicko-zdravotnícky, 

príprava na Testovanie T9 z MAT a SJL 

 Školský klub detí v popoludňajších hodinách 

 Vzdelávanie na cirkevnej škole je bezplatné t.j. 

neplatí sa školné, ako na iných neštátnych 

(súkromných)  školách 

 Dochádzajúcim  žiakom, ktorí vo svojej obci nemajú 

školu, alebo triedu so žiakmi ročníka, ktorý 

navštevujú, preplácame dopravné náklady. 
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Cirkevná základná škola sv. Martina v Radaticiach 

vznikla v roku 2001 transformáciou zaniknutej štátnej 

školy na cirkevnú. Zriaďovateľom je Košická arcidiecéza, 

Arcibiskupský úrad Košice. Škola poskytuje vzdelávanie 

rovnocenné štátnym školám, navyše však našim žiakom, 

ich rodičom ponúkame vzdelávanie a výchovu 

v katolíckom duchu.  

 

Školu navštevujú hlavne žiaci z obce Radatice, v 

centre ktorej sa nachádza, ale aj žiaci z okolitých obcí 

Janov, Ľubovec, Ruské Pekľany, Bzenov. Väčšina našich 

žiakov pochádza z kresťanských rodín, ale sme otvorení 

všetkým, ktorí prejavia záujem o výchovu a vzdelávanie 

v našej škole a sú ochotní rešpektovať jej osobitosti. 

CZŠ sv. Martina je plnoorganizovaná škola, t.j. 

poskytuje vzdelávanie pre žiakov 1. – 9. ročníka. 

V súčasnosti navštevuje školu 78 žiakov. Nižší počet 

žiakov v jednotlivých ročníkoch považujeme, aj napriek 

finančnej náročnosti zabezpečenia chodu školy za 

výhodu, ktorú ponúkame. Umožňuje nám to pristupovať 

k žiakom individuálne, podľa ich potrieb. Trpezlivo, 

ľudsky a s láskou. Poznáme svojich žiakov nie len po mene,  

ale aj po hlase. Zároveň sme na nich nároční, aby po 

prechode na stredné školy dokázali vyťažiť čo najviac 

z toho, čo sme ich naučili. Na 1. stupni pristupujeme 

k spájaniu ročníkov do spojených tried, avšak na kvalitu 

vzdelávania to nemá negatívny vplyv. Dokazujú to aj 

dosiahnuté výsledky našich žiakov v externom testovaní. 

 

 

T5-2019 Úspešnosť školy Úspešnosť SR Rozdiel 

SJL 76,2 % 64,8 % 11,4 % 

MAT 92,4 % 63,4 % 29 % 

 

T9-2019 Úspešnosť školy Úspešnosť SR Rozdiel 

SJL 60,5 % 62,3 % -1,8 % 

MAT 71,0 % 63,1 % 7,9 % 

 

 

Materiálno-technické vybavenie školy: 
 Učebne I. stupňa interaktívnou tabuľou 

 Učebne II. stupňa prezentačnou technikou 

(dataprojektor, LED Tv) 

 Telocvičňa 

 Obecné multifunkčné ihrisko v areáli školy 

 Školská knižnica, školská kaplnka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre žiakov a rodičov počas šk. roka 

pripravujeme: 
 Tekviciádu, Šarkaniádu 

 Deň zdravej výživy, Deň vody, Deň Zeme 

 Lampiónový sprievod, oslavu dňa patróna školy 

 Výrobu adventných vencov 

 Vianočnú burzu, Vianočnú akadémiu 

 Karneval pre žiakov  

 Oslavu Dňa rodiny, Dňa detí 

 Duchovnú formáciu žiakov, primeranú veku 

 Exkurzie, výlety, súťaže, kultúrne predstavenia 

 Noc v škole pre žiakov I. stupňa 

 Školu v prírode, Lyžiarsky výcvik 

 

 

 


