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 Čím sa KEIS odlišuje od iných škôl v meste? 

Na rozdiel od všetkých ostatných 
základných škôl v meste poskytujeme 
vzdelanie podľa štandardov modernej 
pedagogiky v programe International 
Baccalaureate, kde učiteľ už nie je 
jedinou vzdelávacou autoritou ale 
sprievodcom na ceste poznania.
 
Naši učitelia prešli náročným konkur-
zom – prichádzajú z Austrálie, Veľkej 
Británie a Spojených štátov – všetci 
majú pedagogické vzdelanie zo zahra-
ničnej univerzity, skúsenosti z učenia na 
medzinárodnej škole a skvelé referencie. 

IB program sa sústreďuje na vnútornú 
motiváciu dieťaťa pomocou učenia 
na základe bádania, objavovania sveta 
poznania samotnými študentami, kde 
učiteľ ich na ceste podporuje. 
V triede nestojí učiteľ pred tabuľou 
a „nevysvetľuje látku“ všetkým 
rovnako, ale pre každého študenta 
alebo skupinku prispôsobuje výučbu 
podľa jeho schopností a pokroku. Pre 
podporu triedneho učiteľa je zároveň 
v škole k dispozícii skúsený asistent, 
vďaka tomu vieme napríklad prijímať aj 
úplných začiatočníkov v angličtine.

 Čím sa ešte odlišujeme:  

Vyvážená zdravá strava Školský autobus – 
ranný aj poobedňajší 

odvoz

Praktická školská 
uniforma

Najnovšie technológie 
vo vzdelávaní – Apple 
Classroom, virtuálna 

a rozšírená realita

 Nebudú sa deti učiť menej 
 ako na bežnej škole? 

Dlhodobé svetové prieskumy ukazujú, že väčšina žiakov získa 
v našom programe porovnateľné alebo lepšie výsledky zo 
znalosti tvrdých faktov v porovnaní s klasickou školou. V čom 
IB školy výrazne vynikajú sú schopnosti detí prežiť v moder-
nom svete – formulovať svoj názor, spolupracovať v tíme, 
vedieť z faktov utvoriť záver, vedieť oceniť schopnosti druhého, 
mať globálny pohľad a mnohé ďalšie.

Len skúsení učitelia z anglofónneho sveta – 
záruka celého vyučovania v najlepšej 

angličtine

Viac ako 70 percent absolventov 
IB programov príjmu na TOP500 

svetových univerzít

Študentom vydávame aj slovenské vysvedčenie – 
vďaka uznaniu školy a vzdelávacieho programu 

Ministerstvom školstva SR

Silná podpora pre deti, 
ktoré sú začiatočníci v angličtine

Svetovo uznávaný medzinárodný program 
International Baccalaureate Primary Years 

Programme (IB)

 Prečo uvažovať o prestupe na 
 Košickú medzinárodnú školu - KEIS?  

 Ako sa prihlásiť? 

Stačí sa nám ozvať na 0907 976 444 
alebo vyplniť jednoduchý formulár 
na www.keis.sk. Poradíme Vám ako 
zariadiť všetko potrebné s prestupom 
z Vašej doterajšej školy.

Michael Cresswell 
KEIS Head of School
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