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 Nebudú sa deti u"i' menej 
 ako na be(nej &kole? 

Dlhodobé svetové prieskumy ukazujú, !e vä"#ina !iakov získa 
v$na#om programe porovnate%né alebo lep#ie v&sledky zo znalosti 
tvrd&ch faktov v$porovnaní s$klasickou #kolou. V "om IB #koly v&-
razne vynikajú sú schopnosti detí pre!i' v modernom svete – vedie' 
vedomosti reálne vyu!i', formulova' svoj názor, spolupracova' 
v$tíme, vedie' z faktov utvori' záver, vedie' oceni' schopnosti druhé-
ho, ma' globálny poh%ad a mnohé (al#ie.

Len skúsení u"itelia z!anglofónneho sveta!– 
záruka celého vyu"ovania v!najlep&ej 

angli"tine

Viac ako 70 percent absolventov 
IB programov príjmu na TOP500 

svetov)ch univerzít

*tudentom vydávame aj slovenské vysved-
"enie!– v+aka uznaniu &koly a!vzdelávacieho 

programu Ministerstvom &kolstva SR

Na&u &kolskú triedu by ste nespoznali - 
ná& multifunk"n) vzdelávací priestor je 

potrebné vidie' na(ivo

Silná podpora pre deti, 
ktoré sú za"iato"níci v!angli"tine

Svetovo uznávan) medzinárodn) program 
International Baccalaureate Primary Years 

Programme (IB)

 Pre"o uva(ova' o!prestupe na 
 Ko&ickú medzinárodnú &kolu - KEIS?  



 ,ím sa KEIS odli&uje od in)ch &kôl v!meste? 

Na rozdiel od v#etk&ch ostatn&ch 
základn&ch #kôl v$meste poskytujeme 
vzdelanie pod%a #tandardov modernej 
pedagogiky v$programe International 
Baccalaureate, kde u"ite% u! nie je 
jedinou vzdelávacou autoritou ale 
sprievodcom na ceste poznania.
 
Na#i u"itelia pre#li náro"n&m konkur-
zom$– prichádzajú z$Austrálie, Ve%kej 
Británie a$Spojen&ch #tátov$– v#etci 
majú pedagogické vzdelanie zo zahra-
ni"nej univerzity, skúsenosti z$u"enia na 
medzinárodnej #kole a$skvelé referencie. 

IB program sa sústre(uje na vnútornú 
motiváciu die'a'a pomocou u"enia 
na základe bádania, objavovania sveta 
poznania samotn&mi #tudentami, kde 
u"ite% ich na ceste podporuje. 
V$triede nestojí u"ite% pred tabu%ou 
a$„nevysvet%uje látku“ v#etk&m 
rovnako, ale pre ka!dého #tudenta 
alebo skupinku prispôsobuje v&u"bu 
pod%a jeho schopností a$pokroku. Pre 
podporu triedneho u"ite%a je zárove) 
v$#kole k$dispozícii skúsen& asistent, 
v(aka tomu vieme napríklad prijíma' aj 
úpln&ch za"iato"níkov v$angli"tine.

 ,ím sa e&te odli&ujeme:  

Vyvá(ená zdravá strava *kolsk) autobus!– 
rann) aj poobed-aj&í 

odvoz

Praktická &kolská 
uniforma

Apple iPAD pre ka(dého 
&tudenta, virtuálna 

a roz&írená realita vo 
vzdelávaní

 Ako sa prihlási'? 

Sta"í sa nám ozva' na 0907*976*444 
alebo vyplni' jednoduch& formulár 
na www.keis.sk. Poradíme Vám ako 
zariadi' v#etko potrebné so zápisom 
alebo prestupom z inej #koly.
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PLNEV ANGLI,TINE TRIEDA,
AKO STE JU
NEPOZNALI

SVETOV.

PROGRAM

ZAHRANI,NÍ
U,ITELIA


