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SVETOVÝ UNIKÁT
Základná škola s materskou školou 
Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach 
sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, 
priamo pod legendárnym Sitnom (1009 
m.n.m). Škola nesie meno svetoznámeho 
astronóma a prírodovedca Maximiliána 
Hella, ktorý sa narodil v obci Štiavnické 
Bane.

ZACHOVÁVAME TRADÍCIE
Naša škola je prvá základná škola na svete, 
ktorá vyučuje predmet Sokoliarstvo a chov 
koní. Snažíme sa v deťoch vybudovať 
zodpovednosť, priblížiť im prírodu, dať im 
pocit jedinečnosti. Chceme, aby nadobudli 
čo najviac sokoliarskych skúseností 
a vedomostí potrebných pri ochrane 
dravcov.

Okrem toho sa naučia rozpoznávať 
dravce v prírode, propagovať sokoliarstvo 
na verejnosti a prenášať sokoliarske, 
poľovnícke a lesnícke tradície z generácie 
na generáciu.

ZA 7 HORAMI A 7 DOLINAMI
Absolventi ZŠ – sokoliari sa uplatnia 
na pracovnom trhu na Slovensku aj 
zahraničí. Sokoliari pracujú na letiskách, 
v odchovniach, na sokoliarskych farmách 
či sokoliarskych dvoroch. Mnohí sa 
uplatnili v Kanade, Dánsku, Taliansku, 
Nemecku, Rakúsku, USA či vo Švajčiarsku. 
Samozrejme, nevyhnutnou podmienkou 
sú rečové znalosti. Preto sa kladie veľký 
dôraz na výučbu cudzích jazykov.

PRÍRODNÝ PARK

48°26‘10.9“N
18°51‘29.8“E

KONTAKT:
ZŠ S MŠ MAXIMILIÁNA HELLA
ŠTIAVNICKÉ BANE  Č. 128
969 81 ŠTIAVNICKÉ BANE
SLOVAKIA

tel.: +421 45 692 91 87

e-mail: zsmhella@pobox.sk

www.zakladnaskola.com
www.modraskola.com
www.falcedu.com
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PRÍRODNÝ PARK
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LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT

Mladí sokoliari sa riadia: „Sokoliarstvo 
je láska, a pokiaľ budú dravce lietať 
na modrej oblohe, sokoliarstvo bude 
žiť ďalej, pretože láska  je večná“. 
Sokoliarstvo má na Slovensku bohatú 
históriu. Učiť tento predmet je veľká 
zodpovednosť a vyžaduje si to mnoho 
času a vhodný spôsob komunikácie.  
Potešením je, že to deti baví a napĺňa. 
Určite ide o vhodný spôsob, ako ich viesť 

k tomu, aby zmysluplne trávili voľný čas, 
získavali zručnosti a pracovali na svojom 
odbornom raste – so živými tvormi 
a v lone prírody.

PRÍRODNÝ PARK v ZŠ s MŠ  M. HELLA

„MYSLI GLOBÁLNE, KONAJ LOKÁLNE - THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY“

Finančná podpora EHP a štátny rozpočet SR

ŠTVORNOHÍ PRIATELIA
Predmet sokoliarstvo je na našej škole 
rozšírený aj o výučbu chovu koní 
a jazdectva. Žiaci sa učia starať o kone 
a jazdiť v školskom jazdeckom areáli 
a k dispozícií majú dva kone. 

AVESTERAPIA
Na škole sme vyvinuli nový druh 
terapie  - terapiu pomocou dravcov 
– Avesterapiu, ktorá pomáha ľudom 
trpiacim psychickými problémami, 
pomáha hospitalizovaným detským 
pacientom, zvyšuje sebavedomie 
postihnutých ľudí.

NETRADIČNÉ ZÁHRADY
Záhrada do neba je dominantou školy, je to 
nádherná exteriérová vertikálna záhrada. 
Je súčasťou projektu Modrá škola ako 
jedno s adaptačných protipovodňových 
opatrení. Na zavlažovanie záhrad 
sa využíva dažďová voda zo striech 
školských budov čo je ďalším opatrením 

proti klimatickým zmenám. V školskej 
tropickej záhrade prezentujeme aj  
ohrozené svetové biotopy. Atmosféru 
botanickej záhrady dotvára bylinková, 
japonská a francúzska provensálska 
záhrada.


