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Koncepcia rozvoja školy 
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       „Non schoale sed vitae discimus.“  

       Neučíme sa pre školu, ale pre život. 

            (Seneca) 
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Pliešovce 24.06.2018                                                                                 Mgr. Matejka Slavomír 
 
 

 

 

Prijatím nového školského zákona sa všetkým školám na Slovensku otvorili možnosti 

vytvoriť taký školský vzdelávací program, ktorý vyhovuje potrebám žiakov i možnostiam 

samotnej školy. Toto umožnilo do určitej miery ich individuálny rozvoj a profiláciu. Rodič si 

môže vybrať z ponuky kvalitnú školu, ktorá zodpovedá potrebám a záujmom jeho dieťaťa. 

 

Ktorú školu považujem za kvalitnú?  

 

Každá kvalitná škola by mala: 

• Poskytovať žiakom kvalitné vzdelávanie za podpory moderných technológií, 
učebných pomôcok a vzdelávacích metód s orientáciou na rozvoj ich kľúčových 
kompetencií. Samozrejmosťou by malo byť kvalitné jazykové vzdelávanie, možnosť 
získavania počítačovej gramotnosti, účasť na projektoch, udržiavanie styku s inými 
školami na Slovensku a v zahraničí. 
 

• Byť školou „rodinného typu“, v ktorej je možné uplatňovať individuálny prístup 

k žiakom a rodičia spolupracujú pri ich výchove a vzdelávaní.  

Mala by rešpektovať a zabezpečovať individuálne potreby žiakov v spolupráci 

s poradenskými zariadeniami a kvalifikovanými zamestnancami školy (špeciálny 

pedagóg, školský psychológ). 

• Propagovať a prezentovať svoje úspechy a aktivity navonok v čo najväčšej miere.  

Využívať na propagáciu a informačný servis školy všetky dostupné prostriedky a médiá.  

• Dodržiavať princípy zdravej školy s environmentálnym zameraním 

Viesť žiakov a rodičov k dodržiavaniu zdravého životného štýlu, organizovať aktivity na 

posilnenie vzťahového trojuholníka učiteľ – rodič – žiak, podporovať aktivity projektu 

Zelená škola 

• Byť otvorenou školou pre rodičov a miestnu komunitu.  

Svojimi aktivitami zabezpečovať vzdelávanie a záujmovú činnosť aj pre deti a mládež, 

ktorí ju nenavštevujú ako aj samotných rodičov a ostatných obyvateľov obce. 
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• Svojim prístupom k žiakom, rodičom, komunite budovať ich vzťah k škole. 

 

 

 

 

 

Ako riaditeľ školy sa vo svojej riadiacej práci zameriam na týchto päť strategických cieľov: 

 

1. Neustále skvalitňovať edukačný proces a celkovú klímu školy zameranú na 

kooperáciu a učenie 

2. Zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy 

3. Skvalitňovať propagáciu školy 

4. Dbať na starostlivosť o zamestnancov 

5. Rozvíjať spolupracujúci trojuholník učiteľ – rodič - žiak 

 

 

Každý z uvedených strategických cieľov považujem za rovnako dôležitý pre existenciu školy 

a zvyšovanie jej kvality. Za nemenej dôležitú úlohu považujem nadviazať na doterajšie 

zameranie a stratégiu školy. 

 

Predstavme si školu ako budovu (od jej základov, až po strechu), spolu s okolím, do ktorej 

vchádzajú a vychádzajú určité osoby. Našu predstavu si skúsme rozčleniť na jednotlivé prvky, 

ktoré budú symbolizovať jednotlivé prvky rozvoja: 

 

ZÁKLAD – Základ predstavuje samotné poslanie 

základnej školy v našom štáte a to je poskytnúť deťom 

v rámci povinnej školskej dochádzky primárne a nižšie 

stredné vzdelanie. Pevný základ musí spĺňať požiadavky 

kladené štátnym vzdelávacím programom. Naša 

modifikácia v rámci školského vzdelávacieho programu 
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je zameraná na kvalitné vzdelávanie anglického jazyka od prvého ročníka. Rozšírené 

vyučovanie cudzieho jazyka poskytujeme i na druhom stupni. Od siedmeho ročníka i voliteľné 

vyučovanie nemeckého jazyka.  Na prvom stupni je rozšírené vyučovanie telesnej a športovej 

výchovy na tri hodiny týždenne. Špecifikom v našej škole sú predmety dopravná výchova, prvá 

pomoc. Druhý stupeň je obohatený o navýšenú dotáciu hodín slovenského jazyka 

a matematiky. Prioritu v dnešnej dobe vidíme v rozvoji čitateľskej gramotnosti, finančnej 

gramotnosti a praktickom využívaní aplikačných úloh. Spoločným prvkom pre materskú školu 

a základnú školu je vyučovanie prvkov regionálnej výchovy. Tento základ považujeme za pevný 

– pretože poskytuje našim žiakom všestranný rozvoj. Od telesnej schránky, kvalitnej 

cudzojazyčnej prípravy, až po prípravu na prijímacie skúšky na strednú školu. 

V uvedenej oblasti nechceme robiť veľké zmeny. Tie sa udejú len v prípade požiadaviek 

štátu, či adekvátnych spoločenských požiadaviek. 

 

MÚRY ŠKOLY – Predstavujú samotný výchovno – 

vzdelávací proces. Dlhoročnou tradíciou v našej škole je 

tvorivo-humanistické vyučovanie. Kolegyne z prvého 

stupňa majú bohaté skúsenosti s daltonským vyučovaním. 

Prvky daltonského vyučovania sa vyskytujú aj na vyučovaní 

niektorých predmetov na druhom stupni. Výuka 

anglického jazyka od prvého ročníka je v rámci experimentálneho overovania prostredníctvom 

metódy JOLLY PHONICS. Túto metódu budeme podporovať i v nasledujúcich rokoch. Na 

druhom stupni je využívaná metóda živých obrázkov, výuka pomocou piesní. Školskú knižnicu 

sme obohatili o desiatky titulov zahraničnej literatúry – žiaci si sami volia úroveň a náročnosť 

čítaného textu. 

Možnosť rozvoja našej školy vidím v zavedení konštruktivistického princípu do 

vzdelávania matematiky a prírodovedných predmetov. Ostatné predmety môžu využívať 

určité princípy konštruktivistického vyučovania. Vo všeobecnosti možno tento princíp 

pomenovať ako model vzdelávania v ktorom učiteľ nevystupuje ako nositeľ informácií, ale 

upriamuje proces učenia na objavovanie, prácu s chybou a bádanie. Podrobne je táto 

problematika popísaná v prílohe tejto koncepcie. Naša škola má možnosť zapojiť sa do 
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projektu zavádzania tohto princípu a získať odbornú a mentorskú pomoc. V prípade, že budem 

v riadiacej pozícii, zaväzujem sa zapojiť sa do tohto projektu. Ako cieľ plánujeme v časovom 

horizonte do dvoch rokov začať vyučovanie matematiky prostredníctvom Hejného metódy 

v jednej triede. 

Keď hovoríme o výchovno-vzdelávacom procese, často opomínanou oblasťou je práve 

oblasť výchovná. V rámci novej koncepcie máme za cieľ zaviesť od septembra 2018 triedne 

komunity pre všetky ročníky – ako súčasť rozvrhu. To znamená, že každý nový týždeň sa začne 

15 minútovou aktivitou s triednym učiteľom. V rámci tejto aktivity plánujeme v termíne do 

troch rokov vypracovať metodiku zavádzania a práce so životnými zručnosťami od 1., po 9. 

ročník našej školy. 

STRECHA ŠKOLY – symbolizuje nadštandard poskytovaný 

našou inštitúciou.  Dlhoročnou tradíciou sa stali nasledovné: 

Žiacka vedecká konferencia Heuréka (raz ročne), Projektové 

dni z prírodovedných predmetov (raz ročne každý ročník 2. 

stupňa poskytuje rovesnícke vzdelávanie pre ostatných 

žiakov školy), účasť zahraničných lektorov na vzdelávaní prostredníctvom spolupráce s AISEC 

Slovakia, Environolympiáda, Valentínske dni športu, jarmok (raz za dva roky), exkurzie, výlety, 

kurzy, besedy, testovanie ku voľbe povolania, doučovania. 

Vzhľadom na vysokú pestrosť aktivít vidíme ako možnosť rozvoja ich propagáciu 

a zviditeľňovanie v médiách. 

OKNÁ NA BUDOVE – symbolizujú to, „ako nám vidno do 

kuchyne“. Základom tohto pohľadu je kvalitný informačný 

servis pre žiakov, rodičov a verejnosť. V súčasnosti prebieha 

inovácia školskej webovej stránky, ktorá bude prístupná 

všetkým technológiám zobrazovania – od mobilov, tabletov až 

po počítače. Stránka bude poskytovať kompletnú agendu – od dokumentácie, až po informácie 

o dianí v škole. Prepája na vzdelávacie aktivity pre žiakov v rámci e-learningu (ASC, Alf, ...). 

V rámci novej koncepcie sa zaväzujeme dbať na technickú aktualizáciu webovej stránky, ale 

i na obsahovú aktualizáciu podľa požiadaviek zamestnancov, žiakov a rodičov. V súčasnosti je 

to dokončenie uverejnenia dokumentácie a aktualizácia vnútorných predpisov a smerníc.  
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Takisto sa zaväzujeme na aktualizáciu  FB stránky školy, Youtube kanála a vydanie 

školského časopisu (raz ročne). 

Komunikácia s rodičmi bude ponúknutá prostredníctvom rodičovských združení, 

konzultačných dní (raz mesačne) a otvorených vyučovacích hodín ako príklad dobrej praxe 

(raz za polrok). 

DVERE – kto vchádza do dverí? Zamestnanci – základom je 

zabezpečenie čo najvyššej odbornosti odučených hodín. Druhým 

princípom je práca s čo najviac stabilným kolektívom čo sa týka 

zloženia. V súčasnosti náš kolektív tvoria učitelia vo veku 40 rokov 

a viac – to znamená v budúcnosti zabezpečiť kolegov i z kategórie 

začínajúcich pedagógov. Základným cieľom v období najbližších 

dvoch rokov bude zabezpečiť odborné vyučovanie fyziky, chémie. Rovnaká priorita je 

doplnenie pedagogického zamestnanca s aprobáciou učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ. Pokiaľ 

pokryjeme tieto dve výzvy, škole sa umožní reflektovať na požiadavku zriaďovateľa o prijatie 

kvalifikovaného učiteľa telesnej a športovej výchovy. 

Ako škola poskytuje odborný rast zamestnancov? Jednou z možností je podpora 

vzdelávania zamestnancov, ktoré zahŕňa ročný plán kontinuálneho vzdelávania. Druhou 

možnosťou je podpora v rámci špecifických typov vzdelávania, ktorým je Komenského inštitút 

– tu plánujeme podporiť každý rok jedného zamestnanca v štúdiu na Komenského inštitúte. 

Zaväzujeme sa tiež k podpore v rámci zahraničných projektov E-Twinning a ERAZMUS +.  

Dôležitým prvkom nášho pracoviska je vzájomná podpora. Tá prebieha i prostredníctvom 

vzájomného mentoringového programu „Mentor alebo dementor“. V rámci tohto programu 

sú vytvorené vzájomné mentorské dvojice, ktoré sa navštevujú na vyučovacích hodinách, tieto 

hodiny rozoberajú a stanovujú si individuálne ciele rozvoja na ďalšie obdobia. Vedenie školy 

poskytne podporu na ďalšie fungovanie tohto programu i prostredníctvom zabezpečenia 

externých supervízorov. 

Raz ročne absolvovať  spoločné dvojdňové relaxačno – vzdelávacie stretnutie. 
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Zlepšiť materiálno-technického vybavenie školy 

 

Zariadenie tried a školy má byť otvorené a žiakom prístupné tak, aby mali vždy všetko 

potrebné k dispozícii. 

 

 Za dôležité považujem splnenie nasledovných špecifických cieľov: 

1.1. Získať finančné prostriedky na vybavenie školy formou projektov, sponzorských 

príspevkov alebo sponzorsky vykonaných prác. 

1.2. Získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na zabezpečenie nákupu 

a modernizácie učebných pomôcok. 

1.3. V spolupráci so združením rodičov realizovať aktivity tak, aby boli zdrojom ďalších 

finančných príjmov pre školu. 

1.4. Upraviť učebne tak, aby boli stálymi multimediálnymi učebňami bez potreby 

rozkladania dataprojektoru, interaktívnych tabúľ. 

1.5. Aktualizovať a modernizovať nadobudnutý softvér a hardvér z predchádzajúceho 

obdobia. 

1.6. Zriadiť v jednotlivých triedach učebne zamerané na: jednu učebňu na výuku biológie, 

fyziky a chémie, jednu učebňu na výuku geografie, jednu učebňu so zameraním na 

regionálnu náuku a doplniť už existujúce učebne o potrebné výukové materiály 

a softvér. 

1.7. Zmodernizovať internetové pripojenie tak, aby bola každá trieda pokrytá wi-fi 

signálom a bolo umožnené z každého priestoru pripojenie na internet. 

1.8. Zatraktívniť prostredie školskej chodby na prízemí a na druhom poschodí so 

zameraním na prezentáciu školy a uskutočňovanie poobedňajších akcií. 

1.9. Realizovaním kvalitných a atraktívnych voľnočasových aktivít získať čo najviac 

vzdelávacích poukazov od žiakov a mladých ľudí bez ohľadu na školu, ktorú 

navštevujú.  

1.10. Zrekonštruovať telocvičňu (rekonštrukcia kúrenia, oprava stien a vybudovanie 

odvodňovacieho kanálu na zabránenie vzlínaniu spodnej vody). 
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