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       „Non schoale sed vitae discimus.“  

       Neučíme sa pre školu, ale pre život. 

            (Seneca) 

 

 

 

 
 
 
V Pliešovciach 01.08.2013                                                                               Mgr. Matejka Slavomír 
                riaditeľ školy 
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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 ich individuálny rozvoj a profiláciu. Rodič si môže vybrať z 

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

 

Vízia modernej „školy tretieho tisícročia“: 

 

Škola tretieho tisícročia 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. 

 Svojim prístupom k žiakom, rodičom, komunite budovať ich vzťah k škole. 
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Analýza súčasného stavu (k 31.06.2013): 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

 

1. Edukačný proces:  

 organizovanie vyučovacích hodín 

zameraných na aktívne učenie sa žiakov 

(minimalizovanie monologických výkladov 

učiteľa); 

  rozvíjanie konvergentného myslenia,  

 poskytovanie spätnej väzby, hodnotenie 

žiaka (hodnotenie jeho výkonov, nie 

osobnosti), 

 zavádzanie inovatívnych metód a foriem do 

edukačného procesu, 

 zapojenie do projektov: Zelená škola, 

(environmentálne aktivity), 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP, práca 

školskej psychologičky, individuálna 

starostlivosť; 

 vybavenie odborných učební zameraných na 

IKT, možnosť ich využívania na všetkých 

predmetoch, 

 pravidelné dopĺňanie kabinetných zbierok 

novými pomôckami; 

 estetizácia pracovného prostredia; 

 veľký športový areál v bezprostrednej 

blízkosti školy 

 veľký areál materskej školy 

 

2. Pedagogickí pracovníci: 

     kvalifikovanosť pedagogických 

pracovníkov,  

 ďalšie vzdelávanie  pracovníkov (interné, 

externé), zamerané na využívanie IKT vo 

vyučovacom procese, CJ, čitateľskú 

gramotnosť; 

 vzájomná pomoc a spolupráca,  

 organizovanie mimovyučovacích aktivít, 

záujmových útvarov, tematických exkurzií; 

 

3. Mimovyučovacia činnosť 

     pestrosť príležitostných  aktivít, 

 záujem nepedagogických  zamestnancov 

o mimovyučovacie aktivity  (pomoc pri ich 

organizovaní), 

 spolupráca s inými inštitúciami, SZUŠ Quo 

vadis – rozvíjanie talentov žiakov; 

 získavanie sponzorstva. 

 

 

- rezervy v stanovení cieľov vyučovacej hodiny 

- rezervy v diferenciácii úloh 

- rezervy v sebahodnotení žiakov 

Návrh opatrení:  

- zefektívniť časovú organizáciu vyučovacej 

hodiny, vytvárať priestor na hodnotenie žiakmi 

a sebahodnotenie žiakov;                                                   

- pedagogické pozorovania zamerané na 

sebahodnotenie žiakov; 

- interné vzdelávanie na tvorbu cieľov; 

 

- komunikatívne zručnosti žiakov na vyučovaní 

CJ 
Návrh opatrení:  

- vzdelávanie prostredníctvom IMÚ zamerané 

na rozvíjanie komunikačných zručností, 

- vzájomné hospitácie vyučujúcich; 

- podľa ponuky MPC zabezpečiť vzdelávanie na 

rozvoj komunikačných zručností v CJ, 

- využívanie cudzojazyčných časopisov a kníh, 

reprodukovanie obsahu, 

 

- záujem žiakov o predmetové súťaže a ich 

úspešnosť v daných súťažiach 
Návrh opatrení: 

- monitorovať talent žiakov už na 1. stupni 

a postupne ho rozvíjať, 

- na vyučovacích hodinách diferencovať úlohy 

pre žiakov,  

- príprava žiakov v priebehu roka, nielen 

krátkodobo pred súťažou, 

- pravidelne realizovať školské kolá súťaží, 

- ponúknuť žiakom vzdelávanie aj v záujmových 

útvaroch; 

 

- zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

(veľký počet neospravedlnených hodín 

niektorých žiakov) 

Návrh opatrení: 

- zefektívniť spoluprácu s rodičmi, obecným 

úradom  a ÚSVaR vo Zvolene, 

- vyžadovanie dôslednosti od rodičov oznamovať 

neprítomnosť žiakov v škole; 

 

- zhoršovanie správania sa žiakov na vyučovaní 

(nerešpektovanie pokynov, odmietanie práce), 

agresívne riešenie konfliktných situácií)  

Návrh opatrení: 
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- do plánov triedneho spoločenstva 

zakomponovať aktivity eliminujúce nežiaduce 

správanie ( v spolupráci so školskou 

psychologičkou), 

- zabezpečiť preventívne programy v spolupráci 

s Obvodným oddelením PZ vo Zvolene, 

- využiť ponúkané služby CPPPaP v oblasti 

riešenia problémových situácií v škole, v triede 

 

-slabá informovanosť verejnosti o dianí 

v škole a materskej škole a propagácia 

Návrh opatrení: 

Postupnými krokmi zabezpečiť informovanosť 

verejnosti prostredníctvom webového rozhrania. 

             
 

 

Príležitosti 

 

Riziká 

 

+ dobré podmienky na zavádzanie IKT; 

+ utváranie podmienok na realizáciu projektov, 

+ získavanie mimorozpočtových finančných 

prostriedkov, 

+ záujem rodičovskej verejnosti a ostatnej 

verejnosti o činnosť školy a možnosť 

spolupráce, 

+ využívanie vlastných organizačných 

schopností; 

 

 

- nepriaznivý demografický vývoj, znižovanie 

celkového počtu žiakov,  

- migrácia obyvateľstva, 

- pri znižovaní počtu žiakov, znižovanie 

rozpočtu, 

- často meniaca sa legislatíva, 

- množstvo administratívnej práce 

 

 

 

Strategické ciele rozvoja školy: 

 

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

kooperáciu a učenie 

2. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy 

3. Skvalitňovať propagáciu školy 

4. Zlepšiť starostlivosť o zamestnancov 

5. Rozvíjať spolupracujúci trojuholník učiteľ – rodič - žiak 
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Každý z uvedených strategických cieľov považujeme za rovnako dôležitý pre existenciu 

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

zameranie a stratégiu školy. 

 

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

kooperáciu a učenie 

 

Kvalitu edukačného procesu považujem za hlavnú podmienku, ktorú by mala spĺňať 

kvalitná škola. Nastolený trend rozvoja kľúčových kompetencií namiesto encyklopedických 

vedomostí je plne podporované vzdelávaním s daltonskými prvkami, vzdelávaním s podporou 

moderných technológií, projektové vyučovanie a rozvíjanie komunikačných zručností žiakov aj 

v anglickom jazyku. Naša škola neustále pracuje na tom, aby bola kvalitnou školou. 

Samozrejme, takéto vyučovanie vyžaduje aj neustále vzdelávanie učiteľov a ich vzájomnú 

spoluprácu.  

 

č. Charakteristika čiastkového cieľa Termín 

1.1 Podporovať vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a zabezpečiť kvalitnú 

činnosť MZ, PK. 

Priebežne. 

1.2 Uplatňovať nové poznatky,  postupy 

v edukačnom procese. 

Priebežne – interné/externé 

vzdelávania podľa plánu. 

1.3 Vyhľadávať, zbierať a vzdelať sa vo 

vytváraní e-learningových výučbových 

materiálov vhodných pre žiakov. 

Prvé školenia využitia e-learningu od 

09.2014 

1.4 Spolupracovať s poradenskými 

zariadeniami pri vzdelávaní individuálne 

začlenených žiakov. 

Pravidelne každý rok v priebehu 

hodnotiaceho obdobia, podľa 

potreby aj priebežne. 

1.5 Zapájať sa do edukačných projektov. Priebežne – podľa aktuálnej ponuky. 

1.6 Ihneď zaviesť „Motivačný program“ pre 

žiakov základnej školy (systém 

Od septembra 2013. 
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odmeňovania a posilňovania žiadúceho 

správania v škole i na verejnosti, učebných 

výsledkov a reprezentácii školy v širšom 

okolí  jednotlivých žiakov a takisto 

školských tried). 

1.7 Zorganizovať konferenciu pre učiteľov 

a širšiu verejnosť z okresu Zvolen a Krupina 

zameranú na inovatívne učebné postupy 

a prácu s novými technológiami. 

Máj 2017. 

1.8 Postupne zavádzať elektronickú formu 

vedenia pedagogickej dokumentácie 

v základnej škole. Podľa praktických 

skúseností a potrieb perspektívne aj v ŠKD, 

MŠ. 

 

Od septembra 2014 ZŠ. 

 

 

2. Zlepšiť materiálno-technického vybavenie školy 

 

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

potrebné k dispozícii. 

č. Charakteristika čiastkového cieľa Termín 

2.1 Získať finančné prostriedky na vybavenie 

školy formou projektov, sponzorských 

príspevkov alebo sponzorsky vykonaných 

prác. 

Priebežne – aktívne využívať 

možnosti. 

2.2 Získať finančné prostriedky zo 

štrukturálnych fondov EÚ na zabezpečenie 

Priebežne – aktívne využívať 

možnosti. 
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nákupu a modernizácie učebných 

pomôcok. 

2.3 V spolupráci so združením rodičov 

realizovať aktivity tak, aby boli zdrojom 

ďalších finančných príjmov pre školu. 

Od roku 2015 aktívne získavanie 

a propagácia možnosti prispieť 2% 

z daní. 

2.4 Upraviť učebne tak, aby boli stálymi 

multimediálnymi učebňami bez potreby 

rozkladania dataprojektoru, interaktívnych 

tabúľ. 

Každý rok. 

2.5 Aktualizovať a modernizovať nadobudnutý 

softvér a hardvér z predchádzajúceho 

obdobia. 

Každý rok. 

2.6 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. 

Každý rok – postupnými krokmi. 

2.7 Zmodernizovať internetové pripojenie tak, 

aby bola každá trieda pokrytá wi-fi 

signálom a bolo umožnené z každého 

priestoru pripojenie na internet. 

Do septembra 2014. 

2.8 Zatraktívniť prostredie školskej chodby na 

prízemí a na druhom poschodí so 

zameraním na prezentáciu školy 

a uskutočňovanie poobedňajších akcií. 

September 2017. 

2.9 Realizovaním kvalitných a atraktívnych 

voľnočasových aktivít získať čo najviac 

Priebežne. 
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vzdelávacích poukazov od žiakov a mladých 

ľudí bez ohľadu na školu, ktorú navštevujú.  

2.10 Zrekonštruovať telocvičňu (rekonštrukcia 

kúrenia, oprava stien a vybudovanie 

odvodňovacieho kanálu na zabránenie 

vzlínaniu spodnej vody). 

Do 2017. 

 

3. Skvalitňovať propagáciu školy 

 

Žiadna škola, ktorá sa snaží získať si žiakov, by nemala zabúdať na propagáciu svojich aktivít 

a to vo všetkých prístupných médiách. Vzhľadom na rozširujúce sa počty ľudí s prístupom na 

internet považujem za potrebné využívať túto technológiu na poskytnutie informácií z aktivít 

školy a informačný servis pre rodičov. Spôsob propagácie školy je potrebné zlepšiť aj v čase 

pred zápisom a poskytnúť rodičom všetky dôležité informácie vedúce k rozhodnutiu, zapísať 

svoje dieťa práve na túto školu. Budovanie imidžu školy je potrebné podporiť množstvom 

aktivít smerujúcich k miestnej komunite. 

č. Charakteristika čiastkového cieľa Termín 

3.1 Vybudovať informačný servis pre rodičov 

a ostatnú verejnosť. 

Od septembra 2013. 

3.2 Organizovať aktivity smerujúcich k rodičom 

a miestnej komunite. 

Priebežne. 

3.3 Zriadiť školské videovysielanie na stránke 

www.youtube.com . 

Od septembra 2013. 

3.4 Realizovať otvorené Daltonské bloky na 

prvom stupni ZŠ pre rodičov i verejnosť 

s cieľom propagovať toto vzdelávanie 

a získať si žiakov. 

Od septembra 2013. 

3.5 Organizovať každoročné „Slávnosti učenia“ 

pre prvý stupeň a žiacku vedeckú 

Každý rok marec / máj. 
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konferenciu „Heuréka“ pre druhý stupeň 

ZŠ. 

3.6 Pokračovať v projekte „Zelená škola“ 

s dôrazom na zapojenie rodičov do 

usporiadaných aktivít 

Priebežne – podľa 

environmentálneho akčného plánu 

v ročných alebo dvojročných cykloch 

hodnotenia. 

 

 

 

4. Starostlivosť o zamestnancov 

Každá moderná organizácia si dnes uvedomuje, že ľudské zdroje sú základom jej 

úspešného fungovania. Nestačí však len nájsť tých správnych ľudí a zapojiť ich do pracovného 

procesu. Na to, aby bol ľudský potenciál využívaný efektívne, musí byť práca s ľudskými 

zdrojmi oveľa komplexnejšia. Preto za jeden zo strategických cieľov považujem aj starostlivosť 

o zamestnancov, ich profesionálny rozvoj aj ocenenie. 

 

č. Charakteristika čiastkového cieľa Termín 

4.1 Umožniť zamestnancom odborný rast, 

vypracovať individuálne plány ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov 

podľa profilácie a zamerania školy. 

Každoročne podľa Plánu 

kontinuálneho vzdelávania. 

4.2 Umožniť zamestnancom účasť na 

medzinárodných stretnutiach 

a konferenciách. 

Podľa príležitostí priebežne. 

4.3 Podporiť jazykové vzdelávanie pedagógov 

pre zlepšenie komunikácie so zahraničnými 

školami a kolegami. 

Každý rok podľa ponuky. 

4.4 V spolupráci so zriaďovateľom ponúknuť 

učiteľom zamestnanecké benefity. 

Od 2015. 
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4.5 Zabezpečovať pravidelne 1x ročne školenia 

z oblasti interpersonálnej komunikácie, 

riešenia konfliktov, predchádzanie 

stresom, asertivity a pod. 

Každý rok od 2014. 

4.6 Pokračovať v registrácii školy do virtuálnej 

knižnice – podpora spolupráce pedagógov 

na Slovenku. 

Každý rok. 

4.7 Vytvárať tvorivé pracovné tímy so 

vzájomnou kooperáciou zamestnancov 

základnej školy, materskej školy, školského 

klubu detí a školskej jedálne. 

Priebežne každý rok. 

4.8 Spoločnými teambuildingovými akciami a 

výletmi naďalej upevňovať medziľudské 

vzťahy v kolektíve. 

Každý rok – Deň učiteľov, Vianočné 

posedenie, Koniec školského roka,... 

 

5. Rozvíjať spolupracujúci trojuholník učiteľ - rodič – žiak 

Ak má byť vzdelávanie a výchova úspešné, všetci jeho účastníci - učiteľ – rodič – žiak, musia 

k nemu pristupovať aktívne a za vzájomnej spolupráce. Časté ponímanie učiteľa ako protivníka 

dieťaťa neprospieva jeho výchove. Učitelia a rodičia by mali byť vzájomne sa podporujúci 

partneri, ktorí majú jeden spoločný cieľ. K tomu je potrebné zabezpečiť aj primerané 

informovanie rodičov o spôsobe vyučovania a efektívnu komunikácia s nimi. 

 

č. Charakteristika čiastkového cieľa Termín 

5.1 Vzdelať zamestnancov v oblasti stratégie 

riadenia triedy a komunikácie s rodičmi. 

November 2016. 

5.2 Realizovať aj spoločné konzultácie U-R-Ž, 

kde žiak prezentuje pred rodičom výsledky 

svojej práce (na základe školskej práce, 

portfólia). 

Priebežne od 2014. 
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5.3 Vytvoriť pre rodičov Sprievodcu 

daltonským vzdelávaním s vysvetlením 

jeho jednotlivých prvkov, postupov a ich 

významu s cieľom vzájomnej spolupráce pri 

jeho realizácii. 

September 2015. 

5.4 Pravidelne monitorovať požiadavky 

a návrhy rodičov a verejnosti na verejnom 

diskusnom fóre na internete. 

Od septembra 2015. 

 

Splnenie týchto strategických a špecifických cieľov bude viesť k rozvoju kvality školy a  

ďalšiemu budovaniu jej imidžu. 

 

Navrhnutý koncepčný zámer je otvorený dokument. Môže sa dopĺňať a meniť v súvislosti 

so zmenami v legislatíve a potrebami školy. Podrobné plnenie spomenutých širších cieľov bude 

zapracované do úloh v pláne školy na jednotlivé školské roky v postupných krokoch. 

 

 

 

 

 

 

 

V Pliešovciach 01.08.2013                                                                         Mgr. Matejka Slavomír,  

          riaditeľ školy 
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Koncepcia rozvoja školy bola predložená Pedagogickej rade a schválená dňa .......................... 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                  Mgr. Matejka Slavomír, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja školy bola predložená a schválená  Radou školy  dňa ................................ 

 

 

 

 

 

                                                                           Katarína Jaďuďová, predsedkyňa Rady školy 

  

 

 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja školy bola predložená a schválená  zriaďovateľom  dňa 01.08.2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Ing. Štefan Sýkora, starosta obce Pliešovce 
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