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Úvod 

 

Týmto zámerom chcem poukázať na pozitíva a negatíva našej školy. Zamerať sa v 

nasledujúcom období na zlepšenie podmienok v škole z hľadiska priestorového využitia 

vnútornej časti budovy a jej areálu, vylepšiť podmienky pre deti v školskom klube, zlepšiť 

materiálno-technické zabezpečenie školy, podporiť žiakov, aby sa zapájali spolu s rodičmi do 

spoločných projektov či už spoločenských, alebo športových, skvalitniť odborný rast 

pedagogických zamestnancov, v neposlednom rade sa zamerať na skvalitnenie služieb 

poskytovaných v školskej jedálni a odstránenie nedostatkov zvyšujúcich náklady na 

prevádzku školy.  

Budova základnej školy má v súčasnosti 80 rokov. I keď budova v minulosti prešla 

rekonštrukciou, nemá dostatočné množstvo priestorov, či už vyučovacích, administratívnych, 

spoločenských, alebo športových. Aj napriek tomuto nedostatku žiaci školy dosahujú veľmi 

dobré výchovno-vyučovacie výsledky, ktoré sú vo väčšine ukazovateľov nad celoslovenským 

priemerom. Žiaci školy sa zapájajú do veľkého množstva mimoškolských súťaží ako 

olympiády, tvorba projektov, vedomostné súťaže, recitačné súťaže i športové súťaže.  

Oficiálnym dokumentom predstavujúcim víziu ďalšieho rozvoja výchovy a 

vzdelávania  v Slovenskej republike je Národný program výchovy a vzdelávania v SR na 

najbližších 15 až 20 rokov, známy pod menom MILÉNIUM. Dokument sa zaoberá mnohými 

dôležitými oblasťami výchovy a vzdelávania občanov Slovenskej republiky. Ako sa uvádza v 

dokumente: „Absolventi si musia zo škôl odniesť aj trvalejšie hodnoty ako sú vedomosti. 

Trvalejšími hodnotami sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté 

schopnosti a zručnosti (poznávať, tvoriť, komunikovať...). Z toho vyplýva pre vzdelávací 



systém potreba rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie, schopnosť riešiť 

problémy. Hlavným cieľom  je premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno-

neživotné školstvo na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie. Všeobecne je vo výchove a 

vzdelávaní potrebné zabezpečiť pre učiacich sa osvojenie kľúčových kompetencií, ktoré sú 

univerzálnym kľúčom k flexibilite pri riešení problémov, umožňujú rýchlo sa vyrovnať so 

zmenami vo výrobe, spoločnosti, technike, pri výkone povolania...“ V časti Milénia, ktorá sa 

zaoberá kurikulárnou transformáciou sa píše: „V kurikulu školy sa budú zdôrazňovať najmä 

kľúčové kompetencie, t.j. schopnosť spolupracovať, učiť sa a permanentne vzdelávať, 

pracovať v tíme, schopnosť tvorivo riešiť úlohy, riešiť problémy, samostatne sa rozhodovať, 

robiť závery, kriticky myslieť, byť samostatný, pružný, adaptabilný...“         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 SWOT analýza školy 

 

Pre vytvorenie jednotného koncepčného zámeru je nevyhnutné urobiť SWOT analýzu, 

poznať a zaoberať sa slabými a silnými stránkami našej školy, vedieť, aké má príležitosti a 

aké ohrozenia môže očakávať. 

 

1.1 Silné stránky školy   

- starostlivosť o nadaných žiakov (zapájanie žiakov do súťaží, olympiád...) 

- starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania (tvorba plánov pre    

integrovaných žiakov, individuálny prístup) 

- existujúce tradičné aktivity 

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie  

- projektové aktivity školy 

- akceptácia vzdelávacích a výchovných zámerov školy zákonnými zástupcami detí 

- toho času optimálny počet žiakov v triedach 

- vedenie školy vyvíja aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov 

- (2% dane z príjmov, sponzorské príspevky, projekty...) 

 

1.2 Slabé stránky školy   

- projektové vyučovanie 

- nedostatok kvalifikovaných odborníkov   

- dve budovy nemajú vnútorný prechod  

- nedostatok priestorov na vytvorenie učební 

- nedostatočné priestory na športové aktivity 

- chýba budova telocvične 

 

1.3 Príležitosti  

- získať primeranými racionalizačnými opatreniami, optimálne množstvo finančných 

prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy  

- skvalitniť kvalifikačnú štruktúru vyučovania 

- výmena pedagogických skúseností 

- vo väčšej miere uspokojovať požiadavky rodičov našich žiakov 

 



1.4 Ohrozenia   

- v budúcnosti nedostatočné množstvo žiakov v triedach  

- komplikovanejšia organizácia spoločných podujatí (organizácia všetkých podujatí 

bude vyžadovať dokonalú časovú, priestorovú, personálnu koordináciu) 

 

2 Stanovenie cieľov výchovy a vzdelávania  

- škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom nielen pre  

      žiakov, ale aj obyvateľov obce  

- školu treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov,  

ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti  vzdelávania a      

výchovy s dôrazom na: 

 

VZDELANIE 

- vytvoriť prostredie  so širokou ponukou  výchovno-vzdelávacích príležitostí, zamerať 

sa na skvalitnenie služieb vo výchovno-vzdelávacom procese      

 

 IMAGE A KLÍMA ŠKOLY                  

- prezentovať školu prostredníctvom kultúrnych programov, zatraktívniť webovú 

stránku školy  

- vytvoriť pozitívny vzťah ku škole u žiakov, rodičov, učiteľov a širokej verejnosti  

- pripravovať pre žiakov nové, ale aj tradičné podujatia v rámci i mimo vyučovania, 

ktoré budú viesť k spolupatričnosti ku škole 

 

PODPORA RODINY 

- prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou  intenzívnejšej angažovanosti rodičov do 

diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy 

 

VZÁJOMNÁ ÚCTA                            

- vytvárať v škole kultúrne, ale aj medzikultúrne vzťahy postavené na  vzájomnej úcte, 

spolupráci, dôvere a otvorenej  komunikácii 

                                           

VZŤAH K OKOLIU A REGIÓNU 

- naučiť deti chrániť životné prostredie a zodpovednosti za životné prostredie 



- rozvíjať vzťah k regiónu, prírodných krás, folklórneho dedičstva 

- formovať u detí hrdosť na tradície regiónu, vytvárať aktívny zásah do života obce 

 

3 Vzdelávacia a výchovná činnosť počas vyučovania 

- vybudovanie telocvične v rámci priestorových možností 

- ITV vyučovanie minimálne dvakrát počas školského roka 

- zavádzanie inovačných metód učenia zážitkovým učením  

- knižnica – výmenné domčeky na chodbách 

- vyučovanie v prírode – vytvoriť triedu vo vonkajších priestoroch školy 

- učiteľ je v triede partnerom – spolu dokážeme viac 

- zamerať sa na čítanie s porozumením 

- jazyk bez bariér – zabezpečiť anglického lektora 

 

3.1 Vzdelávacia a výchovná činnosť mimo vyučovania 

- možnosť vytvorenia parlamentu mladých (od 3 ročníka), kde zástupcovia jednotlivých 

tried budú môcť čiastočne zasahovať do školských zákonov (školský poriadok, 

pravidlá správania v jedálni, prestávkach, v triedach...)  

- parlament mladých sa bude spolupodieľať na organizovaní mimoškolských aktivít ako 

napr. športové popoludnia, vianočné posedenie pre seniorov, tvorba vianočných 

výrobkov, tvorivé dielne, olympiáda pre budúcich prvákov, Valentín, Halloween a 

rôzne ďalšie mimoškolské akcie a súťaže 

- podporovať a poskytovať starostlivosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- pasovanie prváčikov do cechu školského 

- ponúknuť žiakom väčší výber krúžkovej činnosti    

 

4 Pracovný tím  

- vytvoriť nástenku zamestnancov  

- podporovať odborný a kvalifikačný rast pedagógov formou priebežného a inovačného 

vzdelávania 

- vytvoriť príjemné pracovné prostredie 

- spolupracovať so špeciálnym pedagógom a pedagogickopsychologickou poradňou 

 

 



4.1 Návrh školských a mimoškolských aktivít 

- Deň otvorených dverí (pre rodičov budúcich prvákov, na vyučovaní, u vedenia školy) 

- ITV vyučovanie (2x do roka zrealizovať interaktívne vyučovanie zamerané na vopred 

určenú tému)   

- jednotné písomné práce (vstupné, polročné, výstupné) 

- Deň zásluh (za najlepší prospech a správanie v danom mesiaci si budú môcť žiaci 

v nasledujúcom mesiaci určiť deň zásluh bez písomiek a skúšania počas vyučovania) 

- Farebné dni ( v určený deň v mesiaci žiaci aj zamestnanci prídu v určenej farbe odevu)  

- Tvoj problém je náš problém ( 1x do týždňa „vox populi“ pre žiakov v riaditeľni) 

- netradičné RZ (v prípade organizovania akcií, požiadať rodičov o spoluprácu a 

podporu podľa potreby) 

- Putovná knižnica (výmena prečítaných kníh) 

- Prírodná učebňa (učebňa vytvorená v záhradnej časti školy) 

- Babičkina záhradka (realizácia bylinkovej záhradky)  

- Žiacka téma (žiak zadá tému na rozšírenie si vedomostí) 

- laminovanie pomôcok  

- Pasovanie prváčikov 

- Rozlúčková (rozlúčkový ples s deviatakmi) 

- vytvoriť tím roztlieskavačiek  

- Čo všetko viem  (školská olympiáda) 

- zmena tovaru v školskom bufete za zdravšie potraviny 

- zdravé desiaty (mliečna, ovocná, zeleninová desiata, deň bez sladkostí...) 

- odmeňovací systém pre každého žiaka (za reprezentáciu školy a ochranu životného 

prostredia: zber papiera, ekopakov, bateriek...) 

- farebné tímy (žiaci budú rozdelení do tímov v mimoškolských v aktivitách) 

- účasť rodičov na spoločných akciách (športové, vedomostné, projekty...) 

- Obdaruj dieťa s detského domova počas Vianoc  

- hymna školy (žiaci si vytvoria vlastnú školskú hymnu, ktorou bude začínať 

Pondelníček – oboznámenie sa s plánovanými akciami, s oslávencami...) 

- Halloween pochod obcou 

- Ples pre rodičov a priateľov školy 

 

 



4.2 Návrh zmien v ŠKD 

- zavedenie wifi 

- zapojenie PC  

- obnova pomôcok 

- zdravotný chodník 

- prírodná posilňovňa 

- pieskovisko 

- záhradný domček (vytvorenie relaxačnej zóny) 

 

 

Koncepčný zámer rozvoja materskej školy 

 

„Myšlienka je kvetom, jazyk púčikom a čin ovocím.”   

 

5 SWOT analýza školy  

 

5.1 Silné stránky školy  

- kvalifikovanosť učiteliek  

- kvalitný nepedagogický personál  

- dobrá spolupráca a komunikácia s rodinou  

- dobrá spolupráca so ZŠ 

 

5.2 Slabé stránky školy 

- nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov  

- nízky počet detí 

 

 5.3 Príležitosti  

- propagácia školy prostredníctvom interných projektov školy  

- spolupráca so sponzormi  

- hľadanie nových foriem informovanosti rodičov a verejnosti  

- ponuka vzdelávacích podujatí MPC  

- aplikácia interaktívnych vyučovacích metód 



5.4 Ohrozenia  

- znižovanie počtu detí v triedach  

- nedostatočná ponuka vzdelávania pre učiteľky MŠ  

- zvyšovanie nárokov kontrolných inštitúcií  

- strata motivácie učiteliek  

 

6 Stanovenie cieľov výchovy a vzdelávania  

- systematická príprava predškolákov na vstup do základnej školy  

- vytvárať priestor na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa, ktorý sa opiera o 

samostatnosť, prirodzenosť a jedinečnosť detskej osobnosti  

- v spolupráci s rodinou si uvedomovať potrebu zdravého životného štýlu a ochrany 

životného prostredia  

- rešpektovať špecifikum predprimárného vzdelávania a schopnosť učiteľky hľadať a 

objavovať nové vzdelávacie cesty 

- tvorivé myslenie a konanie  

- stimulácia predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku 

  

6.1 Návrh aktivít  

- poskytovať deťom čo najviac priestoru na vytváranie pohybových aktivít (olympiáda 

pre škôlkárov, karneval so školákmi, Halloween párty, Vianočná besiedka, Tvorivé 

dielne, ŠvP so školákmi)  

- Deň otvorených dverí v pre škôlkárov a rodičov (zábavné popoludnie)   

- vytvárať emocionálny vzťah k prírode  (spoznávať chránené rastliny a živočíchov 

formou vychádzok, vychádzka na náučnom chodníku, zapájať rodičov a detí do zberu 

druhotných surovín)  

- ponúknuť krúžkovú činnosť  

- oboznamovanie detí s cudzím jazykom  

- vydávanie časopisu Sysláčik 

- vytvorenie maskota škôlky 

- ponúknuť deťom predškolského veku školu v prírode spolu s prvým stupňom ZŠ 

 

 

 



7 Orientácia na partnerov, spolupráca a požiadavky  

  

Škola - rodič - škola (škola poskytuje rodičom kvalitné služby v oblasti edukácie, poskytuje 

nadštandardné aktivity, škola očakáva od rodičov viac komunikácie s deťmi doma, rodičia 

spolupracujú so školou, podporujú jej snaženie, pomáhajú napĺňať ciele školy aj materiálne, 

brigádnicky) 

Škola - zriaďovateľ  - škola (škola poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie, plní stanovené 

ciele v súlade s požiadavkami humánnej školy, zabezpečuje plynulú prevádzku, očakáva od 

zriaďovateľa dostatok financií na prevádzku školy, očakáva kvalitné služby verejnosti, 

očakáva podporu pri napĺňaní cieľov)  

Škola - zamestnanci školy - škola (vytvára pre zamestnancov školy optimálne podmienky, 

zabezpečuje možnosti ďalšieho vzdelávania, oboznamuje s novou legislatívou, vytvára účinnú 

organizačnú štruktúru, priestor na realizáciu a tvorivosť, vytvára interné školské predpisy tak,  

aby sa s nimi stotožnili zamestnanci a rešpektovali ich, plnia stanovené ciele školy, neustále 

sa vzdelávajú, spolupracujú s rodičmi, vytvárajú pozitívny imidž školy)   

Škola - organizácie spolupodieľajúce sa na výchove a vzdelávaní (prizýva rôzne organizácie k 

spolupráci, ktoré pomáhajú plniť stanovené ciele)  

Škola - školská samospráva - škola (predkladá rade školy koncepciu rozvoja školy, ŠkVP, 

podnety na pomoc a spoluprácu, vyjadruje sa k hlavným úlohám a otázkam školy, dáva 

podnety na skvalitnenie činnosti, poskytuje pomoc)  

Škola – ostatní partneri, nadácie, občianske združenia – škola (škola prizýva k spolupráci 

a očakáva pomoc a podporu, vyzývajú a očakávajú podporu pri spoločnej realizácii projektov) 

 

 

7.1 Predpokladané zmeny dosiahnuté realizáciou koncepcie, očakávané pozitíva 

 

 Navrhovanými aktivitami a ich realizáciou by som chcela dosiahnuť čo najlepšie 

výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Mojim cieľom je, aby každý absolvent základnej školy bol dobrý, t.j. čestný, morálny, 

aby bol múdry, t.j. vzdelaný, tvorivý, aby bol aktívny, t.j. samostatný, pracovitý, iniciatívny a 

aby bol šťastný, t.j. vyrovnaný a zdravý. 

 

 



Mojim cieľom je vytvoriť školu: 

 

 ŠKOLA, KTORÁ POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ DEŤOM NADANÝM, 

ALE AJ O DEŤOM VYŽADUJÚCIM OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ 

 ŠKOLA, KTORÁ VYVÍJA PROJEKTOVÚ AKTIVITU 

 ŠKOLA, KTORÁ PRESADZUJE A REALIZUJE  HUMÁNNO TVORIVÉ 

METÓDY VYUČOVANIA  

 ŠKOLA, KTORÁ POSKYTUJE ŽIAKOM ENVIROMENTÁLNU, 

REGIONÁLNU, MEDIÁLNU, MULTIKULTÚRNU A DOPRAVNÚ 

VÝCHOVU, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY RAST, OCHRANU ŽIVOTA 

A ZDRAVIA, TVORBU PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ, FINANČNÚ 

GRAMOTNOSŤ    

 ŠKOLA, V KTOREJ SÚ VYTVÁRANÉ PODMIENKY PRE ŽIAKOV NA 

ZÍSKANIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ 

 ŠKOLA, KTORÁ DEŤOM POSKYTUJE ESTETICKÉ PRACOVNÉ 

PROSTREDIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVER 

 

Budem veľmi rada, ak budem môcť i za vašej spolupráce naplniť svoje vízie počas 

pôsobenia na škole ako vedúci riadiaci pracovník a vytvorím pre naše deti aj s mojimi 

kolegami príjemné školské prostredie prostredníctvom zážitkového učenia.  

Predložený koncepčný zámer vychádza z reálnych podmienok. Je vypracovaný tak, 

aby zohľadňoval skutočnosti, ktoré predstavujú dlhodobo trvalý stav. Predsavzatia a plány v 

ňom naznačené sú splniteľné. 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 
 


