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Predkladaná koncepcia rozvoja Základnej školy Výčapy-Opatovce vychádza:  

 

 z koncepcie výchovy a vzdelávania v SR,  

 z dlhodobej stratégie školy, 

 zo SWOT analýzy školy, 

 z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ, 

 zo Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zo Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vykonávacie predpisy,  

 zo Štátneho  vzdelávacieho programu, 

 zo Školského vzdelávacieho proramu,  

 z Plánu hlavných úloh školy, 

 z analýzy pripomienok partnerov školy - rodičov, žiakov, zamestnancov školy, rady 

školy a zriaďovateľa,  

 z vonkajších a vnútorných podmienok školy, 

 z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. 

 



1   Dlhodobá  stratégia školy 

 

Dlhodobá stratégia Základnej školy Výčapy – Opatovce je založená na plnení týchto cieľov: 

 zvyšovať kvalitu vzdelávacieho a výchovného procesu,  

 zvýšiť kvalitu života žiakov v škole, 

 uplatňovať humanizáciu a demokratizáciu výchovy a vzdelávania, 

 viesť žiakov k zdravému životnému štýlu,  

 venovať zvýšenú pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov na I. a II. stupni (ANJ, NEJ),  

 vytvárať podmienky na rozvíjanie čitateľskej, finančnej, prírodovednej, matematickej 

a digitálnej gramotnosti,  

 rozšírené vyučovanie informatiky, 

 zvyšovať kvalitu mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov, 

 venovať sa žiakom so ŠVVP a individuálnym prístupom k nim preklenúť všetky 

bariéry, 

  poskytovať kvalitné vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím v špeciálnych 

triedach a integráciou týchto žiakov prispievať k ich začleneniu do spoločnosti. 

 

2     Súčasný stav školy 

 

     V školskom roku 2018/2019 má  Základná škola Výčapy-Opaovce 237 žiakov, ktorí sa 

vzdelávajú v 13 bežných triedach a v 1 špeciálnej triede. Sú to nielen žiaci zo spádových obcí, 

z Výčap-Opatoviec, z Ľudovítovej a žiaci 2. stupňa z Jelšoviec, ale aj žiaci z Horných a 

Dolných Lefantoviec, z Koniaroviec, z Nových Sadov a Dražoviec. Pre žiakov primárneho 

vzdelávania máme zriadené 3 oddelenia školského klubu detí. Školský vzdelávací program je 

zameraný na rozšírené vyučovanie anglického jazyka a informatiky a od 7. ročníka na 

vyučovane nemeckého jazyka s alternatívou rozšíreného vyučovania prírodovedných 

predmetov – fyziky a chémie.  

    Naším ciľom je  vytvárať modernú školu s návratom k prírode a tradíciám. Škola poskytuje 

žiakom kvalitné vzdelanie, o čom svedčia aj výsledky našich deviatakov v Testovaní 9. Do 

stredných škôl bývajú pravidelne prijatí všetci deviataci v prvom kole prijímacieho 

pokračovania. V školskom roku 2015/2016 sme  boli v Testovaní 9 nad celoslovenským 

priemerom, v slovenskom jazyku o 3,5% a v matematike o 5,4%. V školskom roku 2016/2017 

sme v Testovaní 9 boli - v slovenskom jazyku a literatúre o 8,7% nad celoslovenským 



priemerom, v matematike o 3,9% nad celoslovenským priemerom. V školskom roku 

2017/2018 boli výsledky našich deviatakov opäť nad celoslovenským priemerom. Aj 

výsledky našich žiakov v Testovaní 5 boli nad celoslovenským priemerom.  

      Pekné úspechy dosahujú naši žiaci v predmetových olympiádach a súťažiach, a to v 

okresných, krajských, ale aj celoslovenských kolách. Škola poskytuje žiakom bohatú športovú 

a tanečnú prípravu a množstvo rôznorodých záujmových útvarov. Veľmi úspešne reprezentuje 

našu školu tanečný klub Sambáčik. Organizujeme  plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik, 

školu v prírode, lyžiarsky výcvik, odborné exkurzie po Slovensku i do zahraničia a 

koncoročné školské výlety. Žiakov vedieme k poznávaniu ľudových tradícií, o čom svedčia 

ich vystúpenia na oslavách a slávnostných akadémiách.  

     Špecifikom školy je kvalitná každodenná starostlivosť o žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a vzdelávanie žiakov z Iraku. V roku 2016 do ZŠ chodilo 9 žiakov z Iraku, v 

súčasnom období sú štyria.  V našej škole pracujú 2 špeciálne pedagogičky –  dve sú triedne 

učiteľky špeciálnych tried a jedna pracuje zároveň ako školská špeciálna pedagogička, ktorá 

poskytuje každodenný servis žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Našu školu navštevujú aj známe osobnosti slovenskej kultúry a vedy, ako napr. Ľubomír 

Feldek, Oľga Feldeková, Katka Feldeková, Pavol Hammel, Stanislav Štepka, Maruška 

Nedomová, Tibor Hujdič, Thomas Puskajler, Mikuláš Huba. 

       V škole sú zriadené 2 počítačové  učebne, tabletová učebňa, prírodovedná učebňa, 

jazykové laboratórium, trieda pre žiakov so ŠVVP, dielňa, staršia kuchynka na vyučovanie 

techniky, malá telocvičňa a školská knižnica. Na chodbách školy sú vytvorené čitateľské a 

relaxačné kútiky pre žiakov. Bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení a oplotenia 

školy. V areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré škola využíva v čase 

vyučovania telesnej a športovej výchovy, pre športovú činnosť žiakov v ŠKD a v čase 

činnosti športových záujmových útvarov. V exteriéri školy sme zriadili triedu v prírode a 

záhradu, ktorá učí. 

     Zapojenosťou školy do viacerých projektov sme získali veľa vyučovacích pomôcok,  

skúsenosti a možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov. 

 

 

 

 

 

  



3    SWOT analýza školy 

 

Silné stránky: 

 pozitívna klíma školy, 

 starostlivosť o nadaných žiakov, 

 výborná prezentácia školy v testovaniach, v olympiádach a v súťažiach, 

 starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, 

 úspechy v projektoch, podpora prírodovedných predmetov, 

 výučba v odborných učebniach – jazyková, počítačové, tabletová, prírodovedná, 

 vyučovanie v triede v prírode, zriadenie záhrady, ktorá učí, 

 zážitkové vyučovanie, 

 bádateľské vyučovanie, 

 aktivity školy pre žiakov v mimovyučovacom čase, 

 aktívna práca rady školy, 

 fungujúca práca ŠKD a záujmových útvarov, 

 enviro aktivity školy, 

 modernizácia vnútorných priestorov, interaktívne tabule. 

Slabé stránky: 

 neodbornosť vyučovania niektorých predmetov, 

 malá telocvičňa, 

 zastaraná dielňa a školská kuchynka, 

 nedostatok priestorov pre ŠKD, 

 chýba školský psychológ, 

 dochádzka žiakov do školy z rodín zo sociálne slabšieho prostredia. 

Príležitosti: 

 rozšíriť a aktualizovať Školský vzdelávací program – požiadavky našich partnerov,  

 ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

 projekty a granty, 

 motivácía žiakov k väčšej aktivite, vzbudzovať ich záujem o učenie a o dianie v škole, 

 činnosť žiackej školskej rady,  peer skupiny, 

 využívať nové nástroje sebahodnotenia,  

 spolupráca rodina – škola, 

 podpora školy zo strany rodičovského združenia, 

 kvalitný pedagogický tím,  



 nadviazanie spolupráce s novými partnermi, 

 spolupráca so zriaďovateľom.  

Ohrozenia: 

 demografický pokles populácie, 

 nárast počtu detí s poruchami učenia a správania, 

 nedostatok finančných prostriedkov, 

 nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, 

 byrokracia. 

 

3    Priority základnej školy v súčasnom období 

 

 tvoríme modernú školu s návratom k prírode a tradíciám, školu otvorenú,  

 realizujeme zážitkové vyučovanie, eniro a eko aktivity, 

 proces humanizácie, rozvíjame medzi žiakmi vzájomnú úctu a rešpektovanie sa. Motto 

Školského vzdelávacieho programu: Nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že 

ten druhý ma chápe, že mi rozumie a prijíma ma takého, aký som /Miron Zelina/, 

 pozitívna atmosféra v škole, budovanie dôvery medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a 

rodičmi, 

 rozvíjanie komunikačných zručnosti žiakov a rozvíjame ich čitateľskú, finančnú, 

prírodovednú, matematickú a digitálnu gramotnosť rôznymi formami, 

 vyučovanie  anglického jazyka od 1. ročníka, zavádzanie metódy CLIL, rozšírené 

vyučovanie anglického jazyka v 1., 2., 5. a 6. ročníku, 

 vyučovanie nemeckého jazyka od 7. ročníka s alternatívou rozšírenia vyučovania 

prírodovedných predmetov, 

 rozšírené vyučovanie informatiky, 

 účasť v programoch Zelená škola, Škola priateľská deťom, 

 edukačný proces žiakov s parciálnou integráciou žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, školský špeciálny pedagóg,  

 proces integrácie a inklúzie, vzdelávanie žiakov z Iraku, 

 edukácia žiakov s mentálnym postihnutím, ich integrácia v bežných triedach na 

predmetoch výchovno-estetického zamerania,  

 poskytovanie konzultácií školského špeciálneho pedagóga , 



 vytvárame podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov, dbáme o 

odborný rast pedagógov školy s väzbou na potreby školy.  

 škola poskytujúca žiakom športovú prípravu v oblasti loptových hier, tenisu, tanečnú 

prípravu - disco tance, disco show, ľudové tance, 

 pestrosť krúžkov,  

 pestovanie vťahu detí k ľudovým tradíciám, 

  individuálny prístup k žiakom, 

 systematická príprava žiakov do predmetových olympiád a súťaží, 

 príprava slávnostných akadémií pre rodičov a obec, 

 zážitkové vyučovanie – stretnutia s osobnosťami slovenskej kultúry a vedy, odborné 

exkurzie, výchovné koncerty, 

 aktívna práca žiackej školskej rady, program Škola priateľská deťom, 

 úspešné zapájanie sa do viacerých projektov,  

 snaha o zvýšenie kvality telesnej a športovej výchovy žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4     Koncepcia rozvoja Základnej školy Výčapy – Opatovce  

                                     

4. 1   Pedagogická koncepcia 

 

 naďalej modernizovať výchovno-vzdelávací proces, rozvíjať kľúčové kompetencie 

žiakov s dôrazom na získanie informačných, učebných, komunikačných, sociálnych 

a personálnych kompetencií na vyučovacích hodinách i v mimoškolskej činnosti, 

pokračovať v procese tvorby modernej školy s návratom k prírode a k tradíciám, 

 skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, poskytovať žiakom základné poznatky, 

zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 

umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na 

orientáciu žiakov v živote a v spoločnosti, kvalitná príprava žiakov na štúdium na 

stredných školách a na ich ďalší život,  

 tvoriť školu atraktívnu pre žiakov aj rodičov, vytvárať školu, do ktorej chodia deti 

rady, prispôsobiť tomu výchovno-vzdelávací proces, záujmovú činnosť, činnosť ŠKD 

a aktivity školy mimo vyučovania, 

 vytvárať v škole a v triedach pozitívnu atmosféru, príjemné pracovné prostredie, 

udržiavať pre žiakov relaxačné zóny, čitateľské kútiky, variovať, obmieňať školské 

zvonenie príjemnými melódiami, dbať na estetiku tried a v prvom rade  klásť dôraz na 

vytváranie pozitívnych vzťahov medzi učiteľom a žiakom,  

 podporovať rozvoj každého žiaka, venovať sa nielen úspešným, nadaným žiakom, ale 

aj tým menej úspešným, hľadať metódy a formy, motivačné a podporné aktivity, ktoré 

umožnia každému žiakovi úspešne sa vzdelávať a zažívať radosť z úspechu, hľadať 

cestu, ako naučiť každého žiaka,  

 formovať tvorivý štýl života žiakov, kladné vnútorné motivácie, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a vyššie hodnotové orientácie žiakov prostredníctvom 

výchovno-vzdelávacích prostriedkov, prístupom pedagógov k žiakom,  

 vytvárať v žiakoch vedomie spolupatričnosti a pocit spoluzodpovednosti za dianie 

v škole, podporovať naďalej žiacku školskú radu, ktorá sa podieľa na rozvoji školy, 

 vytvárať v škole klímu dôvery a spolupráce na rôznych úrovniach,  

 pokračovať v podpore integrácie a inklúzie žiakov, podporovať vedomie, že každý 

žiak je dôležitý, každý žiak je osobnosť, je vzdelávateľný, je prínosom pre ostatných, 

pre školu, na každého žiaka sa treba pozerať rovnako, ( inklúzia vo vzdelávaní závisí 

od materiálnych a personálnych podmienok školy), 



 dbať na to, aby vo výchovno-vzdelávacom procese bol v centre pozornosti a hlavným 

aktérom učenia sa žiak, nie učiteľ, učiteľ by mal byť iba organizátorom, ktorý vedie 

a usmerňuje, žiak - spoznáva, rieši problémy, objavuje a učí sa, žiaci sa dokážu učiť 

navzájom, vedia prezentovať svoje názory pred ostatnými, 

 preferovať zážitkové vyučovanie s dôrazom na sebareflexiu, sebahodnotenie využívať 

ako motiváciu na zlepšenie vlastných výsledkov,  

 propagovať medzi učiteľmi problémové a skupinové vyučovanie, naďalej získavať 

učiteľov pre tieto formy vyučovania, rozvíjať prosociálne vzťahy medzi žiakmi, 

 zavádzať do vyučovania tvorivú dramatiku a tvorivé didaktické hry, rozvíjať kreativitu 

žiakov, viesť divadelný krúžok, tvoriť bábkové divadlo v 5. ročníku, využívať 

inovatívne metódy a formy vyučovania v predmete slovenský jazyk a literatúra, ale aj 

vo všetkých predmetoch, 

 venovať sa naďalej rozvoju čitateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej a 

digitálnej gramotnosti žiakov, koordinovať tieto procesy na 1. aj na 2. stupni 

vymenovanými koordinátormi a vedúcimi PK, MZ, 

 pokračovať v aktivite rodičia čítajú deťom, vypracovať harmonogram,  

 podporovať vzdelávanie učiteľov, aby boli pripravení na zmeny v školstve, meniť 

systematicky prístup k vyučovaciemu procesu, v ktorom je hlavný aktér žiak, 

 zatraktívniť ponuku školy v jej profilácii, zaviesť postupne v 5. a v 6. ročníku nový 

predmet Komunikácia v anglickom jazyku a od 7. ročníka nový predmet Fyzikálno-

chemické cvičenia, o ktorý majú žiaci 6. ročníka už v tomto školskom roku záujem, 

 získavať nových žiakov, pokračovať v prezentácii výsledkov školy na verejnosti, na 

webovej stránke školy či v obecných novinách, šíriť dobré meno školy, 

Zodpovední: všetci 

 pravidelne spolupracovať s metodickými orgánmi školy, vzájomnou komunikáciou a 

spoluprácou dosiahnuť, aby sa podieľali na plnení koncepcie rozvoja školy, prijímať 

ich návrhy a podnety k školskému vzdelávaciemu programu a k riadeniu školy,    

Zodpovední: vedenie školy 

 vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry zintenzívniť  pravidelnú prácu s textom, 

rozvíjať čítanie s porozumením, čitateľskú gramotnosť, tvorbu vlastných textov a 

rozvíjanie komunikačných a tvorivých schopností žiakov, výrazne posilniť na 1. aj 2. 

stupni komunikačno-zážitkový model vyučovania,  viesť žiakov k čítaniu umeleckej 

literatúry, rozpracovať, realizovať a každoročne dopĺňať koncepciu rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti žiakov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Školského 



vzdelávacieho programu, zapájať žiakov do olympiády a súťaží v umeleckom 

prednese, v rétorike a vo vlastnej tvorbe, zapájať sa do e-testovaní,  

Zodpovední: učitelia SJL 

 vo vyučovaní cudzích jazykov naďalej používať metódu CLIL, klásť dôraz na rozvoj 

komunikačných schopnosti žiakov v cudzom jazyku, na uplatňovanie moderných 

vyučovacích metód, v rámci projektu E-twining nadviazať kontakty so školami v 

zahraničí, zapájať žiakov do olympiády a súťaží v cudzích jazkoch, zapájať sa do 

projektov poskytujúcich na určité hodiny anglického jazyka zahraničných študentov, 

anglicky hovoriacich, a aj prostredníctvom nich realizovať multikultúrnu výchovu,    

Zodpovední: učitelia CUJ 

 vo vyučovaní matematiky a informatiky na veku primeranej rovni rozvíjať logické a 

krtické myslenie žiakov, naučiť žiakov riešiť problémy, spájať matematiku a 

informatiku s praktickým životom, naučiť pracovať žiakov v skupine, vypracúvať 

projekty v tejto oblasti a prezentovať ich svojim spolužiakom, zapájať sa do súťaží aj 

v tejto oblasti, naučiť žiakov využívať získané poznatky aj v iných predmetoch a v 

praktickom živote, zapájať sa do e-testovaní, zúčastňovať sa naďalej súťaží v 

informatike a reprezentovať školu aj v celoslovenskom meradle, v rámci informatiky 

venovať sa programovaniu a tvorbe školskej televízie pri vhodných témach podľa 

učebných osnov, v spolupráci so zriadovateľom modernizovať počítačovú učebňu v 

rámci už podaného projektu,  

Zodpovední: učitelia MAT, INF  

 vo vyučovaní prírodovedných predmetov dosiahnuť, aby bádateľský spôsob 

vyučovania sa stal každodennou realitou, využívať novozriadenú prírodovednú učebňu 

s didaktickými pomôckami na zatraktívnenie vyučovania týchto predmetov, zmeniť ju 

postupne na vedecké laboratórium – science lab, ako partneri projektu IT akadémia 

využiť všetky ponúkané možnosti pre žiakov a vzdelávacie aktivity pre učiteľov, 

overovaním nových metodík na vyučovanie biológie, fyziky a chémie získať nové 

pedagogické skúsenosti a tieto využívať vo vyučovacom procese. Vo vyučovaní 

prírodovedných predmetov využívať v teplých mesiacoch Záhradu, ktorá učí – táto je 

práve v procese realizácie, získavať poznatky o prírode vlastným pozorovaním a 

experimentmi, podporiť činnosť enviropátračov, ktorí sledujú starostlivosť o životné 

prostredie v obci, aktívne sa zapojiť do tohto procesu,  

Zodpovední: učitelia  PRI, BIO, FYZ, CHE 

 



 vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov realizovať najmä pozorovacie a 

výskumné aktivity, učiť žiakov všímať si svoje okolie, viesť ich ku kritickému 

mysleniu a sebareflexii, projektovým vučovaním naučiť žiakov objavovať a skúmať, 

organizovať odborné exkurzie po stopách histórie slovenského národa, spoznávať 

krásy nášho regiónu a Slovenska, dôsledne a systematicky uskutočňovať vlasteneckú 

výchovu, formovať prezentačné zručnosti žiakov, posilniť výchovu k poznaniu a 

uvedomeniu si ľudských práv a práv dieťaťa – spolupráca s Unicef,  

Zodpovední: učitelia VLA, OBN, DEJ, ETV, GEO 

 vo vyučovaní pracovného vyučovania a techniky tvoriť, rozvíjať pracovné zručnosti 

žiakov, využívať záhradu, ktorá učí ako prostredie na vyučovaciu hodinu, samostatne  

a tvorivo ju dopĺňať , využívať na vzdelávacie aktivity triedu v prírode, rozšíriť 

políčka na pestvanie plodín, v spolupráci so zriaďovateľom rozšíriť a modernizovať 

školské dielne v rámci už podaného projektu, v prípade uvoľnenia priestorov vytvoriť 

novú školskú kuchynku na vyučovanie ekonomiky domácnosti, 

Zodpovední: učitelia PCV, TECH 

 vo vučovaní výchovných predmetov klásť dôraz na odbornosť vyučovania, zapájať sa 

do súťaží – výtvarných, hudobných, športových, na hudobnej výchove pestovať u 

žiakov vzťah k tradíciám – ľudové piesne, ľudové tance, ľudové zvyky, v športovej 

oblasti zamerať pozornosť na futbal, tenis,  stolný tenis a športovú gymnastiku. 

Zodpovední: učitelia HUV, VYV, TSV 

 zvyšovať digitálnu gramotnosť žiakov využívaním výukových programov , využívať 

interaktívne tabule, dataprojektory, prácu s internetom, získavanie informácií z rôznych 

zdrojov, ich využitie na vyučovaní, pri tvorbe projektov, pri rozširovaní vedomostí 

a kreatívnej činnosti žiakov,  

 vo všetkých predmetoch cielene rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, ktorá je 

nevyhnutným predpokladom na dosahovanie čo najlepších výchovno-vzdelávacích 

výsledkov, v Testovaní 5,9, na prijímacích skúškach, v ďalšom štúdiu na stredných 

školách i v každodennom živote, 

 dbať na zážitkové vyučovanie – realizovať vyučovacie hodiny v knižnici /žiackej 

i obecnej/, v múzeu, v odborných učebniach, skupinové a projektové vyučovanie by sa 

mali stať nevyhnutou súčasťou vyučovania pri formovaní komunikačných a sociálnych 

kompetencií žiakov, 

 Zodpovední: všetci 

 



 naďalej organizovať stretnutia žiakov s osobnosťami slovenskej kultúry, vedy a športu, 

 zaviesť pozíciu školského psychológa, udržať pozíciu školského špeciálneho pedagóga 

a pedagogického asistenta, skvalitňovať ich služby žiakom,  

 ponechať špeciálnu triedu (špeciálne triedy) ako súčasť základnej školy, podporovať 

integráciu týchto žiakov v triedach intaktných žiakov na predmetoch výchovno-

estetického zamerania, 

 rozvíjať záujmovú činnosť žiakov v oblasti umenia – spevokol, divadelný krúžok, 

krúžok umeleckého prednesu, tvorba školskej televízie, folklórny krúžok, výtvarný 

krúžok, krúžok moderného tanca – podporovať finančne tie krúžky, ktoré budú 

reprezentovať školu, ktoré sa budú úspešne zapájať do súťaží, využívať potenciál zo 

strany rodičov, kultúrnych organizácií a subjektov obce, 

 rozvíjať naďalej vzťah žiakov k ľudovým tradíciám na vyučovaní, v záujmovej 

činnosti, dopĺňať ďalšie ľudové kroje pre žiakov (1. stupeň, 2.stupeň), 

 rozvíjať záujmovú činnosť žiakov aj v oblasti športu – futbal, tenis, stolný tenis, 

športová gymnastika, atletika, podľa záujmu žiakov tvoriť materiálnu základňu pre 

športy, o ktoré žiaci prejavia záujem, 

 rozvíjať záujmovú činnosť žiakov v oblasti informatiky a programovania, pokračovať  

v činnosti krúžku programovania, zaviesť krúžok digitálnej fotografie, príp. krúžok 

robotiky – podľa záujmu žiakov a materiálnych podmienok, 

 zapájať sa naďalej do projektov, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu, ich výstupy využívať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 rozvíjať naďalej školské tradície, ako imatrikulácie prvákov, starší učia mladších, noc 

s rozprávkami,  Mikuláš, jesenné a vianočné tvorivé dielne s rodičmi, koledovanie 

v MŠ, v škole i v obci, fašiangy v škole a u pána starostu, valentínska pošta, deň 

komplimentov, školský karneval, oslavy MDD, rozlúčka štvrtákov s 1.stupňom 

a deviatakov so školou, tablá deviatakov, kultúrny program k Vianociam a ku Dňu 

matiek , ktoré obohacujú školský aj verejný kultúrny život. Zavádzať nové školské 

tradície, ako napr.: trieda hostí triedu, vianočný jarmok v spolupráci s rodičmi, ľudové 

tradície v decembri a iné,    

 realizovať pre žiakov 9. ročníka kurz spoločenského správania alebo kurz 

spoločenských tancov podľa ich záujmu, 

 tvoriť školskú televíziu, pripraviť vysielanie najmenej 4x v priebehu školského roka na 

webovej stránke školy a vo vestibule školy, v čase RZ vysielať vo vestibule školy, 



 aktualizovať pravidelne webovú stránku školy, šíriť dobré meno školy, 

 na minimalizáciu rizikového správania žiakov v školskom prostredí poskytnúť viaceré 

možnosti trávenia prestávok pre žiakov – stolný tenis na chodbe, čitateľské a relaxačné 

kútiky, využitie spoločenských hier, vysielanie školského rozhlasu, medzitriedne 

súťaže a aktivity žiackej školskej rady, charitatívne aktivity, tematické dni,  

 vytvoriť peer skupiny, vyškolenie peer mediátorov na pomoc pri riešení problémového 

správania žiakov školy, 

 pravidelne monitorovať atmosféru v škole a v jednotlivých triedach, uskutočňovať 

autoevalváciu školy v rôznych oblastiach jej života, vytvoriť pracovné tímy za týmto 

účelom. 

Zodpovední: vedenie školy 

 

 4. 2     Koncepcia ľudských zdrojov  

 

 tvoriť na pracovisku ZŠ naďalej tvorivú a priateľskú pracovnú atmosféru na základe 

zodpovednosti a dôvery, ľudskosti, empatie a spolupráce, vytvárať školu rodinného 

typu, 

 v riadení uplatňovať demokratický a racionálny spôsob riadenia školy založený na 

pravidlách, v ktorých časť právomocí a povinností za chod školy preberá každý 

zamestnanec, 

 zabezpečiť podiel zamestnancov školy na tvorbe koncepcie a plánu  školy,  

informovanosť zamestnancov o koncepcii školy, pláne a činnosti školy, tým zlepšiť 

organizáciu práce, zvýšiť pocit zodpovednosti zamestnancov za realizáciu koncepcie 

školy, 

 dbať, aby sa každý zamestnanec podieľal na humanizácii pracovného prostredia, aby 

pestoval dobré medziľudské vzťahy na všetkých úrovniach, teambuilding, 

 vytvoriť motivujúci a spravodlivý systém hodnotenia zamestnancov, zverejniť pravidlá 

hodnotenia, uskutočňovať pohovory so zamestnancami na túto tému, viesť diskusie na 

pracovných poradách ,   

 zlepšovať pracovné podmienky všetkých zamestnancov možnosťou využívať počítače 

s prístupom na internet, kopírku a iné technické prostriedky učiteľmi aj po pracovnej 

dobe, doplniť interaktívne tabule do všetkých tried,  



 umožniť odborný rast pedagogických pracovníkov, vypracovať plány ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v súlade so záujmami školy,  

 zabezpečiť odbornosť vyučovania na 90 %, kvalifikovanosť na 100%, 

 zabezpečiť ďalší osobnostný rast pedagogických a odborných zamestnancov,  

 viesť nepedagogických zamestnancov k samostatnosti a zodpovednosti za vykonanú 

prácu, zvyšovať školeniami ich právne vedomie a odbornosť, 

 pri vytváraní kolektívnej zmluvy podporovať dobrú sociálnu politiku školy, 

 motivovať pedagógov k tvorbe dokumentov, metodického materiálu pre žiakov, 

v rámci projektov prezentovať školu v rámci regiónu i Slovenska,  podpora spolupráce 

s učiteľmi  na celom Slovenku,  

 spoločnými akciami a výletmi naďalej upevňovať vzťahy v kolektíve.  

 Zodpovední: vedenie školy 

 

4. 3    Koncepcia spolupráce s partnermi  

 

 

 aktívne spolupracovať so zriaďovateľom, s Obecným úradom Jelšovce, s Obecným 

úradom Ľudovítová, s Okresným úradom Nitra, odborom školstva, ŠŠI, ŠPÚ, NÚCEM, 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu, a športu  pri zvyšovaní kvality školy, 

 rozvíjať spoluprácu a komunikáciu so žiakmi a s rodičmi žiakov, zavádzať do praxe 

nové formy spolupráce s rodinou žiaka (spoločné tvorivé dielne, tenisové turnaje 

štvorhry - rodič s dieťaťom, slávnostné akadémie pre rodičov v kultúrnom dome, dni 

otvorených dverí, rodičia čítajú deťom a i.) 

 spolupráca s materskou školou, spoločné kultúrne vystúpenia, koledovanie v MŠ, 

 spolupráca so základnými školami v regióne, v rámci projektu IT akadémia nadviazať 

s nimi partnerstvo a poskytovať priestor a pomôcky science lab aj na vyučovanie ich 

žiakov podľa záujmu, 

 spolupráca so školami v rámci Slovenska, zúčastňovanie sa súťaží, 

 spolupráca so školami v zahraničí v rámci projektu E-twining, 

 organizovať otvorené hodiny pre učiteľov školy a učiteľov okolitých škôl, 

 naďalej organizovať v spolupráci s metodickými orgánmi tzv. priateľské hospitácie 

v rámci PK, MZ ,  



 pravidelne spolupracovať s radou školy a rodičovskou radou, komunikovať pravidelne 

o ďalšom smerovaní školy, aktivitách a projektoch, riešiť spoločne problémy, 

 spolupracovať s miestnymi organizáciami v obci – skauti, Again, Nádej, heligonkári, 

futbalisti, stolní tenisti a i., 

 spolupracovať naďalej so Zariadením sociálnych služieb Ľudovítová, tvorivé výtvarné 

dielne v čase výtvarnej výchovy s prihliadnutím na plnenie učebných osnov,   

 s rodičmi pripravovať projekty na využitie 2% z daní a realizovať ich výberom 

vhodných dodávateľov a brigádnickou pomocou spolupracovať s rodičmi pri 

zlepšovaní estetických a materiálnych podmienok školy,  

 pravidelne pozývať rodičov na pohovory, konzultácie a riešiť spoločne vyskytujúce sa 

nedostatky a problémy so žiakmi,  

 rozvíjať spoluprácu s Políciou Lužianky a s Políciou mesta Nitra s cieľom prevencie 

patologických javoch,  

 rozvíjať spoluprácu s CPPPaP Nitra a s inými odbornými poradenskými zariadeniami 

v našom regióne, 

 spolupráca s Unicef, s nadáciami, s Ligou proti rakovine, s Červeným krížom, 

 rozšíriť rozsah a kvalitu školského časopisu  ako prostriedku k prezentácii na 

verejnosti, informovanosti partnerov a vytváraniu kladného imidžu školy, rozšíriť 

webovú stránku školy podľa potrieb žiakov a rodičov, pravidelne informovať rodičov 

i obec o aktivitách školy na webovej stránke školy, v obecných novinách, prezentovať 

základnú školu aj v Nitrianskych novinách, Učiteľských novinách, v Dobrej škole.  

Zodpovední: vedenie školy 

 

  

4. 4    Materiálno-technické zabezpečenie školy 

 

V nasledujúcich rokoch bude naďalej nevyhnutné v spolupráci so zriaďovateľom vytvárať 

materiálne podmienky pre rozvoj školy najmä v oblasti tých investičných finančných  

prostriedkov, ktoré školám nie sú prideľované priamo MŠVVaŠ SR. 

Rozpočet školy, ktorý podľa zákona a príslušných normatívov bude škole prideľovaný, by 

mal tak, ako doteraz, pri hospodárnom a racionálnom využívaní finančných prostriedkov 

postačovať na zabezpečenie prevádzky školy, na rozvoj výchovy a vzdelávania, na náležité 



odmeňovanie zamestnancov školy podľa platných predpisov. Okrem normatívnych 

prostriedkov z kapitoly MŠ SR a podielových daní zabezpečovať pre školu prostriedky: 

tvorba projektov a získavanie grantov, 2% z odvedených daní, , zisk zo zberu druhotných 

surovín, sponzorstvo.  

Návrhy  na skvalitnenie materiálno-technických podmienok 

základnej školy/predpokladaný termín 

1. rekonštrukcia vodoinštalácie a elektroinštalácie v škole v spolupráci so zriaďovateľom/do 

2021, 

2. modernizácia počítačovej učebne , schválený projekt,/ 2018, 

3. zriadenie modernej odbornej polytechnickej učebne na vyučovanie techniky / schválený 

projekt/ 2019, 

4. zriadenie science laboratória v prírodovednej učebni /sme partnerom projektu IT 

akadémia/ 2019, 

5. výstavba novej telocvične / potrebná investícia zriaďovateľa/ do 2023 

6. zriadenie školskej jedálne v priestoroch súčasnej telocvične/ do 2023 

7. zriadenie školskej kuchynky v priestoroch školskej jedálne/ do 2023 

8. modernizácia zariadenia vestibulu na prízemí/2019  

9. vybavenie všetkých tried interaktívnymi tabuľami/do 2021  

10. každú triedu na 2.stupni postupne vybaviť pomôckami určenými  pre  určitú vzdelávaciu 

oblasť, príp. vyučovací predmet, a tak prejsť k systému odborných učební/ 2019, 

11. dopĺňanie kabinetov didaktickými pomôckami/ priebežne, 

12. v triedach zavádzať a udržiavať oddychové zóny, najmä na 1. stupni / priebežne, 

13. postupná oprava žalúzií v triedach, údržba tried podľa potreby/ 2019, 

14. výmena skríň v triedach 1. stupňa, postupná výmena katedier vo všetkých triedach 

s priestorom na notebook, uzamykanie /priebežne, 

15. zavedenie elektronických triednych kníh/ 2019, 

16. vybavenie každého učiteľa osobným počítačom/ do 2020 

17. skvalitňovanie a dopĺňanie triedy v prírode, využiť kreativitu žiakov a učiteľov/priebežne, 

18. dokončenie záhrady, ktorá učí, dopĺňať ju didaktickými pomôckami a výsadbou/priebežne   

19. obohatenie školského parku novou výsadbou/ priebežne, 

20. rozšírenie školských políčok/ do 2020, 

21. oprava chodníka, rekonštrukcia parkoviska pre bicykle/ do 2021, 



22. postupná modernizácia zariadenia kabinetov pre učiteľov a vychovávateľov/ priebežne do 

2022, 

23. modernizácia pomôcok špeciálnych tried a ŠKD/ priebežne, 

24. pravidelné dopĺňanie knižného fondu školskej knižnice/ priebežne, hľadanie nového 

priestoru, rozšíriť činnosť knižnice na viac dní v týždni, rozšíriť jej služby pre žiakov 

a učiteľov/2019, 

25. inštalácia galérie výtvarných prác a diplomov žiakov v priestoroch chodieb školy, naďalej 

dbať na estetiku a farebnosť vnútorných a vonkajších priestorov školy/2018 + priebežne, 

26. nainštalovať v sociálnych zriadeniach nádoby na tekuté mydlo, toaletný papier a uterák 

má byť súčasťou hygienického vrecúška žiaka/2019, 

27. umiestniť po objekte školy odpadkové koše na recykláciu odpadkov/2019, 

28. skvalitniť bezpečnostný systém školy (rozšíriť alarm, vchodové dvere, bezpečnostné 

skrine, uzamykacie skrinky, skartovač, ...),/ 2020, 

29. viesť žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy k šetreniu energií/ 

priebežne, 

30. v spolupráci so zriaďovateľom hľadať možnosti rozšírenia priestorov základnej školy.  

 

Zodpovední: vedenie školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Civáňová, riaditeľka ZŠ 

 

Schválené: 

 vo Výčapoch-Opatovciach 27. 9. 2018 pedagogickou radou ZŠ Výčapy-Opatovce 

 


