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1. Vízia a zameranie Koncepcie rozvoja školy na obdobie 

rokov 2017-2019 

 

....Škola je miesto, kde každý môže byť úspešný...... 
 

Koncepčný zámer rozvoja školy sme vypracovali po podrobnej analýze súčasného 

stavu, vychádzajúc z pedagogických skúseností, súčasných potrieb v školstve, možností 

Základnej školy v Žaškove a obce Žaškov. Našou víziou je, pretvárať školu na modernú, 

„otvorenú“ školu- otvorenú novým možnostiam, žiakom, rodičom, obci a spoločnosti. 

Hlavnou úlohou ktorejkoľvek základnej školy je poskytnúť žiakom tie najlepšie základy 

ich budúceho vzdelania a povolania. Je to  zodpovedná úloha, čo si veľmi dobre 

uvedomujeme, a preto chceme z našej školy vytvoriť miesto, kde bude úspešný každý 

žiak. Byť úspešný neznamená „ mať samé jednotky...“, znamená to spoznať svoje silné 

stránky, nájsť si svoj okruh záujmov,  vedieť použiť získané vedomosti a zručnosti  

v reálnom živote. Pri napĺňaní jednotlivých cieľov koncepcie rozvoja školy chceme 

využívať všetky dostupné prostriedky a možnosti. Za dôležitú v tomto smere 

považujeme úzku spoluprácu školy a obce. Pri súčasnej demografickej situácii je 

dôležité udržať počet žiakov v menších, obecných základných a materských školách, 

pretože práve existencia školy v obci zaručuje jej ďalší pozitívny rozvoj. Naším cieľom 

bude získavať žiakov už v našej materskej škole a ponúknuť im také možnosti 

a príležitosti, aby nemali dôvod odchádzať do iných škôl. Hlavnou úlohou vedenia školy 

v tomto smere, je zamerať sa na zvyšovanie kvality výchovno- vzdelávacieho procesu, 

budovať pozitívnu a podnetnú klímu v škole a motivovať pedagógov k sebavzdelávaniu 

a spoznávaniu najnovších trendov v oblasti školstva. Pri napĺňaní jednotlivých vízií 

a plánov chceme využívať aj mimorozpočtové finančné prostriedky, čo je tiež veľmi 

dôležitý faktor pri budovaní úspešnej a modernej školy.  V ďalšej časti koncepčného 

zámeru stručne analyzujeme súčasný stav školy. 

 

 

 

 

 



2. Analýza aktuálneho stavu Základnej školy s materskou 

školou Žaškov 

 

  

 

 

Základná škola s materskou školou Žaškov má v školskom roku 2017/2018  9 tried 

a 137 žiakov, v materskej škole je počet žiakov v obidvoch triedach 40. Budova školy 

sa nachádza v tichšej časti obce, mimo hlavnej cesty, čo zaručuje zvýšenú bezpečnosť 

žiakov. V súčasnosti školu navštevujú najmä žiaci zo Žaškova, ale takmer v každej 

triede sú aj žiaci z Párnice. Budova školy je zateplená, sú na nej vymenené pôvodné 

okná za plastové, no aj napriek tomu si bude do budúcna vyžadovať rekonštrukciu / 

najmä rekonštrukčné práce strechy hlavnej budovy školy/. V osobitnej budove sa 

nachádza Školský klub detí, Školská jedáleň, budova telocvične s ďalšími učebňami. 

Najväčšiu rekonštrukciu je potrebné vykonať práve v budove, kde sa nachádza 

telocvičňa. K základnej škole patrí elokované pracovisko materskej školy, ktoré sa 

nachádza taktiež v obci Žaškov, nie však v bezprostrednej blízkosti základnej školy. 

Budova materskej školy poskytuje deťom veľmi dobré priestorové vybavenie a pekne 

upravený exteriér / dvor pri MŠ/, avšak práve budova MŠ si vyžaduje najrozsiahlejšiu 

rekonštrukciu interiéru a exteriéru podľa súčasných potrieb a štandardov. Výchovno- 

vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu a podľa 

Inovovaného Školského vzdelávacieho programu. V materskej škole taktiež výučba 

prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom „ Cesta plná 

dobrodružstva“.  

 



Silné stránky školy: 

 Vzťah k regionálnym tradíciám 

 Nižší počet žiakov v triedach / individuálny prístup/ 

 Bezpečné a tiché prostredie 

 Zrekonštruovaná hlavná budova školy 

 Moderný športový areál / multifunkčné ihrisko/ 

 Fungujúca ŠKD a CVČ / množstvo záujmových útvarov/ 

 

       Slabé  stránky školy: 

 Časté striedanie sa vyučujúcich cudzieho jazyka  

 Chýbajúca odbornosť v prírodovedných predmetoch / fyzika, chémia/ 

 Klesajúci počet žiakov 

 Budovy školy vyžadujúce si väčšiu rekonštrukciu 

 Zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP 

 Nedostatočne prispôsobené podmienky výchovy a vzdelávania žiakov so 

ŠVVP 

 Neprehľadnosť evidencie školského majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dlhodobé aj krátkodobé strategické ciele rozvoja školy 

 

3.1 Krátkodobé ciele 

Jednotlivé ciele, ktoré sú súčasťou celkovej vízie rozvoja školy, chceme začať napĺňať 

už v školskom roku 2017/2018. V tejto časti koncepčného zámeru predkladáme reálne 

ciele, ktoré plánujeme dosiahnuť v školských rokoch 2017/2018 a 2018/2019. 

 Zlepšovať spoluprácu školy s obcou a inými inštitúciami, ktoré môžu byť pre ňu 

prínosom. Zlepšovať vzťah učiteľ- žiak- rodič. Zavádzať v pravidelných 

intervaloch „ Konzultačné dni“ / aspoň štyri krát do roka/, ktoré ponúkajú 

rodičom možnosť získať konkrétne a úplné informácie o svojom dieťati a taktiež 

konzultovať návrhy riešenia problémov. Konzultačné dni zavedieme ako nástroj 

zlepšenia vzťahov medzi rodičmi a učiteľmi.  

 Zapájať školu do života obce. Usporiadať „ Vianočné trhy výrobkov žiakov“ 

v spolupráci s obcou. Usporiadať a znovu oživiť „Školský ples pre rodičov 

a priateľov školy“.  

 Realizovať „Dni otvorených dverí“, počas ktorých budú mať rodičia možnosť 

vidieť prácu svojich detí priamo na hodinách a pomôcť tak zlepšiť výchovno- 

vzdelávaciu činnosť svojich detí aj v domácom prostredí a prispôsobiť domácu 

prípravu tak, aby bola efektívnejšia. 

 Spropagovať a predstaviť Základnú školu s materskou školou Žaškov v obci 

Párnica a získať si tak potenciálnych  žiakov do prvého ročníka v budúcom 

školskom roku 2018/2019. Pripraviť zaujímavú a pútavú propagáciu školy pre 

rodičov.  

 Zlepšiť podmienky výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP. Zamestnať na plný 

pracovný úväzok školského špeciálneho pedagóga,  vybaviť a zariadiť učebňu 

školského špeciálneho pedagóga ako najvhodnejšiu reakciu na neustále sa 

zvyšujúci počet žiakov so ŠVVP a integrovaných žiakov v bežných triedach. 

Zabezpečiť čo najlepšie podmienky integrácie a úzku spoluprácu s CPPPaP.  

 Využívať dotácie na organizovanie „Školy v prírode“ a Lyžiarskeho výcviku. 

 Podporiť výučbu a realizáciu výkonových aj obsahových štandardov 

v rozvíjajúcom sa predmete Technika. Zriadiť a vybaviť učebňu Technickej 

výchovy ako zlúčenú učebňu so školskou cvičnou kuchynkou a dielňou na 



realizáciu cieľov predmetu. Zriadiť školskú záhradku a efektívne využiť  

produkty zo školskej záhradky. 

 Upraviť prostredie exteriéru školy a školského dvora. Upraviť staré dreviny 

a vysadiť nové, zriadiť školský oddychový kútik a „letnú učebňu v prírode“. 

 Pokračovať v zariaďovaní špecializovaných učební. 

 Podporiť a umožniť realizáciu kontinuálneho vzdelávania pedagógov. 

Zabezpečiť osobnostný aj kariérny rast pedagogických aj odborných 

zamestnancov. Zabezpečiť nové didaktické pomôcky a odbornú literatúru. 

 Zamerať sa na rozvoj výučby cudzieho jazyka- anglického jazyka na škole. Do 

Inovovaného Školského vzdelávacieho programu v školskom roku 2017/2018 

zahrnúť 2 hodiny Konverzácie v anglickom jazyku v 7. ročníku. Umožniť 

žiakom každoročne prihlásiť sa na „Týždeň anglickej konverzácie s anglicky 

hovoriacim lektorom“, ktorý sa uskutoční raz ročne – ideálne dva krát ročne / 

podľa záujmu žiakov a rodičov/ na našej škole. Práve komunikácia s rodeným 

anglicky hovoriacim lektorom sa ukázala ako dôležitý a kľúčový faktor v 

„osmeľovaní“ sa hovoriť v cudzom jazyku.  

 Zvýšiť odbornosť vo vyučovaní prírodovedných predmetov motivovaním 

pedagogických pracovníkov, rozširovať si svoju aprobáciu o daný predmet.  

 Stabilizovať vyučovanie na prvom stupni v ročníkoch 1.-3., aby sa zaistila 

dostatočná úroveň a efektívnosť vyučovania na prvom stupni ZŠ. 

 Zlepšovať spoluprácu základnej školy s materskou školou. 

 Efektívne využívať zostavený rozpočet na rok 2018. 

 Podporiť rozvoj programu Boja proti obezite zabezpečením odborného 

a kvalitného vyučovania telesnej výchovy na škole, pokračovať v programe 

Školské ovocie a Školské mlieko, začleňovať do výchovno- vzdelávacieho 

procesu akcie podporujúce zdravý životný štýl. Podporovať zapájanie sa do 

športových súťaží.  

 Zlepšiť vnútornú klímu školy, zlepšovať vzťahy v triednych kolektívoch 

a medzi triednymi kolektívmi, zabrániť riziku šikanovania organizovaním 

preventívnych akcií. 

 Pravidelne monitorovať vyučovací proces jednotlivých pedagógov, začínajúcim 

pedagógom umožniť adaptovať sa,  úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie 

a ďalej pokračovať v profesionálnom a odbornom raste. 

 Zlepšiť vzájomnú kooperáciu medzi vedúcimi zamestnancami školy. 



3.2 Dlhodobé ciele  

 

 Zabezpečiť 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru a dosiahnuť čo 

najvyššiu odbornosť vyučovania najmä ďalším vzdelávaním pedagógov. 

 Postupne zrekonštruovať všetky budovy školy, inovovať a modernizovať 

inventár školského majetku. 

 Zabezpečiť prehľadnosť, zrozumiteľnosť, jednotnosť a presnosť evidencie 

školského majetku. 

 Zabezpečiť kvalitné a inovované vnútroškolské  normy a smernice. 

 Zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť, vytvoriť 

konkurencieschopnú školu vo vzťahu k iným základným školám. 

 Inovovať školský vzdelávací program podľa najnovších trendov. 

 Venovať sa rozvoju čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov. 

 Venovať sa odstraňovaniu negatívnych javov v školskom prostredí, bojovať proti 

segregácii, šikane a diskriminácii. 

 Vytvoriť si družobný vzťah so slovenskou základnou školou alebo školou 

v zahraničí. 

 

 

 

 

 

Koncepčný zámer rozvoja základnej školy je otvorený dokument, ktorý je možné 

priebežne meniť, dopĺňať a aktualizovať. 

 

 

Mgr. Anna Punová 

/ riaditeľ školy / 

 



 

 

 

 


