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Koncepčný zámer rozvoja ŠZŠ v Klenovci nadväzuje na predchádzajúce koncepčné zámery, 

ktoré boli vypracované na roky 2013-2018. V týchto dokumentoch je uvedená dlhodobá vízia 

ako aj strategické smerovanie školy. Nakoľko sa táto koncepcia osvedčila a stotožňujú sa 

s ňou aj zamestnanci školy,  návrh nového koncepčného zámeru bude pokračovaním 

doterajšej práce a ďalšieho rozvoja školy v zmysle už dohodnutých princípov a hodnôt.  

  

 

 

 

 

          
 Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení neskorších predpisov 

 Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja  

stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

na roky 2014-2020  

 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027 

 Koncepčný zámer rozvoja Špeciálnej základnej školy v Klenovci na obdobie rokov 

2013-2018, ( Mgr. Janka Pohorelská, november 2013 )  

 Koncepčný zámer rozvoja Špeciálnej základnej školy v Klenovci na obdobie rokov 

2016-2018, ( Mgr. Janka Pohorelská, jún 2016 ) 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach                       

v školskom roku 2017/2018 

 SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 
Špeciálna základná škola v Klenovci je škola s právnou subjektivitou. Poskytuje výchovu 

a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením, konkrétne s mentálnym postihnutím. 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z.z.) 

postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím a podľa 

vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutí v kombinácii s mentálnym 

postihnutím. Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. základná škola, ktorá vzdeláva 

žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 

postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:  

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre 

žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi 

preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. 

Súčasťou školy je podľa zriaďovacej listiny školy Školský klub detí pri ŠZŠ v Klenovci, 

Partizánska 909. ŠKD  zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, 

výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

VÝCHODISKÁ  PRE  TVORBU  KONCEPCIE 
 

POSLANIE ŠKOLY 
 



 

 

Škola poskytuje pre žiakov zmysluplné trávenie voľného času prostredníctvom širokej 

ponuky záujmových útvarov. 

 

 

 

 

a) PEDAGOGICKÁ OBLASŤ 

 

Víziou našej školy je, aby deti chodili do školy rady. Dosiahneme to tak, že sa budú v škole 

cítiť dobre, že budú spokojné, a že sa budú cítiť bezpečne a príjemne. Naším úsilím je byť 

školou rodinného typu. Tvorivo-humanistické vyučovanie je v edukačnom procese našej 

školy prioritou už niekoľko rokov. Na základe tohto prístupu sú vzťahy medzi pedagógmi 

a žiakmi, ale aj rodičmi a zamestnancami navzájom na veľmi dobrej úrovni. Riadime sa 

hodnotami našej školy ako je ľudskosť, dôvera, spolupráca, tolerancia, akceptácia, 

komunikácia, otvorenosť, úprimnosť, partnerstvo a vzájomná pomoc. Za tým všetkým stojí 

sloboda, zodpovednosť a samozrejme láska a úcta k človeku a všetkému živému.    

Strategické ciele školy sú dlhodobé, sú to také ciele, ktoré sa nedajú splniť len tak v priebehu 

jedného školského roku. Pred piatimi rokmi sme sa spoločne dohodli na vízii školy, na 

hodnotách, na strategických cieľoch, na tom, kde chceme, aby smerovala naša škola.  

Stanovili sme si päť strategických cieľov, ktoré sme však postupne zredukovali 

a preformulovali. Je to výsledok profesijného rozvoja všetkých pedagogických zamestnancov 

školy, zvyšovania vzdelania, odborných vedomostí, zvyšovania kvality práce. 

Pôvodné ciele v koncepčnom zámere na roky 2013-2018: 

1. Edukačný proces orientovať humanisticky. /tvorivo-humanistická koncepcia 

vyučovania/ 

2. Dosiahnuť maximálne možný stupeň vzdelanosti a vychovanosti žiakov so zameraním 

na rozvoj kľúčových kompetencií, potrebných pre uplatnenie sa v spoločnosti, v 

pracovnom procese a v živote.  

3. Byť školou priateľskou k deťom. 

4. Byť zdravou školou. 

5. Byť zelenou školou. 

Súčasné ciele, ktoré sme stanovili pred tromi rokmi, sú rozvojové ciele školy zamerané na 

žiaka.  

 

ROZVOJOVÝ  CIEĽ č. 1 a jeho vyhodnotenie: 

 

Od školského roku 2019/2020 dosiahne každý žiak variantu A končiaci PŠD aspoň nižšiu 

reproduktívnu úroveň čitateľskej gramotnosti v dizajn štúdie PIRLS. 

Celý edukačný proces v škole, ako aj všetky školské a mimoškolské aktivity, sme zameriavali 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov, na zlepšenie ich komunikačných aj vyjadrovacích 

schopností, rozvíjanie kľúčových  kompetencií žiakov. V ŠkVP máme v rámci voliteľných 

hodín dlhodobo navýšené hodiny slovenského jazyka a literatúry o jednu hodinu, ktorá je 

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU A  VYHODNOTENIE KONCEPČNÉHO  

ZÁMERU  ROZVOJA  ŠKOLY  NA  ROKY 2013 - 2018 
 



 

 

zameraná na literárnu výchovu a rozvoj čitateľskej gramotnosti v jednotlivých úrovniach ČG 

v dizajn štúdie PIRLS.  

Hlavnú úlohu pre plnenie tohto cieľa zohráva Metodické združenie. Jeho prioritnou náplňou 

činnosti bola práve oblasť rozvoja ČG. Vedúca MZ vypracovala na začiatku školského roku 

Plán aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti, ktorý sa priebežne plnil a vyhodnocoval. 

Pripravovali sa vstupné a výstupné testy ČG. Na začiatku školského roku 2017/2018 všetci 

žiaci vykonali vstupné testy ČG, na konci školského roku výstupné testy, ktoré sme potom 

spracovali a vyhodnotili.  

V rámci MZ pracovali členovia na tvorbe tímového portfólia vo vzťahu k rozvojových cieľom 

školy. Portfólio pozostáva z námetov na vyučovacie hodiny, pracovné listy s poznámkami, 

výstupy z absolvovaných vzdelávacích programov.  

S cieľom rozvíjať ČG sme organizovali rôzne súťaže a aktivity zamerané na rozvoj ČG -  

Osmijanko, Oriešok, školský časopis Šepkáčik, návšteva knižníc v obci a okolí, práca 

záujmových útvarov. Počas diagnostiky úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov I. stupňa 

vznikla myšlienka vytvoriť vlastný metodický materiál - pracovný zošit pod názvom Agátkine 

zabudnuté rozprávky. Pracovný zošit obsahuje 10 slovenských, menej známych rozprávok so 

zaujímavými úlohami. S pomocou rómskeho asistenta sme v tvorbe pracovného zošita 

pokračovali a zrozumiteľnou formou sme spracovali 10 rómskych rozprávok. Rozprávky sú 

písané po slovensky, ale texty obsahujú aj rómske slová. Pracovný zošit vyšiel pod názvom 

Agátkine rómske rozprávky. Cieľom pracovných zošitov je rozvíjať komunikatívne 

kompetencie žiakov nielen v slovenskom ale aj v rómskom jazyku.    

Zvýšenú pozornosť sme venovali diagnostike a  hodnoteniu žiakov v danej oblasti, tvorbe 

úloh, rôznych aktivít. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v tejto oblasti prebiehalo 

podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, ako aj podľa aktuálnych ponúk poskytovateľov 

vzdelávacích programov. Pedagógovia absolvovali vzdelávacie programy so zameraním na 

ČG – Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj ČG žiakov I. stupňa, ČG a žiaci so ŠVVP, Rozvoj 

ČG v primárnom vzdelávaní, Podpora ČG žiakov v ZŠ, Rozvíjanie kreativity žiakov 

v primárnom vzdelávaní.  

U väčšiny žiakov je materinský jazyk rómsky, slovenský jazyk je pre nich cudzí jazyk, čo sa 

výrazne odráža na edukačnom procese. Preto sme na vyučovaní neustále kládli dôraz na 

správne osvojenie techniky čítania, proces pochopenia textu, identifikáciu informácie v texte, 

hodnotenie prečítaného, zapamätanie si myšlienky, textu, reprodukciu textu, dedukciu na 

základe textu, tvorba úsudku, logické spájanie súvislosti, vyvodenie hlavnej myšlienky, 

poučenia, závery.  

V rámci Integrovaného tematického vyučovania sme sa zameriavali na systematické 

rozvíjanie a obohacovanie slovnej zásoby žiakov, viedli sme ich k jednoduchému 

a zrozumiteľnému vyjadrovaniu sa, učili sme ich komunikovať, nebáť sa komunikovať, 

vyjadriť svoj názor, argumentovať.  

Čitateľskú gramotnosť žiakov rozvíjame každoročne i prostredníctvom recitačnej súťaže – 

regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych škôl z nášho regiónu, ktorú 

organizujeme už 20 rokov. 

 

 

 

 



 

 

ROZVOJOVÝ  CIEĽ č. 2 a jeho vyhodnotenie: 

 

Od školského roku 2019/2020 sa zníži počet výchovných opatrení a znížených známok zo 

správania v porovnaní so školským rokom 2014/2015.  

Výchovná funkcia školy je rovnako dôležitá ako vzdelávacia, čomu prikladáme aj potrebný 

dôraz. Demografické zloženie rodín našich žiakov, individuálnych osobitostí žiakov, si 

vyžaduje individuálny prístup ku každému jednému a neustále hľadanie nových metód 

a spôsobov práce s nimi. Práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením je veľmi náročná. 

Udržať ich pozornosť a sústredenosť na vyučovaní, zvládnuť ich nevyspytateľné a často 

nepredvídateľné správanie, keď veľa krát prídu do školy unavení, nevyspatí, nervózni, občas 

hladní a uzimení, vyžaduje si to obrovské pedagogické majstrovstvo učiteliek. Kvalita práce 

pedagogických zamestnancov školy je vysoká, každý vkladá do svojej práce predovšetkým 

srdce a maximálne využíva odborné i osobné kompetencie, čo sa odráža na kvalite 

edukačného procesu i celkovej atmosfére v škole.  

Dlhodobým problémom našej školy je nepokračovanie žiakov v štúdiu na OU. Každoročne sa 

žiaci prihlásia do OU, sú prijatí, ale do školy nenastúpia. V školskom roku 2017/2018 končilo 

povinnú školskú dochádzku na našej škole dvaja žiaci. Jedna žiačka 9. ročníka  variantu A 

nejavila žiadny záujem o ďalšie vzdelávanie, taktiež jej rodičia. Matka ju chcela mať doma, 

aby jej pomáhala s mladšími súrodencami. Žiak 8. ročníka variantu B taktiež nemal záujme 

o ďalšie vzdelávanie. Ani rodičia nesúhlasili s jeho vzdelávaním, nakoľko žiak mal veľmi 

problémové správanie, liečil sa v pedopsychiatrickej ambulancii. Matka bola rada, že už 

nebude musieť riešiť so školou žiadne problémy so správaním svojho syna.  

Pozitívne je, že v minulom školskom roku nastúpili dvaja žiaci na ďalšie vzdelávanie 

a vydržali celý školský rok. Jedna žiačka začala navštevovať OUI v Lučenci a jeden žiak 

Praktickú školu pri ŠZŠ V Rimavskej Sobote.  

Plnenie cieľa č. 2 je náročné a dlhodobé, postupujeme pomalými krokmi. Správanie žiakov je 

kolísavé, raz lepšie, raz horšie. S mladšími žiakmi obyčajne nie sú výrazné problémy. Sú milí, 

ochotní, radi chodia do školy, radi pracujú na hodinách. Správna a pozitívna motivácia, ako aj 

systém hodnotenia - pochvaly, povzbudenie zo strany pedagógov, priateľská atmosféra, 

výborné vzťahy, až rodičovský prístup k deťom prinášajú dobré výsledky v správaní sa 

žiakov. Aj u starších žiakov došlo k miernemu zlepšeniu správania. Oproti minulému 

školskému roku bolo udelených o 3 menej znížených známok zo správania 2. stupňa, a o 5 

menej znížených známok 3. stupňa. Motivácia a aj samotná komunikácia so staršími žiakmi 

vyžaduje obrovskú trpezlivosť. Niektorí žiaci takmer nejavia záujem o učenie, nič sa im už 

nechce robiť. Veľkým problémom je užívanie energetických nápojov najmä ráno cestou do 

školy. V škole sú tieto nápoje zakázané, takže ich vypijú ešte pred školou. Tieto nápoje 

spôsobujú problémy v správaní žiakov. Sú neposední, nervózni, podráždení, nevedia sa 

sústrediť, zlyháva im pamäť. Myslíme si, že uvedené nápoje by určite nemali byť dostupné 

deťom do 18 rokov.  

V rámci MZ sme venovali pozornosť zisťovaniu klímy v triedach. Triedni učitelia pracovali 

s dotazníkom na zisťovanie klímy v triede a vyhodnocovali ho. Ďalšou náplňou činnosti bolo 

vypracovanie kompetenčného profilu triedneho učiteľa našej školy.  

Naša škola naďalej spolupracuje s Unicef. Pravidelne realizujeme burzy obnoseného šatstva 

pre rodiny našich žiakov, v rámci ktorých organizujeme finančnú zbierku pre Unicef. Aj tento 

rok sme sa zapojili do aktivít v rámci Školy pre Afriku a pripravili sme pre žiakov zaujímavé 

aktivity.  Zapojili sme sa tiež do  Týždňa modrého gombíka, kde sa nám podarilo vyzbierať 



 

 

139 € pre deti na Ukrajine. Znovu sme získali titul Škola priateľská k deťom. Veľa času 

venujeme komunikácii so žiakmi, rodičmi, realizujeme rôzne aktivity zamerané na práva 

dieťaťa, práva ľudí, rodičovské stretnutia spolu so žiakmi. Snažíme sa rešpektovať potreby, 

práva žiakov, ich názory, požiadavky a priania. Je to náročné, nakoľko mentálne postihnutý 

žiak vníma realitu inak, ale u mnohých žiakov sa nám to darí.  

Celým edukačným procesom sa prelína environmentálna výchova. Pravidelne sa zapájame do 

projektu Recyklohry.  
 
 

b) PERSONÁLNA OBLASŤ 

 

Strategický cieľ školy zameraný na personálnu oblasť:   

 

 Viesť  tím ľudí, ktorí svojím správaním a konaním prezentujú kultúru a hodnotový 

systém školy a spoločne smerujú k naplneniu vízie a cieľov školy.  

 

Špeciálna základná škola v Klenovci vznikla v roku 1985. Za 33 rokov prešla vlastným 

vývojom pod vedením niekoľkých riaditeľov. Pre pozitívny rozvoj každej školy je dôležitý 

kolektív zamestnancov, tím kvalifikovaných ľudí, ktorí by mali mať spoločný cieľ. Mnoho 

rokov trvalo, kým sa kolektív našej školy stabilizoval. V súčasnosti pracuje v škole 14 

pedagogických zamestnancov a  3 nepedagogickí zamestnanci. Osem učiteľov vrátane 

vedenia školy je plne kvalifikovaných, z toho štyria majú 2. atestáciu, tri učiteľky čaká 

v novembri vykonanie 1. atestácie. Jedna učiteľka si v súčasnosti dopĺňa 

špeciálnopedagogickú spôsobilosť. Jedna kvalifikovaná učiteľka je momentálne na materskej 

dovolenke. V ŠKD pracujú dve vychovávateľky, jedna je plne kvalifikovaná 

s vysokoškolským vzdelaním a s 1. atestáciou, jedna  vychovávateľka má vzdelanie pre 

materské školy. Súčasťou pedagogického zboru sú traja kvalifikovaní asistenti učiteľa, z toho 

jeden rómskeho pôvodu. Kolektív zamestnancov dopĺňajú nepedagogickí zamestnanci, bez 

ktorých by bol chod školy ohrozený, a to ekonómka, upratovačka, školník a kurič v jednej 

osobe. Tento kolektív odvádza vysoko odbornú a kvalitnú prácu. S dobrým tímom šikovných 

ľudí sa dajú robiť dobré veci. Myslím si, že naša škola je dobrým príkladom.    

 

c) OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

 

Strategické ciele školy zamerané na oblasť materiálno-technického zabezpečenia:  

 

 Získať finančné prostriedky na úpravu školského dvora.  

 Získať finančné prostriedky na opravu fasády budovy školy na ulici Klenovčok.  

 Zrekonštruovať a zmodernizovať zariadenie školskej cvičnej kuchynky. 

 Modernizovať výukový softvér, učebné pomôcky, didaktickú techniku. 

 Modernizovať vnútorné zariadenie a  vybavenie školy. 

 

Plnenie cieľov v tejto oblasti je náročné, nakoľko úzko súvisí s výškou finančných 

prostriedkov. Množstvo moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky sa nám 

podarilo zabezpečiť v rámci rôznych projektov, ktoré sme realizovali. Postupne 

modernizujeme vnútorné priestory. Vymenili sme lavice a stoličky v šiestich triedach. Ostáva 

ešte vymeniť žiacke lavice a stoličky v jednej triede. Školský nábytok ako skrine je  nový 

a estetický vo všetkých triedach, v zborovni a na chodbách. Podarilo sa nám zrealizovať 

menšie priestorové úpravy, kde nám vznikol priestor, ktorý chcem v budúcnosti využiť na 



 

 

školskú knižnicu. Taktiež sme zrekonštruovali sociálne zariadenia v budove č. 4 pre žiakov aj 

zamestnancov na prízemí, ako aj v podkrovných priestoroch, kde sa nachádzajú kancelárie. 

Vnútorné priestory sú vymaľované, čisté, farebné, prostredie v škole je príjemné, zútulnené 

kvetmi a vyzdobené rôznymi žiackymi prácami. 

Nakoľko sme štátna rozpočtová organizácia, finančné prostriedky nám prideľuje zriaďovateľ 

v zmysle legislatívy podľa počtu žiakov v škole. Snažíme sa hospodáriť efektívne a účelne, 

napriek tomu nám FP nepostačujú na zabezpečenie všetkých potrieb školy, či už v zložke 

mzdy alebo prevádzka školy.  Obidve školy potrebujú opravu fasády. Úpravu školského dvora 

realizujeme pomalými krokmi, svojpomocne. Na kompletnú rekonštrukciu je potrebná vyššia 

finančná čiastka, ktorú nevieme zabezpečiť z bežného rozpočtu školy. Zatiaľ sme nebola 

vyhlásená výzva na poskytnutie FP, v rámci ktorej by sme mohli tento cieľ zrealizovať.  

 

 

 

 
 

Silné stránky: 

 kvalitný školský vzdelávací program, 

 ITV na I. stupni, 

 riadenie školy,  uplatňovanie princípov demokracie a humanizmu v procese riadenia, 

 hodnoty školy,  

 priaznivá psychosociálna klíma školy, príjemná rodinná atmosféra v škole, 

 uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, morálky, práva a proti        

všetkým formám intolerancie, násilia, diskriminácie, 

 udržiavanie tradícií školy,  

 využívanie alternatívnych prvkov, inovatívnosť edukácie, 

 vysoká odbornosť vyučovania, 

 tím tvorivých, flexibilných a kreatívnych zamestnancov, 

 vysoká úroveň profesijného rozvoja zamestnancov, ďalšie vzdelávanie a sebavzdelávanie,  

 dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, ako aj medzi samotnými zamestnancami, 

 dobrá počítačová gramotnosť učiteľov, 

 webová stránka školy, 

 dobré meno školy medzi širšou verejnosťou,  

 personálny systém - nový hodnotiaci systém pedagogických zamestnancov, kompetenčné 

profily. 

 

Slabé stránky: 

 vysoký počet žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 nezáujem žiakov a rodičov o ďalšie vzdelávanie, 

 nedostatok priestorov v škole, 

 zlý technický stav budov.  

 

Návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov:  

Zapojiť sa do projektu zameraného na zlepšenie technického stavu bodov školy 

a zníženie energetickej náročnosti budov.  

 

Príležitosti : 

 zlepšenie stavu budovy,  

 získavanie sponzorov, 

SWOT ANALÝZA 

 



 

 

 získavanie financií z mimorozpočtových zdrojov, tvorba projektov zameraných na  

modernizáciu učebných pomôcok. 

 

Ohrozenia:  

 znižovanie počtu žiakov školy, 

 postupný zánik špeciálnych škôl z dôvodu integračnej inkluzívnej edukácie, 

 nezáujem podnikateľských subjektov o spoluprácu so školou,  

 zvyšovanie nákladov na prevádzku školy,  

 znižujúca sa úroveň kvality života rodičov,  

 vysoký počet vymeškaných hodín z dôvodu dlhodobej chorobnosti žiakov, chronicita 

ochorení, nedodržiavanie liečebného režimu,   

 nedostatok finančných prostriedkov, 

 nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov, 

 vysoká zaťaženosť učiteľov. 

 

 

 

 

 

 
 

PEDAGOGICKÁ  STRATÉGIA 

 

 

VÍZIA (čo chceme?)     

 

 

„Chceme byť školou, do ktorej chodia deti rady.“ 

 

 

 

 

HODNOTY  ŠKOLY 

 

Sloboda, zodpovednosť, múdrosť, ľudskosť, 

demokracia, láska,  komunikácia, spolupráca, 

dôvera, tolerancia, akceptácia, úcta, úprimnosť, 

otvorenosť, partnerstvo, uznanie, dôslednosť, 

vzájomná pomoc, príjemná atmosféra.  

 

MOTTO našej školy a názov 

Školského vzdelávacieho programu:  

 

„Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do 

života pripravíme.“ 

 

 

 

 

 

ROZVOJOVÉ CIELE ZAMERANÉ 

NA ŽIAKA 

 

 

1. Od školského roku 2019/2020 dosiahne každý žiak 

variantu A končiaci PŠD aspoň nižšiu 

reproduktívnu úroveň čitateľskej gramotnosti 

v dizajn štúdie PIRLS. 

2. Od školského roku 2022/2023 bude vedieť každý 

žiak končiaci PŠD vytvoriť a prezentovať projekt 

z predmetu Príprava pre život na zvolenú tému.   

 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ ROZVOJA 

ŠKOLY 

Do 30. 8. 2023 vytvoriť a zrealizovať systém 

autoevalvácie školy. 

 

PEDAGOGICKÉ RIADENIE 
 



 

 

 

                            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový cieľ školy č. 1 je dlhodobým cieľom, ktorý sme si stanovili pred tromi rokmi. 

Vyhodnotenie cieľa je stanovené na koniec školského roku 2019/2020, čiže v budúcom 

školskom roku. Rozvojový cieľ č. 1 je stále aktuálny, preto ho uvádzam v tomto koncepčnom 

zámere.  

 

ÚLOHY 

 

1. Vzdelávať sa v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti, ako aj finančnej gramotnosti 

sebavzdelávania.   

2. Zúčastňovať sa odborných seminárov, konferencií, vzdelávacích podujatí organizovaných 

rôznymi organizáciami, metodickými centrami k téme rozvoja kľúčových kompetencií 

žiakov, ITV , projektového vyučovania. 

3. Na zasadnutiach MZ naďalej venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, 

finančnej gramotnosti ako aj zlepšovaniu klímy v triedach.  u žiakov.  

4. Na začiatku šk. roku a na konci šk. roku realizovať vstupné a výstupné testy ČG 

zamerané na 1. úroveň ČG.  

5. Naďalej rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach:  

a) Dbať na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách. 

b) Do edukačného procesu zaraďovať úlohy  zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

            Kompetencie učiteľa potrebné na realizáciu cieľa: 

 

 Poznať všetky úrovne čitateľskej gramotnosti v štúdii PIRLS, rozumieť im. 

 Poznať teoretické základy čitateľskej gramotnosti. 

 Vedieť diagnostikovať úroveň rozvoja čitateľskej gramotnosti každého 

žiaka. 

 Vedieť plánovať učebné ciele na vyučovaciu hodinu, ciele zamerané na 

žiaka, vhodné spôsoby (stratégií, metód a foriem) na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti s dôrazom na metakognitívne zručnosti. 

 Vedieť navrhnúť a realizovať úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v praxi. 

 Vedieť vyhodnotiť realizáciu úloh na rozvoj ČG a navrhnúť korekcie na 

zefektívnenie edukačného procesu. 

 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť výberom vhodných textov zameraných na 

osobnostný rozvoj žiaka a etické aspekty v súlade s obsahom svojho 

aprobačného predmetu. 

 Vedieť hodnotiť vlastné vyučovanie v oblasti rozvoja čitateľskej 

gramotnosti, a to využitím rôznych nástrojov na zistenie nielen výsledkov 

učenia sa žiaka, ale aj spätnej väzby od žiakov.  

 Vedieť si vybrať a realizovať adekvátne diagnostické metódy na 

identifikáciu učebného štýlu žiaka.  

 Vedieť  formulovať učebný štýl žiaka a vyvodzovať závery (metódy, formy, 

prostriedky). 

 

1. Od školského roku 2019/2020 dosiahne každý žiak variantu A končiaci PŠD aspoň 

nižšiu reproduktívnu úroveň čitateľskej gramotnosti v dizajn štúdie PIRLS. 

 

 



 

 

c) Premyslene a systematicky rozvíjať aktívnu slovnú zásobu žiakov. 

d) Učiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať verbálne i písomne celými 

vetami.   

e) Rozvíjať u detí schopnosť komunikovať a argumentovať v písomných aj ústnych      

prejavoch. Učiť ich viesť rozhovor, počúvať, argumentovať, reagovať na kritiku. 

f) Postupne rozvíjať schopnosť žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne     

zdroje informácií, osvojovať si metódy individuálneho štúdia, samostatnej práce      

s informáciami a prezentovať informácie.     

g) Rozvíjať čitateľské kompetencie na všetkých vyučovacích hodinách, v ŠKD,        

mimoškolskej  a záujmovej činnosti.   

h) Motivovať žiakov k mimočítankovému čítaniu, formovať kladný vzťah žiakov ku 

knihe a k literatúre. Viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej 

slovenskej klasickej     a modernej literatúry. 

i) V edukačnom procese efektívne využívať školskú knižnicu, ako aj ostatné dostupné 

knižnice, detské časopisy a časopisy vhodné pre mládež. 

j) Pripravovať rôzne netradičné, zábavno-súťažné aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej     

gramotnosti a čitateľských zručností, regionálnu súťaž v prednese poézie a prózy, 

popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí. 

k) Podporovať literárnu tvorbu detí a žiakov, príspevky uverejňovať  v školskom 

časopise. 

l) Do ponuky záujmových útvaroch zahrnúť krúžok literárnej, či dramatickej výchovy.  

6. Využívať IKT, výukové programy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, didaktické 

a metodické materiály na stránke NÚCEM.  

7. Nadviazať spoluprácu s logopédmi v poradenských zariadeniach. 
8. V  súvislosti  s  Medzinárodným  mesiacom  školských  knižníc  v prípade vyhlásenia sa 

zapojiť  do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 

9. Pokračovať v tvorbe PORTFÓLIA UČITEĽA vo vzťahu k rozvojovým cieľom školy.  

 

 

Edukačný proces v škole by mal smerovať ku kvalitnej príprave pre tvorivý, no zároveň 

praktický život. So stupňovaním spoločenských požiadaviek  na rodinu a na jej výchovné 

pôsobenie rastie aj význam výchovy pre manželský a rodinný život.  

Legislatívnymi zmenami a zavedením vzdelávacích programov sa nám otvorila možnosť 

vlastného smerovania školy, a to v súlade s požiadavkami a potrebami konkrétnych žiakov 

našej školy. V učebnom pláne ŠZŠ nebol predmet, ktorý by komplexne zahŕňal prípravu 

žiakov pre manželský, rodičovský a intímny život. Na základe dlhoročných skúseností 

získaných prácou s mentálne postihnutými deťmi, zväčša rómskymi, zároveň vychádzajúc zo 

stavu  rómskej problematiky na Slovensku,  neustále sa zvyšujúcej kriminality Rómov, s ich 

pre nás neprispôsobivým spôsobom života, zhoršujúcim sa zdravotným stavom detí, 

nevhodným a málopodnetným prostredím, v ktorom vyrastajú, vznikla potreba zaviesť do 

školy predmet, ktorý by v časovej postupnosti komplexne zahrnul jednotlivé tematické celky 

z rôznych oblastí a z rôznych predmetov do uceleného a systematického celku. Tak vznikol 

nový predmet nášho ŠkVP  Príprava pre život. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do 

štyroch oblastí. Náuka o človeku, Sexuálna výchova, Rodinná výchova a Spoločenská 

výchova. V rámci projektu financovaného z prostriedkov EÚ sme vytvorili učebnice 

a pracovné zošity pre tento predmet pre 5. – 9. ročník. Predmet sa vyučuje 1 hodinu do týždňa 

a vyučujú ho učiteľky, ktoré sa podieľali na tvorbe učebných osnov ,učebníc a pracovných 

zošitov. Preto je rozvojový cieľ č. 2  zameraný na žiaka a súvisí práve s týmto predmetom 

a jeho zameraním. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať históriu, mentalitu Rómov, ich tradície, zvyky, postavenie v spoločnosti. 

Vedieť, ako funguje komunita v rómskej osade Dolinka, z ktorej pochádza väčšina 

našich žiakov. 

Dodržiavať zásady komunikácie a spolupráce s rodičmi, vypracovanými našou školou.  

 

 

 

 

 

ÚLOHY 

 

1. V rámci metodického združenia venovať pozornosť predmetu Príprava pre život – 

charakteristika, ciele, obsah, proces, komunikácia, metódy.  

2. Prehodnotiť, analyzovať a navrhnúť korekcie učebných osnov predmetu Príprava pre 

život v zmysle rozvojových cieľov školy. V súlade s korekciami prepracovať texty a 

pracovné zošity k predmetu. 

3. Vytvárať a upevňovať u žiakov autentické sociálne a spoločensky prospešných postoje 

a hodnoty. 

4. Pomáhať žiakom  rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov. 

5. Rozvíjať osobnosť žiaka, jeho pozitívne stránky, rozumové aj fyzické schopnosti tak, aby 

získal kľúčové kompetencie človeka. 

6. Vychovávať žiakov k slobode a zodpovednosti, slobodnému rozhodovaniu  

a zodpovednému konaniu. 

7. Pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe zdôvodneného rozhodnutia, a to i v    

prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita), 

8. Formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť priateľské 

vzťahy. 

      Kompetencie učiteľa potrebné na realizáciu cieľa: 

 

 Dobre poznať a orientovať sa v ŠkVP. 

 Dobre poznať a orientovať sa v predmete Príprava pre život - 

charakteristika, ciele, obsah, proces, komunikácia a nadväzujúcich  

prierezových témach. 

 Vedieť použiť vhodné metódy vo vyučovaní tohto predmetu.  

 Vedieť prierezové témy ŠkVP aplikovať do ostatných predmetov.  

 Vedieť plánovať a koordinovať edukačný proces v triede a usmerňovať 

výchovné pôsobenie ostatných učiteľov v triede.  

 Vedieť uskutočňovať špeciálnopedagogickú diagnostiku každého žiaka, 

poznatky ŠPD využívať v  individuálnom prístupe ku každému žiakovi. 

 Vedieť kompetentne hodnotiť a kvalitne motivovať žiakov. 

 Vedieť analyzovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a uskutočňovať 

potrebné opatrenia na  ich zlepšenie. 

 Vedieť používať metódy a stratégie sociálneho rozvoja podľa individuálnych 

potrieb žiaka v súčinnosti s rodinou a rodinným prostredím. 

 Vedieť plánovať a projektovať edukačný proces v triede.  

 Poznať profesionálnu orientáciu žiakov a usmerňovať ju, poznať nadanie, 

talent, záujmy detí. 

 Vedieť používať IKT technológie a vedieť rozvíjať IKT zručnosti u žiakov.  

 

2. Od školského roku 2022/2023 bude vedieť každý žiak končiaci PŠD vytvoriť projekt 

z predmetu Príprava pre život na zvolenú tému.   

 

 



 

 

9. Posilňovať u žiakov úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a zákl. slobôd.  

10. Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, 

národnými a náboženskými skupinami.                                       

11. Rozvíjať u žiakov emocionálnu inteligenciu, vnútornú motiváciu, prosociálne správanie, 

komunikáciu, morálku, autoreguláciu, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké 

schopnosti. 

12. Individuálne pristupovať ku žiakom - preniknúť do ich sveta cítenia, myslenia, konania 

každého svojho žiaka, odhaľovať jeho silné a slabé stránky a individuálne zvláštnosti. 

Dať všetkým žiakom rovnakú šancu, aby  mohli byť úspešní.  

13. Orientovať sa na pozitívne stránky každého dieťaťa. 

14. Pestovať v žiakoch pozitívne postoje k funkčnej rodine a rodičovstvu. 

15. Rozvíjať starostlivosť o svoje zdravie, úctu voči vlastnému telu. 

16. Formovať postoje k bezpečnému správaniu. 

17. Používať metódy a stratégie podľa individuálnych potrieb žiaka v súčinnosti s rodinou,  

rešpektovať a oceňovať personálne spôsobilosti žiaka, rozvíjať sebareflexiu a podporovať 

sebahodnotenie žiaka. 

18. Viesť žiakov k spravodlivému hodnoteniu a sebahodnoteniu. 

19. Rešpektovať názory žiakov, umožniť im vyjadriť sa v rámci školy  v oblastiach, ktoré sa 

ich dotýkajú.  

20. Zlepšovať vzťah žiakov k hodnotám, k práci druhých. 

21. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole, prostredníctvom vhodných aktivít 

napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram. 

22. Rozvíjať kladný vzťah k prírode, životu, pestovať úctu k človeku.  

 

 

STRATEGICKÝ 

CIEĽ ROZVOJA 

ŠKOLY 

 

Do 30. 8. 2023 vytvoriť systém autoevalvácie školy 

a uskutočniť autoevalváciu školy vo vybranej oblasti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencie potrebné na realizáciu cieľa 

 

 Poznať teoretické východiská evalvácie a autoevalvácie školy. 

 Vedieť vybrať oblasť autoevalvácie školy. 

 Vedieť stanoviť ciele autoevalvácie školy. 

 Vedieť stanoviť kritériá autoevalvácie školy. 

 Vedieť vytvoriť plán autoevalvácie školy.  

 Vedieť vyhodnotiť výsledky autoevalvácie. 

 Na základe výsledkov autoevalvácie vedieť navrhnúť korekcie a zmeny.  

 

 



 

 

ÚLOHY 

 

1. Absolvovať seminár, alebo vzdelávací program so zameraním na získanie vedomostí 

a zručností v oblasti autoevalvácie školy.  

2. Stanoviť oblasť hodnotenia školy.  

3. Vytvoriť a realizovať plán autoevalvácie vo vybranej oblasti hodnotenia.  

4. Vyhodnotiť výsledky hodnotenia.  

5. Navrhnúť korekcie a zmeny v zmysle výsledkov autoevalvácie.  

 

Ďalšie konkrétne úlohy so stanovením termínov a zodpovedných ľudí budú rozpracované 

v plánoch práce školy na jednotlivé školské roky.  

 

 

 

 

 

 

 

PERSONÁLNA  STRATÉGIA 
 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ 

ROZVOJA ŠKOLY  

 

Viesť tím dobrých a múdrych ľudí, ktorí svojím 

správaním a konaním prezentujú kultúru a hodnotový 

systém školy a spoločne smerujú k naplneniu vízie 

a cieľov školy.  

 

 

ROZVOJOVÝ CIEĽ 

ZAMERANÝ NA 

PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANOV 

ŠKOLY  

 

Od 1. 9. 2022 budú vedieť všetci pedagogickí zamestnanci 

vytvoriť stratégiu vlastného profesijného rozvoja v súlade 

s víziou a cieľmi školy. 

 

 

 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

 

1. Dopracovať kompetenčné profily pre kariérové pozície 

na škole.  

2. Dopracovať systém hodnotenia pedagogických 

zamestnancov.  

3. Vypracovať systém hodnotenia nepedagogických 

zamestnancov.  

4. Prepracovať systém odmeňovania zamestnancov.  

5. Vytvárať vhodné podmienky a motivovať zamestnancov 

k osobnému rozvoju a profesionálnemu rastu všetkých 

zamestnancov.  

6. Skvalitniť spoluprácu s rodičmi.  

7. Prepracovať Zásady spolupráce a komunikácie 

s rodičmi. 

 

PERSONÁLNE RIADENIE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLOHY  

 

1. V procese riadenia uplatňovať princípy humanizmu a demokracie, uplatňovať motivačný 

štýl vedenia zamestnancov. Uprednostňovať pozitívnu motiváciu pred negatívnou.  

2. Umožňovať zamestnancom podieľať sa na riadení školy a rozhodovaní v dôležitých      

veciach výchovy a vzdelávania žiakov. 

3. Stabilizovať a neustále upevňovať kvalifikovaný tím zamestnancov so spoločným 

cieľom,  ochotných vzájomne spolupracovať  a komunikovať. 

4. Vytvárať možnosti upevňovania, stmeľovania kolektívu, upevňovania priateľských 

vzťahov.  

5. Motivovať zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu, k zvyšovaniu a rozširovaniu      

kvalifikovanosti, k budovaniu kariérneho postupu. 

6. Motivovať zamestnancov k práci, k dosahovaniu lepších pracovných výsledkov a  

k profesionálnemu rastu.  

7. Dobre poznať svojich zamestnancov a aj úlohy, ktoré im delegujeme.  
8. Jasne stanoviť, čo od svojich zamestnancov očakávam.  

9. Vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

10. Systém vnútroškolskej kontroly využívať ako nástroj budovania vzájomnej dôvery. 

11. Viesť hodnotiace rozhovory so zamestnancami, vyberať vhodné nástroje  hodnotenia 

a sebahodnotenia pracovných výkonov. Spravodlivo a objektívne hodnotiť zamestnancov 

školy. 

12. Viesť zamestnancov k sebarozvoju, sebahodnoteniu svojej práce. 

13. Skvalitňovať, hodnotiť a analyzovať svoju riadiacu činnosť, vyvodzovať závery,      

stanovovať si nové ciele a zlepšovať svoj pracovný výkon.  Poskytovať a prijímať spätnú 

väzbu. Kvalitne plánovať svoju prácu a dôsledne kontrolovať plnenie úloh. 

14. Každoročne prehodnotiť a vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania v zmysle 

napĺňania cieľov školy.  

15. Pravidelne prehodnocovať a dopĺňať plány osobného rozvoja u všetkých zamestnancov. 

Kompetencie potrebné na realizáciu cieľa 

 Poznať poslanie a ciele školy. 

 Poznať systém kariérového rozvoja pedagogických zamestnancov a  

možnosti kariérového rastu. 

 Poznať svoje osobné dispozície, hodnoty, silné a slabé stránky a dokázať 

ich využiť v pedagogickej práci. 

 Vedieť si stanoviť ciele svojho profesijného rozvoja v zmysle cieľov školy 

a realizovať ich. 

 Vedieť vyhodnotiť plnenie cieľov svojho profesijného rozvoja 

a navrhnúť korekcie.  

 Vedieť poskytnúť ale aj prijať spätnú väzbu.  

 Vedieť reflektovať vlastnú pedagogickú činnosť, svoj sebarozvoj.  

 Vedieť spolupracovať s kolegami na zlepšovaní kvality edukačnej 

činnosti. 

 Vedieť prezentovať vlastné pedagogické skúsenosti.  

 Vedieť prijať zodpovednosť za vlastný profesijný rozvoj. 

 

 

 



 

 

16. Dbať na zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov.  

17. Využívať ponuky vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich relaxačné sedenia, sociálne        

výcviky pre pedagogických zamestnancov, vzdelávanie v oblasti riešenia konfliktov. 

 

 

 

 

 

 

 

OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO  ZABEZPEČENIA 
 

STRATEGICKÝ CIEĽ ŠKOLY 

ZAMERANÝ  NA OBLASŤ 

MATERIÁLNO -

TECHNICKÉHO 

ZABEZPEČENIA 

 

Zrekonštruovať a zmodernizovať budovy školy.  

 

 

 

 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

 

1. Získať finančné prostriedky na zateplenie a 

opravu fasády obidvoch budov školy.   

2. Efektívne a úsporne nakladať s pridelenými 

finančnými prostriedkami. 

3. Hľadať možnosti získať finančné prostriedky 

z mimorozpočtových zdrojov, štrukturálnych 

fondov. 

4. Modernizovať materiálno-technické podmienky 

edukačného procesu.  

 

 

ÚLOHY: 

 

1. Zapojiť sa do výzvy MŽP SR o NFP - Operačný program Kvalita životného prostredia 

zameraná na Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. 

2. Vypracovať projekt, zabezpečiť a zrealizovať všetky potrebné kroky pre podanie žiadosti 

o NFP.  

 

 

 

 

 

 

Otvorená a partnerská spolupráca : 

 

 Zákonní zástupcovia žiakov, rodičia 

 Zriaďovateľ – Okresný úrad v Banskej Bystrici 

 Obecný úrad Klenovec 

 Základná škola V. Mináča s MŠ Klenovec 

 ŠZŠ Hnúšťa a CŠPP pri ŠZŠ Hnúšťa 

 OZ RODON Klenovec 

EKONOMICKÉ RIADENIE 
 

ORIENTÁCIA NA PARTNEROV 
 



 

 

 OZ AGÁTA Klenovec 

 OZ Slnko pre všetkých – DF Rimavská Sobota 

 Unicef  Bratislava 

 OZ Červený nos Bratislava 

 Obecná polícia Klenovec 

 OO PZ Hnúšťa 

 Mestská polícia Hnúšťa 

 ÚPSVaR Rimavská Sobota 

 pediater, všeobecný lekár v obci 

 komunitní pracovníci v obci, komunitní pracovníci v Hnúšti 

 


