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ÚVOD 
HISTÓRIA 
Za uplynulé obdobie aj napriek nie najpriaznivejšej ekonomickej situácie, ktoré 

sprevádzala a sprevádza školstvo dodnes, nevynímajúc našu školu, zaznamenala škola 
pozitívny rozvoj ako v pedagogickej tak aj v materiálno technickej oblasti. 

Za celé obdobie existencie školy sme sa snažili byť priekopníkmi pozitívnych zmien s jediným cieľom –posunúť  úroveň školy ešte viac dopredu. ( viď. chronologicky 
prehľad najdôležitejších zmien ktoré formovali našu školu). 

r.1987- otvorenie školy – ( súčasť  školy  – materská škola, školská jedáleň, plaváreň, 
posilňovňa ) 

r.1991 – bola daná do prevádzky posilňovňa, herňa – stolný tenis 
r. 1992 – medzi prvými školami na Slovensku sme začali experimentálne overovať 

projekt – slovného hodnotenia žiakov a naša škola vydala publikáciu „Známka alebo slovo“. 
r.1993 – bola daná do prevádzky plaváreň 
r. 1993 – stali sme sa jednou z desiatich škôl zo Slovenska , ktoré boli začlenené do 

Európskeho projektu „ Škola podporujúca zdravie“ 
r.1993- škola ako jedna z popredných škôl na Slovensku  získala právnu subjektivitu 
r.1994 – ako jedna z mála základných škôl na Slovensku začíname s podnikateľskou 

činnosťou školy (prevádzkovanie plavárne, zmluvné stravovanie, prevádzkovanie 
posilňovne...) 

r.1998 – začíname na škole na I. stupni uplatňovať projekt „ Krok za krokom“ 
r.1994 – otvorenie prvej športovej triedy na škole so zameraním na futbal  
r.2000 – začíname s integráciou žiakov s telesným , zdravotným postihom a poruchami 

učenia a správania 
r.2004 – otvorenie –„Centrum rytmus života“ – terapia pomocou biofeedbacku 
r.2004 – dochádza k zlúčeniu základnej školy s materskou školou  
r. 2004- nadviazali sme družbu so ZŠ v Karvinej – Hraniciach (ČR)  
r.2005-  nadviazali sme kontakt so školou v nemeckej Gothe a podpísali zmluvu o 

spolupráci 
r.2006 – otvorenie veľkého futbalového ihriska pri ZŠ – s umelou trávou a osvetlením 
r.2008 – otvorenie miniihriska s umelou trávou v átriu školy 
r.2010 – obnova základnej a materskej školy ( zateplenie, nová fasáda, rekonštrukcia 

strechy, termoregulácia kúrenia) – financované z Eurofondov  
2010-2013 – naša škola sa zapojila do projektu – „ Moderné vzdelávanie investícia do 

budúcnosti“ – projekt financovaný z Eurofondov  
2012 – Ako jedna z prvých škôl v Martine sme zaviedli do praxe elektronickú žiacku 

knižku 
2013 – Ako jedna z popredných škôl na Slovensku a prvá základná škola v Martine - 

zavedenie do praxe elektronickej triednej knihy   



2013 – začali sme s postupnou výstavbou detského parku v horičke pri základnej škole 
Počas celého uplynulého obdobia sme boli úspešní vo viacerých projektoch  – napr. 

Infovek, Digitálni Štúrovci, Jazykové laboratórium, Otvorená škola, Revitalizácia školských 
jedálni, Moderné vzdelávanie – investícia do budúcnosti, Obnova- rekonštrukcia exteriéru 
školy, Comenius, Otvorená škola – šport a pod. 

 
SÚČASNOSŤ 
Štatistické ukazovatele:  porovnanie ( škol. rok 2009/2010 a 2013/ 2014 )  -  
 stav k 15.9.2009  a k 15. 9. 2014 
 
Základná škola: 

Školský rok 2009/2010 2013/2014 
Počet žiakov/z toho dievčat 570/ 241 610/274 
Počet tried /priem. počet 
žiakov triede 

26/ 21,92 26/ 23,46 

 
Školský klub detí: 

Školský rok 2009/2010 2013/2014 
Počet žiakov 124 183 
Počet oddelení 5 7 

 
Školská jedáleň:  

Školský rok 2009/2010 2013/2014 
Počet stravníkov v ZŠ 380 447 
Počet stravníkov v MŠ 139 166 
Zmluvné stravovanie 127 121 

 
Materská škola: 

Školský rok 2009/2010 2013/2014 
Počet detí 150 168 
Počet oddelení 7 7 

 
 
 
 



Personálne obsadenie školy: 
Počet všetkých zamestnancov školy je 104, z toho 71 pedagogických a 33 

nepedagogických. K nepedagogickým patrí špeciálny pedagóg, školský psychológ, správca 
IKT, 4 administratívny zamestnanci, 13 upratovačiek a 10 pracovníkov školskej jedálne. 

 
Školský rok 2009/2010 2013/2014 
Počet nepedagogických 
zamestnancov/ z toho žien 

29/28 33/30 

Počet pedagog. 
zamestnancov/ z toho žien 

60/55 71/64 
Náš súčasný školský vzdelávací program pre základnú školu – „ Škola pre život - 

učiaca sa škola“  a pre materskú školu „ Detský rok“ ( hrou k poznaniu, s poznaním ku 
vzdelaniu, so vzdelaním do života) otvára pre všetky deti MŠ a žiakov ZŠ ďalšie možnosti, 
k možnému obohateniu získaných poznatkov v rôznych oblastiach života, výchovno - 
vzdelávacieho procesu ako aj ďalšieho  zlepšovania podmienok pre vzdelávanie ale aj 
pracovné prostredie. ( Všetky ciele a úlohy sú obsiahnuté v uvedených programoch školy). 

V súčasnom období je pre nás potešiteľné, že v dnešnom konkurenčnom prostredí je o 
našu základnú školu s materskou školou  zo strany rodičov a žiakov stále  záujem. V MŠ 
máme dnes umiestnených 168 detí v 7 oddeleniach a v ZŠ 610 žiakov v 26 triedach. 

 
Porovnanie – počet detí MŠ a žiakov ZŠ za posledných 6 rokov: 
 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
MŠ 150 165 168 173 168 168 
ZŠ 570 580 588 598 599 610 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



BUDÚCNOSŤ 
STRATEGICKÝ PROGRAM ŠKOLY: 
Na základe analýzy rozvoja školy za uplynulé obdobie, návrhov, pripomienok zo strany 

rodičov, zamestnancov školy ale aj samotných žiakov bude potrebné ďalší rozvoj školy  
postaviť na súčasných základoch s perspektívou ďalšieho rozvoja vo všetkých oblastiach jej 
života s prihliadnutím na vývoj v spoločnosti a to predovšetkým v oblasti školstva. 

Našou úlohou do budúcnosti naďalej ostáva postupne vybudovať modernú školu 
21.storočia s cieľom zvyšovania kvality  obsahu vyučovania, zlepšovania materiálno- 
technického vybavenia s dôrazom na výchovu a rozvoj osobnostných vlastností tak, aby našu 
školu opúšťali žiaci dobre pripravení pre uplatnenie sa v ďalšom živote. 

Východiská pre formulovanie strategického programu:  
a)Normatívne – platné zákony, vyhlášky, smernice, metodické usmernenia, školský 

vzdelávací program - učebné plány, učebné osnovy ( školská legislatíva) 
b)Nenormatívne – očakávania učiteľov, žiakov, rodičov, nepedagogických 

pracovníkov, okolia školy, spoločenská potreba, celospoločenský trend. 
Analýzy a prognózy – SWOT analýza: oblasti v ktorých škola dosahuje dobré 

výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania 
zlepšiť vrátane návrhov opatrení. Pri spracovaní podkladov k SWOT analýze som vychádzal 
z dotazníka pre učiteľov, rodičov a žiakov školy. 

 
 
SILNÉ STRÁNKY 
Základná škola  odbornosť pedagogických zamestnancov 
 atraktívnosť edukačnej ponuky školy 
 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 
 integrácia žiakov s telesným postihnutím 
 integrácia nadaných žiakov 
 zapájanie sa do projektov – úspešnosť 
 dopravná dostupnosť školy 
 uplatnenie absolventov na  gymnázia, 
stredné školy, ... 
 možnosti pre rozvoj záujmovej činnosti 
žiakov 
 dobré priestorové podmienky školy 
 dobrá spolupráca s externým prostredím 
školy – zriaďovateľ, inštitúcie... 
 zamestnávanie školského psychológa 
a špeciálneho pedagóga, informatika -
správcu IKT 
 architektonické riešenie školy 
s možnosťou ponuky dostupných služieb pre 
žiakov, rodičov, verejnosť.( plaváreň, 
posilňovňa, ihriská, biofeedback, zmluvné 
stravovanie, st. tenis...)   
 vlastná ponuka služieb zo strany školy – 

 
SLABÉ STRÁNKY 
Základná škola  nedostatok  športovísk  pre atletiku 
 vyšší počet žiakov v triedach 
 slabšie zapojenie rodičov do aktivít školy 
( spoločné aktivity s deťmi) 
 zastaralé soc. zariadenia 
 exteriér – betónová plocha pred budovou 
školy – vzhľad, využiteľnosť 
 chýbajúce šatne na prezliekanie – 
povinnosť nosiť si prezuvky domov 
 slabšia propagácia školy  
 vzhľadom na umiestnenie plavárne 
v objekte školy – nedostatok hodín plávania 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



podnikateľská činnosť zameraná na ponuku 
stravovania 
 športové zameranie školy na futbal pre 
žiakov od materskej školy až po 
9.roč.zákl.školy. 
 dostupnosť a možnosť využívania 
plavárne priamo v objekte školy 
 prepojenosť na materskú školu 
 prepracovaná organizácia riadenia, 
štruktúra 
 bezpečnosť školského prostredia – 
vrátnik, monitorovanie niektorých priestorov 
 celkový vzhľad školy, interiér, exteriér – 
zateplenie objektu, termoregulácia... 
 internetova žiacka knižka, triedna kniha 
 dobrá klíma, vzťahy na pracovisku 
 dobré materiálno technické vybavenie 
školy 
 dobré meno školy vo verejnosti 
 kvalitný pedagógovia - pozitívny prístup 
pedagógov k žiakom 
 dobrá poloha školy 
 
 SILNÉ STRÁNKY 
 Materská škola:  profilácia materskej školy 
 identita materskej školy 
 atraktívnosť priestorov, estetika prostredia 
 celoročná možnosť využívania bazénu 
 dostupnosť športovísk 
 úzka spolupráca s pedagógmi ZŠ 
 uľahčenie adaptačného procesu detí v ZŠ 
 dobré podmienky na realizáciu 
rôznorodých záujmových aktivít 
 individualizácia výchovno-vzdelávacieho 
procesu 
 kreativita pedagógov 
 možnosti vytvoriť vekovo homogénne 
triedy 
 záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie  
 podpora vzdelávania zo strany 
zamestnávateľa 
 realizácia projektov 
 materiálne vybavenie 
 kvalitné vybavenie školského dvora 
 dobré autobusové spojenie z centra 
a ostatných mestských častí 
 propagácia a prezentácia materskej školy 
 pozitívny prístup p. učiteliek k deťom 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
Materská škola:  voľný prístup verejnosti do areálu 
školského dvora 
 vybavenosť školského dvora – 
opotrebované preliezky 
 zastaralé sociálne zariadenie – potrebná 
rekonštrukcia 
 prístup verejnosti na školský dvor 
 



 
PRÍLEŽITOSTI 
     Základná škola  postupné zlepšovanie podmienok pre 
vzdelávanie žiakov 
 zlepšujúce sa podmienky na zavádzanie 
informačno-komunikačných technológií 
 postupné zlepšovanie podmienok pre 
športovú, pohybovú činnosť žiakov 
 zlepšovanie podmienok pre záujmovú 
činnosť žiakov 
 postupné zlepšovanie materiálno 
technických podmienok školy s dôrazom na 
skvalitnenie vyučovacieho procesu  
 využívanie školských priestorov 
v popoludňajších hodinách žiakmi, 
študentmi, rodičmi, verejnosťou – realizáciou 
projektu „Otvorená škola“ 
 získavanie finančných zdrojov cez 
dostupné rozvojové projekty, granty, 
vlastnou činnosťou.... 
 zvyšovanie odbornosti vyučovania 
predmetov s dôrazom na vyučovanie cudzích 
jazykov 
 zaujímavý školský vzdelávací program 
 možnosť rozšírenia  podnikateľskej 
činnosti školy 
 udržanie vysokej kvality výučby 
 profesionalita 
 PRÍILEŽITOSTI 
Materská škola: 
  ďalšia postupná modernizácia 
a revitalizácia učebného a sociálneho 
prostredia 
 vlastný vzdelávací program 
 stúpajúci záujem rodičov o umiestnenie 
detí do materskej školy  
 možnosť zvýšenia kapacity MŠ – 
dostavbou jednej triedy 
 

 
RIZIKÁ 
    Základná škola  nepriaznivý demografický vývoj 
 nedostatok finančných prostriedkov na 
ďalšiu  modernizáciu budovy - interiér 
 odchod výborných žiakov zo 4. resp.6. 
ročníka na gymnázia 
 pokles pohybovo nadaných detí v bežnej 
populácií 
 súčasný ekonomický vývoj v spoločnosti  
 nedostatočné finančné ohodnotenie 
pracovníkov školstva zo strany štátu 
 
RIZIKÁ 
Materská škola:  migrácia obyvateľov sídliska 
 financovanie materských škôl 
 
 

 
 
 
 
 
 



STRATEGICKÁ VÍZIA – ZAMERANIE ŠKOLY 
„ŠKOLA  PRE ŽIVOT – UČIACA SA ŠKOLA“ – cieľom ostáva naďalej budovať „ 

Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvoriť zo školy 
vzdelávacie, kultúrne a športové centrum, ktoré bude prístupné nielen žiakom, zamestnancom 
ale aj rodičom a širokej verejnosti a to za účelom získavania vedomostí, prehlbovania 
komunikácie ľudí rôzneho veku a duševného obohacovania sa. Zároveň vytvárať na škole 
klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý 
rozvoj žiakov, pedagógov a zamestnancov školy. 

Vo výchovno – vyučovacom procese naďalej stavať  na hodnotových princípoch:  
 sloboda a zodpovednosť  rovnosť šancí pre všetkých  úcta navzájom i k sebe  rešpektovanie vzájomných práv  chápanie problémov ostatných 
V oblasti uplatňovania demokratizácie a humanizácie školy vo výchove a vyučovaní 

uplatňovať a rozvíjať u detí – vlastnosti ako je rešpekt, ohľad, zodpovednosť, nápaditosť, 
vynaliezavosť, citlivosť, vnímavosť a schopnosť pohotovo reagovať ale aj vlastnosti 
emocionálnej inteligencie – sebaúctu, sebariadenie, sebamotiváciu, empatiu; medziľudské 
vzťahy  

1. Rešpekt, ohľad – deti sa učia rešpektovať zážitkovým učením. Tolerovanie 
odlišnosti a porozumenie iných názorov dosiahneme, ak učiteľ priamo modeluje situácie a nie 
len teoreticky deti povzbudzuje. Rešpekt neznamená len vyžadovať ho od žiakov, ale utvára 
sa i tým, že sa k žiakom s rešpektom správajú aj učitelia. Potrebné je u žiakov rešpektovať 
individuálnu rýchlosť učenia. 

2. Citlivosť – predložme deťom skutočnosti spoločenského života. Ľudia chcú 
a v každom prípade budú niekam patriť. Snažme sa citlivo riešiť problémy žiakov, ako tzv. 
„školský rodič“. 

3. Zodpovednosť – nemá zmysel učiť sa demokratickým hodnotám vzájomnému 
rešpektu ak používame totalitné učebné metódy. Musíme brať do úvahy, že sa 
spolupodieľame na výchove, a ako deti vychovávame to bude vo veľkej miere určovať 
demokraciu a ľudskú dôstojnosť, ktorú očakávame od budúcnosti. 

4. Pohotovosť, vynaliezavosť – učme deti nenásilnou formou riešiť konflikty, 
získavať schopnosti robiť rozhodnutia s dôrazom na následky konania a schopnosť zvážiť 
dosah faktorov. Umožníme deťom uskutočňovať vlastné závery a hodnotenia kedykoľvek je 
to možné. 

5. Sebaúcta – ak vypestujeme v deťoch pocit vlastnej hodnoty, dokážu sa s úctou 
správať aj k iným ľuďom. 

6. Sebariadenie – len vtedy, ak si dokážeme uvedomiť vlastné city, pocity 
a nálady, dokážeme ich aj ovládať. Poznanie samého seba a sebaovládanie je predpokladom, 
že dokážeme vytvárať dobré vzťahy s ľuďmi okolo nás. 

7. Sebamotivácia – rozvoj vlastnosti ako je vytrvalosť, usilovnosť a chcenie 
poznávať a objavovať niečo nové (túžba objavovať nepoznané). 

8. Empatia – schopnosť porozumieť citom iného človeka, vžiť sa do jeho situácie 
nám pomôže pochopiť správanie iných a uľahčí tak spoluprácu a vytváranie pozitív sociálnej 
atmosféry. 

9. Umenie medziľudských vzťahov – už dávno neplatí, že úspešnosť v živote 
závisí len od IQ. Rovnako dôležitá je schopnosť komunikácie, takt a ohľaduplnosť. 



STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY: 
Ďalší rozvoj školy  profilovať so zameraním na: 
1. Rozvoj pohybových schopností, prevencie zdravia  
Cieľ: - rozvíjať schopnosti športovo talentovaných žiakov, podporovať  športovými 

aktivitami aj ostatných žiakov 
- dosiahnuť s talentovanými žiakmi výrazný úspech v rámci Slovenska prípadne na 

medzinárodnej úrovni. 
 
2. Rozvoj jazykových zručností  
Cieľ: - poskytnúť žiakom okrem štandardnej výchovno – vzdelávacej funkcie možnosť 

zvýšenia jazykovej zručnosti v oblasti cudzích jazykov 
- zapojiť žiakov opätovne do projektu  Erasmus +, ktorý nahrádza projekt Comenius 

a umožní deťom nadviazať kontakty so žiakmi v zahraničí. zlepšiť si jazykové 
schopnosti. 

- zapojiť žiakov do projektu e-twinning. E-twinning je služba, ktorá umožňuje učiteľom 
a žiakom hľadať partnerov pre realizáciu projektov v celej Európe. 

 
3. Rozvoj informačno – komunikačných schopností  
Cieľ: - rozvíjať komunikatívne zručnosti žiakov prostredníctvom používania IKT vo 

vyučovacom procese 
- zabezpečiť pre každého vyučujúceho notebook + tablet 
- vybaviť viac tried dataprojektorom, interaktívnou tabuľou. 
- vybaviť na roč. 1-4. jeden ročník a na roč. 5.-9 jeden ročník tabletami na prácu žiakov 

v škole aj doma. Podľa možností projekt rozšíriť aj na ďalšie triedy. 
 
4. Integráciu žiakov s telesným, zdravotným postihom, poruchami učenia 

a správania 
Cieľ: 
- primerane k schopnostiam vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac 
rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali 
vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. 
- zlepšiť podmienky pre prácu s integrovanými žiakmi vytvorením pracovných miest 
asitenta učiteľa, tak aby bola pokrytá v plnom rozsahu potreba zo strany integrovaných 
žiakov 
- prijatím ďalšieho špeciálneho pedagóga 
 
5. Rozvoj záujmovej činnosti žiakov  
Cieľ: - vytvoriť na škole prostredie na zmysluplné trávenie voľného času v mimo 

vyučovacích hodinách, podporovať a rozširovať služby školy v tomto smere aj pre 
rodičov a verejnosť 

- do záujmovej činnosti zapojiť minimálne 70% žiakov školy               
 



Hlavným poslaním a cieľom našej školy  je viesť žiakov: 
-  k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, 

komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa 
vzdelávať 

-  k zodpovednosti a samostatnosti 
-  tak , aby každý žiak školy zažil úspech 
Pri tvorbe vízie školy, jej zamerania pre jednotlivé stupne vzdelania sme vychádzali 

z tradícií, dlhoročných skúseností, úspechov školy ale aj ekonomických možností ako aj 
zisteného záujmu zo strany rodičov a žiakov.  

 
Víziou školy  do budúcnosti je byť školou:  
a) Otvorená škola: 
Našou víziou ( cieľom)  aj v budúcnosti  je ostať  Otvorenou školou, ktorá bude 

pripravovať svojich žiakov pre uplatnenie sa v praktickom živote.  Zámerom je vytvoriť zo 
školy vzdelávacie, kultúrne a športové centrum, ktoré bude prístupné nielen žiakom, 
zamestnancom ale aj rodičom a širokej verejnosti za účelom získavania vedomostí, zručností 
s cieľom prehlbovania komunikácie ľudí rôzneho veku , duševného obohacovania sa tzv. 
Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. 

b) Občianska škola: 
Chceme byť školou demokratických prístupov a výchovy morálneho správania sa 

s dôrazom rešpektovania osobnosti každého žiaka i učiteľa, ako i každého pracovníka školy. 
Pri práci uplatňovať diferencovaný prístup s cieľom všestranného rozvoja osobnosti žiaka 
schopného zodpovedne sa rozhodovať, žiť podľa všeobecne uznávaných životných 
a morálnych hodnôt a občianskych princípov. 

c) Moderná škola:  
Vo vyučovacom procese chceme využívať moderné technológie( počítačové učebne, 

jazykové laboratória,  internet, multimédia, interaktívne tabule ). Projektové vyučovanie sa 
stáva čoraz častejšie pevnou súčasťou vyučovacích hodín. IKT využívajú aj všetci vyučujúci 
k príprave na vyučovanie, priamo v praxi na vyučovacích hodinách a k svojmu ďalšiemu 
systematickému vzdelávaniu.  

d) Športová škola 
Jednou z priorít ďalšieho rozvoja školy je venovať pozornosť rozvoju pohybových 

schopností žiakov s cieľom upevňovania si vlastného zdravia ale zároveň aj dosahovania 
výkonnostných cieľov a to predovšetkým v športových odvetviach ako je futbal- chlapci, 
volejbal- dievčatá, futbal – dievčatá, ale aj prípadných iných športoch ( atletika, stolný tenis 
a pod.)  

e) Škola zdravého životného štýlu  
Realizáciou projektu Škola podporujúca zdravie, projektu zameraného na protidrogovú 

prevenciu, enviromentálnej výchovy, vytváraním podmienok na rozvoj pohybových aktivít 
žiakov a inými nenásilnými formami vedieme žiakov k vybudovaniu si životných návykov 
zdravých pre seba i spoločnosť. Vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov 
a ostatných zamestnancov. 

 



f) Škola rešpektu a tolerancie  
Zážitkovým učením viesť žiakov k tolerovaniu odlišnosti a vzájomnému porozumeniu , 

rešpektovaniu iných názorov. Potrebné bude rešpektovať u žiakov aj individuálnu rýchlosť 
učenia.  

g) Škola európska 
Viesť žiakov k zvyšovaniu si jazykovej zdatnosti, tak aby boli schopní komunikácie  

minimálne v jednom cudzom jazyku, dokázali nadviazať kontakt s rovesníkmi z iných krajín.    
 
Do budúcnosti chceme byť školou, ktorá: 
-systematicky rozvíja u každého žiaka, pedagóga a zamestnanca školy individuálne 

životné kompetencie  a efektívne ich podporuje pri ich spoločnej činnosti ( = kvalita) 
-je pre žiakov zmysluplná, zaujímavá a ktorá garantuje rodičom dobrú výchovu 

ich detí a zamestnancom umožňuje ich sebarealizáciu a ich stály rozvoj ( = príťažlivosť) 
-vytvára podmienky pre rozvoj všetkých zložiek zdravia každého žiaka, 

zamestnanca školy ako aj zdravý vzťah k jej okoliu a ku svetu ( = zdravie) 
 
REALIZÁCIA CIEĽOV KONCEPCIE ROZVOJA ŠKOLY: 
Oblasť pedagogická 
 
Zameranie: Zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu – odbornosť vyučovania, 

realizácia pedagogických projektov, uplatňovanie netradičných foriem a metód vyučovania, 
uplatňovania školského vzdelávacieho programu „ Škola pre život – učiaca sa škola“ Naším 
vzdelávacím programom chceme zdôrazniť, aký význam dávame najdôležitejšiemu procesu, 
ktorý na škole nepretržite prebieha t.j. učeniu sa žiakov, v ktorom ide nielen o získavanie 
vedomostí, ale aj postupne vytváranie a rozvíjanie žiackych kompetencií ( zručností) 
potrebných pre svoje uplatnenie sa v živote.  

V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu hlavný dôraz naďalej klásť, aby sa výchova 
a vzdelávanie niesli v duchu humanizácie a demokratizácie s cieľom prispievať k vytváraniu 
dobrej klímy školy (vzťah učiteľ- žiak, žiak – žiak, učiteľ – rodič, učiteľ – vedenie školy ...) 
a to na základe vytvárania dobrých pracovných, medziľudských vzťahov, vzájomnej dôvery, 
spolupráce, ale aj vysokého stupňa zodpovednosti. 

V oblasti výchovy a vzdelávania hľadať nové formy a metódy práce s aplikovaním 
alternatívnych prvkov, ktoré by viedli k obohacovaniu pedagogického procesu s cieľom 
zvýšenia záujmu žiakov o učenie sa ako aj samotnej kvality výstupu. 

 
Vo vzťahu k pedagogickým pracovníkom:  Motivovať vyučujúcich, vychovávateľov a zamestnancov školy tak, aby sa 

identifikovali s cieľmi školy( finančne, morálne)  V riadení uplatňovať racionálny prístup založený na pravidlách, v ktorých časť 
právomoci a povinnosti za chod školy preberá každý učiteľ resp. zamestnanec ( delegovanie 
zodpovednosti)  Ponechať pedagogickým pracovníkom vlastný tvorivý priestor  Dbať na vzájomnú kooperáciu vedenia školy - predmetových komisií - metodických 
združení - školskej rady - žiackej samosprávy. Pri realizácií projektov uplatňovať teamovú 
prácu 



 Venovať dostatočnú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických pracovníkov 
v svojom odbore a prednostne v oblasti zavádzania a uplatňovania IKT vo vyučovacom 
procese  Zabezpečiť na škole vhodné prostredie z hľadiska zdravotného, sociálneho 
a spoločenského 

Vo vzťahu k žiakom: 
 Pokračovať v činnosti žiackeho parlamentu tak, aby sa žiaci mohli vyjadrovať 

k rôznym problémom a ovplyvňovať dianie na škole pozitívnym smerom, aby boli aktívnymi 
činiteľmi na škole a nielen objektom pôsobenia.  Vytvoriť pre žiakov podľa možností čo najlepšie podmienky pre učenie sa ako aj 
záujmovú činnosť  Motivovať žiakov k dosahovaniu dobrých výsledkov, aktivite v škole  Delegovať právomoc na žiakov ( byť pri rozhodovaní)  Viesť žiakov tak, aby dokázali prijímať rozhodnutia a za prijaté rozhodnutie dokázali 
niesť zodpovednosť.  

Vo vzťahu k rodičom: 
 Pokračovať v snažení o ešte väčšiu zainteresovanosť rodičov (daňových poplatníkov) 

o dianie v škole a jej ďalšie formovanie. Za týmto cieľom bude potrebné zlepšiť nielen 
priamy osobný kontakt, komunikáciu s rodičmi, ale dôraz klásť naďalej predovšetkým na 
výraznejšiu propagáciu školy smerom k verejnosti. Dôležitá bude aj priama zainteresovanosť 
rodičov na aktivitách školy – kultúrne, športové, spoločenské podujatia... 

Hlavné úlohy 
- Výber pedagogických pracovníkov v prípade väčšieho počtu uchádzačov 

uskutočňovať výberovým konaním 
- Zabezpečiť zo strany vedenia školy minimálne 95% odbornosť vyučovania všetkých 

predmetov na roč. 1.-9.  
- Zabezpečiť 100% odbornosť vyučovania vo vyučovaní cudzích jazykov – Aj, Nj, ... 
- Zabezpečiť konfrontáciu úrovne školy( vzdelávanie, podmienky) s inými školami 

doma ale i v zahraničí 
- Spracovať plán rozvoja IKT na škole na roky 2015-2020 s cieľom zlepšiť súčasné 

podmienky pre žiakov v tejto oblasti 
- Naďalej ponechať a udržať na škole pracovné miesto školského psychológa 

a špeciálneho pedagóga na plný úväzok 
- Zabezpečiť dostatočný počet asistentov učiteľa primerane k potrebám integrovaných 

žiakov 
- Sprostredkovať kontakty so žiakmi škôl so zahraničia – prostredníctvom využitia 

internetu, resp. výmenných pobytov, účasti žiakov na medzinárodných podujatiach napr. 
v rámci projektu ERASMUS +. 

- Pokračovať v podpore športovo talentovaných žiakov na roč. 1. – 9. s udržaním tried 
so športovou prípravou so zameraním na futbal. 

- Udržať na škole pracovné miesto učiteľa informatika – správcu informačno- 
komunikačných technológií na škole 

- Zabezpečiť vzdelávací program pre pedagogických pracovníkov, tak aby každý 
pedagogický pracovník mal možnosť ďalšieho vzdelávania, tento sledovať a pravidelne ročne 
vyhodnocovať 



- Zabezpečiť na škole formou plaveckých kurzov minimálne 90% plaveckú gramotnosť 
žiakov na konci 4. roč. a 100% plaveckú gramotnosť na konci 9. roč. túto na konci škol. roka 
formou testov vyhodnocovať. 

- Pri zabezpečovaní a organizovaní športovej činnosti pre pohybovo nadaných žiakov so 
zameraním na futbal spolupracovať s mestským športovým klubom FOMAT Martin, ale aj 
ďalšími športovými oddielmi, ktoré prejavia o spoluprácu záujem. 

- Vytvoriť na škole program a podmienky pre prácu s mimoriadne nadanými žiakmi na 
učenie, poskytnúť im zo strany školy možnosti pre ich ďalší osobnostný rast. 

- Vytvoriť na škole program a dobré podmienky pre prácu s integrovanými žiakmi 
s poruchami učenia , správania – za týmto účelom vytvoriť pracovné miesta na prijatie 
asistentov učiteľa a ďalšieho špeciálneho pedagóga  

- Postupne dotvoriť školský vzdelávací program, jeho obsah, stabilizovať vyučovanie 
predmetov na podmienky školy v  jednotlivých ročníkoch, tak aby sa tieto každým rokom 
neobmieňali     

- Zabezpečiť a vytvárať podmienky pre aktívnu prácu poradných a kontrolných orgánov 
zo strany pedagógov, rodičov a žiakov  – pedagogická rada, školská rada, rodičovská rada, 
žiacky parlament. 

- Naďalej pokračovať v redukovaní množstva administratívnej práce u pedagogických 
zamestnancov. 

 
Oblasť materiálno – technického rozvoja 
Zameranie: - postupné zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia 

pre žiakov a zamestnancov s cieľom dosahovania čo najlepších pracovných výkonov 
s dôrazom na zlepšovanie podmienok pre pedagogický proces 

- Efektívne hospodárenie s pridelenými a získanými finančnými prostriedkami 
- Hľadať ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov vlastnou činnosťou školy 
V oblasti materiálno – technického rozvoja školy dôraz klásť na hospodárnosť 

a efektívne využitie všetkých dostupných finančných zdrojov ako aj na efektívne využitie 
všetkých školských priestorov v správe školy predovšetkým v mimo vyučovacom čase. 
V tomto smere naďalej ponechať školu prístupnú verejnosti, rodičom, organizáciám 
(prenájom priestorov, vlastná podnikateľská činnosť školy a pod.) . 

  Jednou z ciest ako splniť tento nie ľahký cieľ vidím v možnosti zapojiť školu do 
rôznych projektov, ktoré sú vyhlasované a zároveň dotované, či už priamo cez fondy  
Európskej únie, MŠ SR, mesto Martin a pod. 

 Hlavné úlohy: 
- Zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu vo vybavení moderných učebných pomôcok  
- zmodernizovať učebňu IKT v MŠ 
- Postupné doplnenie interaktívnej techniky ( interaktívne tabule) do všetkých tried MŠ 
- zabezpečiť signál – prístup na internet v objekte MŠ ( Wifi siet) 
- Dokončiť výmenu poškodenej podlahovej krytiny v triedach a na chodbách  MŠ 
- Vybudovať ďalšie univerzálne miniihrisko s umelou trávou za objektom plavárne ( 

tenisový kurt) 
- Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj samotnú výstavbu 

sociálnych zariadení k veľkému ihrisku s umelou trávou.( 2 šatne, sprchy, soc. zariadenie pre 
verejnosť) 



- Upraviť a esteticky zlepšiť exteriér školy – ošetrenie a dosadba zelene, úprava 
trávnikov, oprava a doplnenie preliezok, hojdačiek, pieskoviska v MŠ, úprava betónovej 
plochy pred budovou základnej školy, dokončenie parku v horičke a pod... 

- Vybudovať umelý kopec v objekte MŠ pre potreby detí v zimnom období  
- Dokončiť obmenu školského nábytku ( lavice , stoličky, skrinky do tried) ) v ZŠ aj MŠ 
- Zabezpečiť obnovu poškodeného nábytku v kabinetoch učiteľov a vedenia školy 
- Zabezpečiť obnovu a umiestnenie stolnotenisových stolov na chodbách školy  
- Zabezpečiť prestavbu časti priestorov MŠ – vytvorenie jednej triedy pre potreby MŠ 
- Pokračovať v obnove vybavenia práčovne (práčky, sušičky, mangel ), zlepšenie 

pracovného prostredia a zabezpečiť jej prevádzku pre MŠ, ŠJ, ZŠ resp. formou podnikateľskej 
činnosti ponúknuť využitie služby pre rôzne firmy, organizácie 

- Pokračovať v zlepšovaní stavu technologického vybavenia prevádzky školskej jedálne 
s dôrazom na zníženie energetických nákladov 

- Postupne umiestniť do každej triedy dataprojektor. 
- Do r. 2019 v spolupráci so spoločnosťou FIT KLUB s. r. o., ktorá má v prenájme 

objekt plavárne, zabezpečiť nielen jeho údržbu ale postupne aj jeho ďalšiu modernizáciu 
s prepojením na vybudované športové zariadenia – miniihrisko s umelou trávou, tenisové 
kurty, veľké futbalové ihrisko a pod. 

- Po ukončení nájomnej zmluvy na plaváreň v prípade finančnej podpory zo strany 
ministerstva školstva resp. zriaďovateľa – zabezpečiť ďalšiu prevádzku formou 
podnikateľskej činnosti školy s cieľom umožniť žiakom našej školy, ako aj ostatných 
mestských škôl, túto využívať vo väčšej miere. 

- Dokončiť v priestoroch horičky vybudovanie ihriska na bedmington, drevené 
preliezky, prekážky – detský park 

- Skvalitniť kvetinovú výzdobu školy (doplnenie, údržba, starostlivosť ...) 
- Rozšíriť na škole kamerový systém – ( vstupná hala, chodby, ) 
- Uskutočniť rekonštrukciu počítačovej siete 
- Zabezpečiť výmenu vnútorných okenných parapet – v kabinetoch 
- Postupne zabezpečiť pre každého učiteľa notebook a tablet 
- Uskutočniť v telocvični rekonštrukciu palubovky  
- Na každé poschodie umiestniť jednu prenosnú interaktívnu tabuľu 
- Uskutočniť opravu oplotenia okolo MŠ 
- Vybudovať, zriadiť na škole kabinet pre vychovávateľky ŠKD 
- Zaoberať sa ďalšou prevádzkou školského bufetu, papiernictva, predajne športových 

potrieb  hľadiska kvality služieb, opodstatnenosti a prínosu pre školu, kvality a vhodnosti 
ponúkaného sortimentu....  

- Rozšíriť šatňové priestory na chodbách školy – doplnenie skriniek pre žiakov 
- Obnoviť školský nábytok v triedach , odstrániť vstavané skrine, doplniť prenosnými 

skrinkami... 
- Vybudovať zastrešenie hlavného vchodu do budovy školy... 
- Do r. 2020 výmena umelého trávnika na futbalovom ihrisku pri základnej škole 
- Výmena mantinelov, ochranných sietí na miniihrisku s umelou trávou v átriu školy 
- Opätovne umiestniť po objekte školy odpadkové koše na recykláciu odpadkov 
- Postupne začať s rekonštrukciou sociálnych zariadení ( WC) v objekte ZŠ a MŠ) 
- Vytvorenie ďalších skladových priestorov na odkladanie učebných pomôcok.... 
- Realizácia jednotlivých cieľov bude rozpracovaná v ročných plánoch rozvoja školy 

s určením zodpovednosti a termínu plnenia. 
 
 



 
EKONOMICKÝ PLÁN FINANCOVANIA PROJEKTU 
Pri ekonomickom zabezpečení financovania projektu budeme vychádzať 

z nasledovných zdrojov financovania: 
a) Štátny rozpočet (prenesené kompetencie) – normatív na žiaka 
b) Rozpočet zo strany zriaďovateľa (originálne kompetencie) – normatív na žiaka 
c) Vlastné príjmy organizácie:  

- vlastná podnikateľská činnosť školy  
- príjmy do občianskeho združenia pri ZŠ – Hurbanko (dary, príspevky zo strany 

rodičov, sponzorov, príspevky – 2% z daní fyzických a právnických osôb) 
- príjmy z darov zo strany sponzorov, rodičov s označením presného účelu použitia 

(príspevok so ZRPŠ) 
- príjmy z grantov, projektov (MŠ SR, fondov EU) 
- vlastné príjmy z prenájmov priestorov 
 
Ekonomický plán financovania projektu bude vychádzať z viac zdrojového 

financovania. Hlavným zdrojom financovania projektu v oblasti prenesených kompetencií 
štátu (základné vzdelanie) bude štátny rozpočet – normatív na žiaka základnej školy. 

Hlavným zdrojom financovania v oblasti originálnych kompetencií (financovanie 
materskej školy, ŠKD, ŠJ) bude cez štátny rozpočet (podielové dane) financovanie zo strany 
zriaďovateľa – mesta Martin. 

Od výšky normatívneho financovania na žiaka zo strany štátu resp. mesta Martin sa 
bude do značnej miery odvíjať nielen ďalšia existencia zariadení (MŠ, ŠJ, ŠKD), ale aj 
úspešnosť splnenia jednotlivých úloh projektu, a to predovšetkým v oblasti investičnej 
a materiálno technického rozvoja. 

Okrem uvedených zákonných finančných prostriedkov bude škola hľadať a vytvárať 
podmienky pre získavanie ďalších finančných zdrojov. 

 
VYTVÁRANIE TRADÍCIÍ ŠKOLY 
Naša škola si za dobu svojej existencie postupne vytvorila pekné tradície napr. hymnu 

školy, vlajku školy, logo školy, web stránku školy, pravidelne sa opakujúce športové, kultúrne 
či spoločenské podujatia, vydávanie občasníka „Hurban“ pre zamestnancov i rodičov, 
vytvorenie žiackeho parlamentu, partnerské družobné stretnutia zamestnancov a žiakov ( ČR, 
NEMECKO) a pod. 

V nasledujúcom období bude dôležité, aby sme si tieto tradície upevňovali prípadne 
rozšírili o ďalšie tak, aby sa tieto stali pevnou súčasťou pri ďalšom rozvoji školy. 

 
 
 
 

 



ZÁVER 
Návrh uvedeného projektu rozvoja školy do roku 2020 i keď poskytuje pohľad na víziu 

rozvoja školy a jej strategické smerovanie v rôznych oblastiach života, zďaleka neobsahuje 
všetky atribúty tak, aby sme mohli hovoriť o komplexnom uzavretom programe. 

Úspech realizácie cieľov samotného projektu, ale aj ďalších úloh, ktoré nie sú v tomto 
projekte obsiahnuté bude záležať nielen od schopnosti a zainteresovanosti manažmentu školy, 
pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ale aj od celkového prístupu, politiky štátu 
ako aj zriaďovateľa, do akej miery budú školstvo a jeho rozvojové programy podporovať. 

Pri projektovaní úloh, ktoré sú obsahom samotného projektu som vychádzal nielen zo 
svojich predstáv s prihliadnutím na predchádzajúce obdobie a súčasný stav, ale aj 
z pripomienok pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov, žiakov a ich rodičov. 

Pri realizácii cieľov projektu sa budeme snažiť získať podporu všetkých priaznivcov 
školy, budeme spolupracovať s orgánmi štátnej správy i miestnej samosprávy a ostanými 
orgánmi, organizáciami v meste a samozrejme s rodičovskou komunitou. 

Verím, že spoločným úsilím stanovené ale i ďalšie ciele a úlohy, ktoré sa v tomto 
projekte nenachádzajú úspešne zvládneme a vytvoríme si školu podľa svojich predstáv. 

  Viac o našej škole  o našich zámeroch do budúcnosti v  oblasti vzdelávania nájdete 
v školskom vzdelávacom programe ZŠ a MŠ ako aj na : www.zshurbanova.sk 

 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Pavol Chovaňák  
                                                                                                                  riaditeľ školy              
 

 


