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Koncepcia rozvoja školy nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu rozvoja školy a jej 

analýzu (Príloha č.1), aktuálny stav školy, tradície a silné stránky školy. Vychádza 

zo sociálnej, spoločenskej, demografickej a ekonomickej analýzy školy. 

 

Hlavný cieľ: 

Pripraviť ţiakov na to, aby sa stali efektívnymi žiakmi na celý život. 

Zameranie školy: 

- Osobnostný rozvoj – zamestnancov a ţiakov 

- Cudzie jazyky – vyučovanie 2 cudzieho jazyka od 6. ročníka – spestriť ponuku CJ 

- Environmentálna výchova - vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov 

- IKT – vedieť efektívne vyuţívať IK techniku a získané informácie 

- Detské práva – dodrţiavať práva všetkých ţiakov - intaktných , zdravotne 

znevýhodnených, cudzincov 

 

Vízia školy: 

 Vo väčšine  našich škôl je výučba stále rozčlenená podľa vyučovacích hodín. Pritom 

v praxi človek rieši vzniknuté situácie a problémy inak, komplexnejšie, lebo vyuţíva znalosti 

z rôznych oblastí. To je aj podstatou prierezovej výučby a je to presne to, ako chceme naučiť 

rozmýšľať aj našich ţiakov.  

Princípy vízie 

1. Práca so žiakom 

Vytvárať podmienky pre dlhodobé projekty, ich ciele prirodzene implementovať  

do vyučovania: 

- Zdravá škola  

- Zelená škola 

- Modrá škola  

- Projekt EDULAB, Expedícia Fenomény sveta  

- Druhý krok  

- Odstráňme šikanovanie  

- Rovesnícka skupina  

- Educate Slovakia  

- EnglishOne  

- Medzinárodný projekt Erasmus+, KA1 a KA2 

- ŠKOrec – škola recykluje - EKO trieda v školskom parku  

- Škola inkluzionistov 

Vytvoriť podmienky pre denné ranné komunity 

- nenásilne preladia ţiakov na vyučovanie 

- umoţňujú vyjadrovať svoje pocity a vytvoria nenásilnú motiváciu smerom 

k učeniu 

- 8,00 – 8,10 h – ranná komunita s triednou učiteľkou 

- Zabezpečiť prípravu metodického materiálu k ranným komunitám 
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Vytvárať podmienky pre rovesnícke vzdelávanie – vzájomné učenie sa 

Jedna z  foriem rozvoja kompetencií ţiakov, v  rámci ktorej vyuţívajú svoje zručnosti 

a vedomosti pri riešení problémov v konkrétnych situáciách. Prínosom je aj práca v tíme, 

ktorej je tieţ potrebné sa priučiť. Je to teda príleţitosť pre osvojenie si jej základov, 

zoznámenie sa so skupinovou dynamikou, zručnosťami, ako riešiť konflikty v tíme. 

 

Vytvoriť priestor pre splnenie 2 podmienok:  

 

1. zmeniť spôsob vyučovania vo formálnom vzdelávaní,  

2. viac prepojiť formálne a neformálne učenie sa a tým eliminovať 

negatívne postoje ţiakov k škole a k vzdelávaniu 

 

Poskytovať rodičom a  ţiakom kariérové poradenstvo 

 

- zabezpečiť dotazníky a ich vyhodnotenie v škole 

- individuálne poradenstvo školskej psychologičky a kariérovej poradkyne  

- súhrnné informácie o moţnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom 

školskom roku – výchovná poradkyňa - „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca 

neštátnymi školami“  

- sprostredkovať ţiakom a rodičom informácie o duálnom vzdelávaní 

Absolvent primárneho vzdelávania našej školy by mal mať: 

 osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej 

gramotnosti, 

 základy pre osvojenie si účinných techník učenia sa,  

 predpoklady na to, aby si váţil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo 

komunikovať a spolupracovať.  

Absolvent niţšieho sekundárneho vzdelávania by mal: 

 dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho 

vyjadrovania,  

 zvládnuť základy dvoch  svetových  jazykov,  a to:  

prvý cudzí jazyk na úrovni A2 a druhý cudzí jazyk na úrovni A1, 

 byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami,  

 efektívne vyuţívať počítač,  

 poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, 

 vedieť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, 

 mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení  

s vedomosťami zo všeobecných dejín, 

 dobre poznať  región, v ktorom  ţije a vyrastá 

 mal by byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, 

 starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie,  

 byť si vedomý svojich kvalít, 

 byť pripravený uplatniť sa na strednej škole, 

 byť zodpovedný za svoj ţivot. 
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2. Vzťahy a podpora pedagogických a odborných zamestnancov 

Podporovať prácu školských koordinátorov a preventistov: 

- Školská koordinátorka ŠkVP „Škola, ktorej to myslí“  

- Školský koordinátor celoslovenských testovaní ţiakov T5 a T9 

- Školský koordinátor medzinárodných testovaní ţiakov (TIMSS) 

- Školská koordinátorka krúţkovej činnosti 

- Koordinátorka ţiackej školskej rady – školského parlamentu 

- Školská koordinátorka pre finančnú gramotnosť 

- Školská koordinátorka pre čitateľskú gramotnosť 

- Koordinátorka environmentálnej výchovy 

- Školská koordinátorka pre činnosť s nadanými ţiakmi 

- Školská koordinátorka pre výchova k manţelstvu a rodičovstvu  

- Preventistka sociálno-patologických javov  

- Školská koordinátorka prevencie šikany  

- Kariérový poradca 

- Koordinátorka školského elektronického časopisu 

- Administrátor webového sídla školy  

- Správca školskej internetovej siete 

- Školský projektový manaţér 

- Sociálny pedagóg 

Vytvorenie INKLUZÍVNEHO tímu - personálne posilnenie 

 

- vytvoriť rovnaké moţnosti vzdelávania pre všetkých ţiakov školy pomocou 

inkluzívneho tímu a asistenta učiteľa 

- poskytnúť lepšie príleţitosti vo vzdelávaní ţiakom so špecifikami a zároveň skvalitniť 

vzdelávanie aj ostatných ţiakov školy 

- šíriť myšlienky tolerancie a akceptácie odlišností 

- vytvoriť podmienky pre zaradenie artefiletiky do vyučovacieho procesu, artefiletika -  

je vo svojej podstate reflexívnou, tvorivou a záţitkovou edukáciou, ktorá vychádza  

z vizuálnej kultúry najmä výtvarného umenia 

Inkluzívny tím zloţený z pedagogických a odborných zamestnancov, a to: školského 

špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga a vedúcich metodických 

zdruţení a predmetových komisií.   

Kaţdý ţiak má právo na vzdelanie, no ak chceme kaţdému ţiakovi poskytovať kvalitné 

vzdelávanie, je potrebné mať vytvorené podmienky materiálne aj personálne. 

Narastajúci počet ţiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti ţiakov s poruchou 

autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom  

a výchovnom procese.  

 

- Podporovať vzdelávanie učiteľov v súlade s víziou a zameraním školy. 

- Podporovať prípravu a prácu triednych učiteľov. 

- Organizovať teambuldingy s mentorom. 

- Podporovať vzájomné hospitácie  a vzájomný mentoring medzi vyučujúcimi. 
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3. Riadenie školy 

Koncepčný zámer rozvoja školy: 

- v pedagogickej oblasti 

- v oblasti personálnych zdrojov 

- v oblasti spolupráce s rodičmi 

- v oblasti materiálno-technických podmienok  

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti 

 

 Školský vzdelávací program „Škola, ktorej to myslí“ hodnotiť, dopĺňať, 

prispôsobovať sa meniacim podmienkam školy a poţiadavkám rodičov a ţiakov 

 Vybaviť ţiakov základnými jazykovými zručnosťami, ako je slovná zásoba a jazyková 

vybavenosť, ktoré tvoria nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej 

gramotnosti. Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti 

ţiakov. 

 Školský  elektronický časopis – redakčná rada -  zabezpečiť  elektronické prepojenie 

s vyuţitím ponúkaných technických vymoţeností. 

 Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj ţiakov, vyučovanie 

psychologických tém v škole a rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov. 

 V rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie 

konfliktov medzi ţiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a 

prácu so skupinovou dynamikou. 

 Organizovať jazykovo-poznávacie pobyty do štátov EU – motivácia učiť sa cudzie 

jazyky 

 Medzinárodný projekt ERASMUS+ - obohatiť o kľúčovú akciu 2  (KA2) 

 Zapájať ţiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a 

kultúrnej rozmanitosti Európy. 

 Organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl 

týchto súťaţí. 

 Zapojiť sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja 

občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu - Program prepája 

občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor 

na to, aby ţiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, 

a tieţ získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov 

 Realizovať environmentálny program školy. 

 Realizovať program Vnímavá škola - Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie 

odlišností 

 Kaţdoročne zabezpečiť celoslovenské testovanie pohybových predpokladov ţiakov  

1. ročníkov základných škôl.  

 Zabezpečiť lyţiarsky výchovno-výcvikový kurz, školy v prírode a plavecké výcviky 

na 1. a 2. stupni. 

 Monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov ţiakov – prostredníctvom 

firmy Exam, NúNCEM 

 Ukončiť primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie výstupom v podobe prezentovania 

dlhodobého projektu. 

 Zapájanie ţiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania 

dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy. 
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 Rozvíjať a podporovať ţiakov v záujmových krúţkoch, spolupráca s OZ Krúţky  

v škole 

 Integrovať nadaných ţiakov, zdravotne znevýhodnených a ţiakov so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Vypracovať a hodnotiť individuálne VVP. 

 Podporovať rozvoj artefiletiky - stavia na záţitkovom poznávaní človeka a umoţňuje 

rozvoj emotívnej, sociálnej i tvorivej stránky ţiakovej osobnosti 

 Motivovať nadaných ţiakov k účasti na súťaţiach, olympiádach a na umeleckých i 

športových aktivitách. 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí 

a ţiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v 

oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov. 

 Akceptovať podnety ţiackej školskej rady – školského parlamentu pri tvorbe 

programu školy, podporovať participáciu ţiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe 

školského poriadku. 

 Rešpektovať školské zariadenia: ŠKD a ŠJ  ako neoddeliteľnú kvalitnú súčasť školy. 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti personálnych zdrojov 

 

 Zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy, na podporovaní vytvárania priaznivej sociálnej klímy v triednych 

kolektívoch, na zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi ţiakmi a učiteľmi, medzi 

ţiakmi navzájom. 

 Vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality výchovy a 

vzdelávania v kontexte inkluzívneho vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a 

ţiakov so ŠVVP. 

 Systematicky hodnotiť prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov školy a následne identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom zvyšovania efektivity a kvality 

vyučovania. 

 Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním 

na deti cudzincov 

 V štruktúre riadenia vyuţívať odborné a osobnostné predpoklady zamestnancov – 

zmena organizačnej štruktúry školy. 

 Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy. 

 Vytvoriť podmienky pre vznik nových pozícií: sociálny pedagóg, projektový manaţér. 

 Demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy, rozvíjať dobré medziľudské 

vzťahy a vytvárať pokojnú tvorivú atmosféru. 

 Zabezpečiť kvalitné a objektívne hodnotenie pedagogických  a odborných 

zamestnancov – na základe návrhov priamych nadriadených finančne odmeňovať 

zamestnancov školy (osobné ohodnotenia, odmeny) 

 Získavať finančnú podporu pre školu pomocou projektov a grantov. 

 Spolupracovať s MŠ v Karlovej Vsi, s PZ BA 4, CPPPaP na Fedákovej ulici, 

Nadáciou Pontis, Nadáciou pre deti Slovenska. 

 Spolupracovať s Pedagogickou fakultou UK – pedagogická prax študentov. 

 Budovať pozitívny imidţ škola, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky. 

 V spolupráci so zriaďovateľom plánovať rekonštrukcie a opravy. 

 Spresniť poţiadavky na prácu triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora 

projektov a vedúcich MZ a PK. 

 Zabezpečiť externé hodnotenie kvality školy podporujúce seba hodnotiace procesy 

a rozvoj školy. 
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 Hodnotiť pracovné výkony správnych zamestnancov. 

 Pravidelne sa stretávať na poradách s administratívnymi zamestnancami. 

 Tvorba vnútorných predpisov - evidencia, oboznamovanie, archivácia. 

 V spolupráci s ekonómkou školy vytvárať ročný návrh rozpočtu. 

 zodpovedne spravovať komplexný systém finančného riadenia, zabezpečujúceho 

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodrţiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, v zmysle  

zákona č.  357/2015  o  finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v zmysle neskorších úprav 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti spolupráce s rodičmi 

 

 Ponúkať rodičom moţnosti zúčastňovať sa rodičovských skupín organizovaných 

školskou psychologičkou. Zabezpečiť propagáciu týchto stretnutí. 

 Skvalitniť konzultačné sluţby pre rodičov a ţiakov. Dohodnúť si konzultačné hodiny 

v stránkové dni.  

  V procese výchovy uplatňovať princíp sociálneho konsenzu, čo znamená 

koordinované výchovné pôsobenie (pedagóg – rodič), ako súlad spoločných záujmov 

výchovy ţiakov. 

 Otvoriť školu širokej verejnosti a organizovať podujatia školy za účasti rodičov (napr. 

v Karloveskom centre na Molecovej ul.) 

 Realizovať dni otvorených dverí. 

 Vedieť osloviť rodičov o poskytnutie sponzorských darov a iných moţností 

spolupráce  so školou. 

 Vypracovávať návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov z OZ 

Rodičovského zdruţenia pri ZŠ Karloveská 61. 

 Prezentovať školu v rámci regiónu, mesta, Slovenska i zahraničia na overenie kvality 

v konkurenčnom prostredí na trhu vzdelávania 

 Umoţniť rodičom prístup k aktuálnym udalostiam v škole prostredníctvom webovej 

a facebookovej stránky školy. 

 Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, partnerskými a inými inštitúciami 

(Rada rodičov a Rada školy). 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti materiálno-technických podmienok  

 Uplatňovať riešenia z analýzy - Štúdia vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy  

p. Ladislava Piršela, Slovenská rada pre zelené budovy. Zasadzuje sa o to, aby sa 

ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným 

prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali beţnou vecou. 

 Zabezpečiť výmenu osvetlenia, najmä v telocvični a na prízemí školy. 

 Farebne spestriť ţiacke šatne na prízemí školy. 

 Zabezpečiť reguláciu kúrenia v priestoroch ŠKD. 

 Zabezpečiť dostatočné vychladenie primárneho média - regulátorom diferenčného 

tlaku (podľa poţiadaviek BAT). 

 Výmena čerpadla ústredného kúrenia  (z roku 1969). 

 Vyuţiť poradenstvo projektového manaţéra MČ Karlova Ves pri tvorbe projektov  

zo štrukturálnych fondov a ESF na  modernizáciu školy. 

  Zintenzívniť rýchlosť internetového pripojenia a výkonnú wifi sieť na kaţdej chodbe 

– spolupráca s nový školským internetovým providerom - SWAN 

 Zabezpečiť bezbariérový prístup do školy – vchod do vedľajšej budovy 
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 Vybudovať beţeckú dráhu a upraviť doskočisko v areáli školy.  

 Modernizovať dopravné a vybudovať multifunkčné ihrisko. 

 Na chodbách a v eko učebni vybudovať relaxačné zóny. 

 

 

 

Záver: 

V našej škole vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom ţijeme a budeme ţiť. 

Vedieme deti k poznaniu svojej ceny, k pozitívnemu vyuţívaniu svojich schopností súčasnej 

dobe veľmi potrebné. Snaţíme sa posilniť vzťahy  medzi všetkými členmi našej školy, 

vrátane rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti. Okolie školy 

ponúka oázu zelene a pokoja, kde sa všetci, malí aj veľkí, podieľajú na vytváraní pozitívneho 

prostredia. Našou pýchou sú moderne vybavené učebne pre bohaté odovzdávanie vedomostí a 

skúseností. Ţiakom ponúkame pestrú mimoškolskú činnosť a športové aktivity. Pevné 

hodnoty vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokáţu spájať so súčasnými trendmi. 

Naša škola je partnerom ţiakov a rodičov.  

Nezastupiteľnú úlohu v edukačnom procese má výučba ľudských práv, ktoré sa 

začínajú právami dieťaťa. Umoţňujú mu vyuţívať svoje schopnosti, vedomosti a talent na 

uspokojovanie potrieb a túţob. Ľudské práva umoţňujú jednotlivcovi ţiť plnohodnotne.  

V koncepcii rozvoja školy ponúkam aktivity, ktoré na jednej strane rešpektujú 

štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím 

programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi a neformálnymi činnosťami budujú 

kritické myslenie ţiakov, ich argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v 

súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, podnecujú záujem 

ţiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, a tým pozitívne 

prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.  

 

 

Eva Horníková 


