
Koncepcia rozvoja Základnej školy Andreja Radlinského  

na školské roky 2017/2018 a 2018/2019 

Koncepcia rozvoja Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch je vypracovaná na základe 

povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve. 

Je spracovaná po analýze a zvážení všetkých skutočností a  výsledkov práce školy.  

 

Rozvoj školy by mal prebiehať v nasledujúcich oblastiach: 

1. Koncepcia výchovno – vzdelávacieho procesu 

2. Personálna koncepcia 

3. Rozvoj materiálno – technických podmienok školy 

4. Spolupráca s inštitúciami podieľajúcimi sa  na výchove a vzdelávaní  

5. Spolupráca s rodičmi 

 

1. Koncepcia výchovno-vzdelávacieho procesu  

 Vytvoriť v škole podmienky na zmeny v ŠVP a s tým súvisiace zmeny v ŠkVP. 

Vopred zabezpečiť informácie a úlohy pre všetkých pedagogických zamestnancov a 

metodické orgány. 

 Každý rok riadiť činnosť školy podľa aktuálnych Pedagogicko-organizačných 

pokynov. 

 Vo vzdelávacom programe školy rozvíjať polytechnické, manuálne zručnosti žiakov, 

ktoré sú dôležité pre ich profesijnú orientáciu a podporovať praktické, zážitkové 

vyučovanie. 

 Pokračovať v zlepšovaní úrovne čitateľskej, digitálnej a finančnej gramotnosti žiakov, 

rozvíjať ich jazykové zručnosti v cudzích jazykoch.  

 Organizačne zabezpečiť vyučovanie laboratórnych prác v prírodovedných predmetoch 

v blokoch a to vo všetkých ročníkoch. 

 Vylepšovať činnosť v oblastiach hospitácií, kontrol, otvorených hodín na zlepšovanie 

úrovne výchovy a vzdelávania.  

 Podporovať praktické činnosti, zážitkové učenie, projektové činnosti so žiakmi školy. 

 Vyhlasovať ročníkové projekty pre žiakov 2. stupňa a  ich následná prezentácia 

(metóda brainstormingu, problémového vyučovania). 

 Motivovať žiakov, udeľovaním pochvál, zverejňovania ich úspechov, informovania 

zákonných zástupcov. 

 Pokračovať v činnosti Žiackeho parlamentu v celom rozsahu, pravidelne pomáhať pri 

spracovaní školského časopisu. Zapojiť ŽP do diania a vedenia školy, vytvoriť mu 

priestor, ponúknuť možnosť, aby pomáhal pri organizovaní a zabezpečovaní súťaží, 

akcii, turnajov a pod. 

 Venovať zvýšenú pozornosť nadaným žiakom, ale aj žiakom, ktorí potrebujú 

špecifické podmienky vzdelávania. 



 Eliminovať výchovné problémy so žiakmi, využívať existujúcu sieť podporných 

inštitúcií, prehĺbenie spolupráce s rodinou. 

 
 

2. Personálna koncepcia 

 Vylepšovať systém riadenia a vedenia školy, koordinácie činnosti MZ, PK v oblasti 

výkonových štandardov, získať lídrov pre učebné predmety, v spolupráci s nimi plniť 

program, koncepciu a mesačné plány práce školy.  

 Hľadať možnosti na motiváciu všetkých zamestnancov. 

 Zintenzívniť prácu MZ, PK a ich členov v oblasti príprav, organizácie súťaží a 

olympiád organizovaných MŠVVaŠ SR, IUVENTOU a ďalšími.  

 Umožniť, aby sa všetci pedagógovia, všetci zamestnanci školy podieľali na tvorbe 

programu školy. 

 Podporovať tímovú spoluprácu učiteľov. 

 Zabezpečiť kvalifikované a odborné vyučovanie. 

 Zabezpečiť ďalší osobnostný rast pedagogických zamestnancov – kontinuálne 

vzdelávanie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov v záujme zvýšenia 

kvalifikácie, odbornosti, rozšírenia aprobácie, vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov na vzdelávacích podujatiach v rámci zvyšovania právneho vedomia. 

 Spravodlivo odmeňovať a prejavovať uznanie za prácu. 

 

 

3. Rozvoj materiálno-technických podmienok školy 

 Zapájať školu do projektov, realizácia projektov hlavne s prínosom pre skvalitnenie 

výchovno- vzdelávacieho procesu.  

 Zlepšiť materiálno technické podmienky školy pre motiváciu žiakov a spestrenie ich 

aktivít. 

 Zabezpečovať kvalitnú údržbu IKT, PC siete, internetu a ďalších učebných pomôcok. 

 Sprevádzkovať pripojenie k internetu vo všetkých triedach a učebniach. 

 Vo všetkých kmeňových triedach, dokúpiť nábytkové zostavy a postupne vymeniť 

tabule. 

 Podľa finančných prostriedkov priebežne zakupovať moderné učebné pomôcky a 

dopĺňať kabinetné zbierky podľa potrieb učiteľov a školy. 

 Na školskom dvore vysadiť stromy a zabezpečiť do budúcna zatienené plochy pre 

žiakov. 

 Za pomoci zriaďovateľa opraviť oplotenie školy. 

 Za pomoci zriaďovateľa opraviť havarijný stav kanalizácie a elektroinštalácie v škole. 

 

 

4. Spolupráca s inštitúciami podieľajúcich sa  na výchove a vzdelávaní  

 
 Spolupracovať so strednými odbornými školami, u ktorých je predpoklad posilnenia 

ich charakteru, týka sa to aj učňovských škôl. 

 Profil žiaka školy prispôsobovať úpravám profilu absolventov SŠ a potrebám trhu 

práce. 



 Naďalej spolupracovať podľa potreby s ÚPSVaR v Senici,  CPPPaP v Senici, 

Diagnostickým zariadením pre deti, HaZZ v Kútoch, OR PZ v Senici, s MŠ Kúty, 

s CVČ KAMaRÁD, Spoločným školským úradom v Skalici a inými. 

 

 

5. Spolupráca s rodičmi 

 Angažovať rodičov ako vedúcich krúžkov.  

 Využiť pomoc rodičov pri obnove a estetizácii prostredia školy, pri tvorivých 

dielňach. 

 Využiť rodičov na rôzne odborné prednášky alebo otvorené hodiny. 

 Manuálne zručných rodičov angažovať do školských brigád. 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Jana Mrázová 

 

V Kútoch, 22. augusta 2017 


