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Koncepčný zámer rozvoja školy vychádza z programového vyhlásenia vlády. Súc si vedomí, že 

stratégiu školstva ovplyvňuje stratégia rozvoja spoločnosti v jednotlivých oblastiach (sociálnej, 

kultúrnej, ekonomickej...) snažíme sa prepojiť spoločenské ciele s potrebami a záujmami školy 

a s možnosťami pedagógov a žiakov školy. 

 

Koncepčný  zámer rozvoja školy  bol vypracovaný na základe nasledovných podkladov:  

 

 Školský zákon, ŠVP ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ŠkVP  

 Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 

 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania: KVALITNÉ A DOSTUPNÉ VZDELANIE 

PRE SLOVENSKO 

 SWOT – analýza školy  

 Sociálne rozvrstvenie a zloženie žiackeho kolektívu 

 Požiadavky rodičov a žiakov   

 Požiadavky zriaďovateľa 

 Výsledky žiakov a  Testovania 9, Testovanie  5 

 Pilotné testovania 

 Súčasný pedagogický kolektív 

 Stav budovy školy a školských zariadení 

 Vlastné skúsenosti  
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1. Základné údaje o škole 

 

1.1 Zriaďovateľ:   Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice 

1.2 Názov školy:  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským  

Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 82106 Bratislava 

1.3 Sídlo školy:  Vetvárska 7, 82106 Bratislava 

1.4 Eduid:   100000201 

1.5 Riaditeľ školy:  Mgr. Monika Maurská 

1.6 Funkčné obdobie: 2017-2022 

 

2. Východisko = zameranie, poslanie, hodnoty školy 

 

2.1 Zameranie VVP:  

 

Za rozhodujúce kritérium hodnotenia školy považujeme študijné výsledky študentov a ich uplatnenie v 

následnom štúdiu a na trhu práce. Treba zabezpečiť komplexnú ponuku študijných predmetov a 

optimalizovať ich časovú dotáciu počas štúdia.     

 zaviesť modernú koncepciu vyučovacieho procesu: kooperatívne, problémové, projektové 

vyučovanie                 

 zaviesť vyučovacie hodiny, na ktorých sa prelína zábava s učením v duchu hesla Komenského 

„Škola hrou“        

 venovať zvýšenú pozornosť prírodovedným predmetom /matematika, chémia, biológia, fyzika, 

geografia/ 

 zorganizovať prírodovedné konferencie, prednášky 

 naďalej zapojiť našich žiakov do prírodovedných, jazykových, športových, recitačných, 

výtvarných  súťaží  

 naučiť sa základy vedeckej práce a práce s rôznymi zdrojmi informácií  

 využívať IKT prostriedky na všetkých vyučovacích hodinách 

 využívať prvky dištančného vzdelávania na vyučovacích hodinách 

 pripraviť deviatakov na prijímacie skúšky a Testovanie 9 aj mimo vyučovania 

 naďalej dbať na  výučbu anglického jazyka, sústrediť sa na komunikáciu, hravé, interaktívne 

zábavné  vyučovanie hlavne na I. stupni    

 zlepšiť komunikatívne schopnosti žiakov v anglickom jazyku 

 Podľa platného RUP v 4. ročníku žiaci majú dve hodiny týždenne anglický jazyk, preto zvýšiť 

počet záujmovej činnosti z ANJ   

 aktívne spolupracovať s organizáciou Slovakia Educate a so zahraničnými  lektormi na 

konverzáciu 

 vo februári organizovať anglické týždne pre II. stupeň 

 naďalej zapojiť žiakov do predmetových olympiád v anglickom jazyku, čítať anglické časopisy, 

knihy 



 

 

 vypracovať Individuálny vzdelávací program  pre integrované deti 

 podať žiadosť na asistenta učiteľa každoročne 

 úzko spolupracovať so špeciálnym pedagógom, psychológom a asistentom učiteľa 

 vytvoriť materiálno-technické podmienky na zabezpečenie naplnenia potrieb detí a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 zmeniť metodiku výučby slovenského jazyka v záujme lepšieho ovládania štátneho jazyka 

podľa národného projektu 

 podporiť čitateľskú, matematickú a prírodovednú  gramotnosť žiakov 

 na hodinách telesnej výchovy a športu  každoročne testovať pohybovú kultúru žiakov 1. a 3. 

ročníka 

 pracovať s nadanými, talentovanými a slabšími žiakmi dvojakým spôsobom: po vyučovaní 

a počas vyučovania  

 v rámci techniky a pracovného vyučovania oboznámiť žiakov s prácami v záhrade: zapojiť ich 

do upratania a skrášľovania  interiéru a  exteriéru školy, materskej školy a mimo nej (napr. 

cintorín, kostol záhradka v MŠ, dvor v MŠ) 

 naďalej venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl: základné poznatky prvej 

pomoci,  prednášky lekárov, spolupráca s Linkou detskej istoty, s CVPP, s rodičmi                                                         

 venovať pozornosť bezpečnosti detí na internete, prednášky, workshopy s pracovníkmi CVPP, 

s odborníkmi / 

 pravidelne vydávať školský časopis BonBon 

 aktívne spolupracovať s koordinátorom  Žiackeho parlamentu a s členmi parlamentu 

 sústrediť sa na aktívne fungujúce Rozhlasové okienko 

  naďalej organizovať spoločné podujatia , programy s deťmi našej MŠ 

 zamerať výchovu na posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám,  spolupráca 

s UNESCO, UNICEF /Týždeň modrého gombíka, Školy pre Afriku/   

 sústrediť sa na dobročinnosť (doučovanie mladších žiakov, návštevy v domove dôchodcov, 

materskej školy/Stratégie Rady Európy pre práva dieťaťa na roky 2016 – 2021/ 

 posilňovať úctu k svojej a iným kultúram, materinskému a štátnemu jazyku, k národnostným 

hodnotám s pomocou rôznych celoškolských kultúrnych programov /návšteva divadla, tanečné  

domy, výstavy, prednášky, workshopy, návštevy múzeí, predstavenia pre verejnosť/  

 sprístupňovať žiakom poznatky vo forme rozhovorov, prednášok o významných osobnostiach 

našej mestskej časti, veď u nás žijú alebo žili historici, spisovatelia, maliari, politici, vedci, 

lekári, etnograf, choreograf  atď.   

 aj do budúcna zorganizovať rôzne výstavy v škole na chodbách napr. zo starých fotografií 

Biskupíc, staré fotografie zo života školy,  z dielov maliara Józsefa Nagya 

 pokračovať v zorganizovaní  tematických vychádzok a  exkurzií v regióne  

 zvýšiť environmentálnu uvedomelosť žiakov, vytvoriť celoškolské projekty /Deň Zeme, Deň 

vody, Deň stromov/                                                               

 pokračovať v recyklácii odpadu, znížiť množstvo odpadu, zbieranie smetí a jarné vyčistenie 

okolia                       

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8


 

 

 viesť aj naďalej veľký počet  záujmového  krúžku / krúžok čitateľov kníh, tanečný krúžok Apró 

Szőttes, školský časopis Bonbon, prírodovedný krúžok, anglický kružok, basketbal, hádzaná, 

športový krúžok,  výtvarný krúžok,  matematický krúžok,  krúžok múdrych hlavičiek atď/ 

 naďalej organizovať  prázdninovú činnosť, učiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas / letné 

tábory, víkendová turistika, cykloturistika/  

 aktívne využívať   športové ihrisko na dvore,  na chodbách  pingpongové stoly, stolný futbal, 

 zmeniť meno školy na čestný  názov podľa niektorej významnej osobnosti Biskupíc, po dohode  

so zriaďovateľom,  Radou školy, pedagogickou radou, so ZRPŠ, s Csemadokom, aj logo 

a vlajku školy                                                                           -   

 vytvoriť partnerstvo s inými, zahraničnými maďarskými školami : Ukrajina, Rumunsko    

Termín: 2019 - 2021              

Zodpovední: vedenie školy, všetci pedagógovia, resp. vyučujúci konkrétnych predmetov, triedny 

učitelia, koordinátori, vedúci MZ a PK. 

 

2.2.  Poslanie školy: V našej škole chceme vytvoriť prostredie pre otvorenú a bezpečnú školu, 

kde okrem kvality vzdelávacieho procesu budeme klásť dôraz aj na kvalitu výchovného procesu 

s dôrazom na regionálnu výchovu, vyučovanie cudzích jazykov, štátneho jazyka, materinského jazyka, 

prírodovedných a výchovných predmetov. Je dôležité reagovať na megatrendy perspektívneho vývoja 

spoločnosti a okolitého sveta. Je nevyhnutné zmeniť paradigmu vzdelávania a prejsť od memorovania 

k zážitkovej forme učenia a tým k posilneniu rozvoja osobnosti, schopností a záujmov žiakov, 

k využívaniu kritického, tvorivého, analytického a logického myslenia detí.  Ak na vlastnej koži zažijeme 

niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené 

vedomosti. Vychádzajúc a stotožňujúc sa s filozofiou Komenského „Škola hrou“, hlavnou úlohou je 

premena tradičnej, už v dnešnej dobe zaostalej školy zakladanej zväčša na princípe pruskej pedagogiky 

na otvorenú a kvalitnú školu, v ktorej kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu znamená premenu 

tradičných encyklopedických vedomosti a memorovanie učiva na trvalejšie hodnoty, ako sú napr. 

humánna výchova, tolerancia, samostatnosť, činorodosť, fantázia, radosť z pohybu,  rozvíjanie tvorivých 

a kreatívnych schopnosti žiakov, projektová výučba, problémové a kooperatívne vyučovanie,  rozvoj 

talentovaných a nadaných žiakov ako aj pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

Dôležitým cieľom  školy musí byť v rámci platnej legislatívy usmerňovať tento živý organizmus 

k plneniu krátkodobých a dlhodobých strategických cieľov. Školu treba považovať za otvorené 

spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v 

oblasti výchovy a vzdelávania. Moderná škola má vychovávať deti tak, aby z nich boli harmonicky 

rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti.  

 

 

 



 

 

 

2.3. Hodnoty: 

 sloboda človeka 

Len slobodný človek môže konať zodpovedne; sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda 

druhého. Sloboda, demokracia a dôstojnosť každého človeka a rešpektovanie dohodnutých pravidiel sú 

predpokladom  pre úspech našej školy. Sloboda je záväzok. 

 empatia a úcta k druhým 

Len človek, ktorý si váži iných, môže si vážiť sám seba. Rešpektujeme vzájomné práva a chápeme 

problémy ostatných ľudí našej školy. Netolerujeme cynizmus a výsmech. 

 rešpektovanie pravidiel 

Dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy. Rešpektovanie dohodnutých 

pravidiel je predpokladom pre úspech našej školy. Naše pravidlá vychádzajú z týchto hodnôt a ak niečo 

neupravujú pravidlá, riadime sa hodnotami. 

 spolupráca 

Spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa. Tímová práca a vzájomná komunikácia sú 

predpokladom úspešnosti našej školy. Ctíme si a podporujeme silné individuality, no odsudzujeme 

egoizmus. 

 úcta k úspešným a radosť z úspechu 

Každý človek je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja a môže byť v niečom lepší ako iní. 

V našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu. Závisť k nám nepatrí. Aj drobný úspech je úspech. 

 sebapoznávanie 

Schopnosť sebareflexie (sebahodnotenia) umožňuje ďalší rozvoj každého z nás, uvedomenie si  chyby 

môže byť krokom vpred. Sebarealizácia a uvedomenie samého seba, rozvíjanie vlastného nadania zo 

strany žiaka je úlohou našej školy. Najväčším nebezpečím pre človeka je presvedčenie o svojej 

neomylnosti. 

 

3. Analýza školy 

 

3.1 Identifikácia kľúčových problémov, ktorým škola čelí 

 

  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským -  Alapiskola és Óvoda 

je škola vyznačujúcou sa dlhoročnou rodinnou atmosférou, ponúkajúca tradičný model vzdelávania a 

výchovy žiakov od 1. do 9. ročníka. Ponúka predprimárne, primárne a nižšie stredné vzdelávanie.  



 

 

Materská škola má dve, vekovo zmiešané skupiny so štyrmi učiteľkami.  Základná škola má štyri triedy 

na I. stupni a päť tried na II. stupni, v školskom klube detí sú tri triedy. Našou silnou stránkou je výsoký 

záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy, dobrý imidž MŠ. V ZŠ zas vládne rodinná 

atmosféra. Dokážeme zabezpečiť plynulý a bezstresový prechod našich detí medzi MŠ a ZŠ. Avšak 

našou slabou stránkou je migrácia žiakov do iných škôl alebo zmena trvalého bydliska. Zníženie počtu 

detí s maďarskou národnosťou, preto je  potrebné zvýšiť uvedomelosť rodičov s maďarskou národnosťou 

o zápis svojich detí do našej MŠ a následne aj do  ZŠ.  

 

4. SWOT analýza školy 

Členenie analýzy podľa oblasti činnosti školy = SILNÉ a SLABÉ STRÁNKY 

 

Ľudský potenciál / silné 

 Vo veľkej miere kvalifikovaní PZ 

 Zapájanie zamestnancov do aktivít školy 

 Dobrá klíma školy 

 Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

 Mladý, flexibilný a kreatívny  kolektív 

 Tvorivé, kreatívne možnosti zamestnancov 

 Určené pravidlá pre odmeňovanie 

 Tvorba kvalitných učebných textov, materiálov 

 Zapájanie zamestnancov do tvorby ŠkVP 

 Práca asistenta učiteľa 

 Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom 

 

Ľudský potenciál / slabé 

 Chýbajúci učiteľ s aprobáciou fyzika, geografia, občianska náuka 

 

Materiálové vybavenie / silné 

 dobrá vybavenosť školy s počítačovou technikou (počítačová učebňa, interaktívne tabule, 

projektory v každej triede) 

 elektronická žiacka kniha, triedna kniha, komunikácia cez softvér ASC Agenda 

 nová webová stránka školy 

 dobre vybavená školská knižnica  

 úplná  rekonštrukcia tried 

 nová fasáda v MŠ aj na telocvični ZŠ 

 opravená strecha na telocvični 

 úplná výmena starých neónových svietidiel na nové, modernejšie 

 relaxačné kútiky pre deti na chodbách 

 nové smetné koše na separáciu odpadu 

 nové multifunkčné ihrisko na dvore 



 

 

 vymenený nábytok v triedach a v kanceláriách 

 nová chemická učebňa 

 vymenené okná 

 nové, zrekonštruované toalety pre žiakov aj pre učiteľov 

 nová strecha nad vchodových dverách 

 nová strecha na ZŠ 

 nová dlažba na chodbe   v pivnici 

 dobrá vybavenosť náraďovne v telocvični 

 nova dielňa pre vyučovanie techniky 

 bezplatný prístup na internet SWAN 

 školská telocvičňa 

 kvalitné učebné pomôcky 

 zabezpečenie krúžkovej činnosti. 

Materiálové vybavenie / slabé 

 chýbajúca jedáleň v ZŠ 

 chýbajúca kuchynka v ZŠ pre vyučovanie techniky 

 mokré steny na chodbách a v triedach 

 chýbajúca miestnosť iba pre ŠKD 

 chýbajúce kabinety pre PZ. 

Pedagogický process / silné stránky 

 tvorba ŠkVP  - prispôsobený pre potreby školy 

 využívanie výpočtovej techniky a inovačných metód v procese edukácie 

 spojenie teórie s odborným výcvikom 

 kvalitná odborná a technická príprava 

 teoretické a praktické činnosti vo VVP 

 začlenenie riešení sociálno-patologických javov do VVP 

 úzka spolupráca s CPPaP 

 

Pedagogický proces / slabé stránky 

 zaťaženie učiteľov s obrovským množstvom dokumentácie a byrokracie. 

 

Pre žiakov / silné 

 kvalitná práca a  príprava žiakov s nadaním 

 kvalitná práca so žiakmi s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 príprava žiakov na  Testovanie5 a 9 



 

 

 zapojenie sa do obrovského množstva jazykových, recitačných, prírodovedných, športových, 

výtvarných, náboženských, dejepisných a atď. súťaží 

 propagácia ľudových tradícií súbormi „Aprócska Szőttes” a „Apró Szőttes”  

 ponuka záujmovej činnosť  na I. a II. Stupni 

  ponuka veľkého množstva prednášok, workshopov, divadelných predstavení v rámci 

enviromentálnej, regionálnej, mediálnej výchovy 

 veľké množstvo športových aktivít 

 spolupráca s rôznymi mimoškolskými organizáciami 

 početná dochádzka detí do ŠKD od 6,30 do 17,30 

 zavedenie celodennej školy v 1., 2. Triede 

 pravidelný plavecký kurz, kurz korčuľovania 

 pravidelná škola v prírode I., II. Stupeň 

 pravidelný lyžiarsky výcvik pre  II. Stupeň 

 pravidelný anglický týždeň pre II.stupeň so zahraničnými lektormi cez Slovakia Educate 

 pravidelné enviromentálne dni v škole 

 aktívny Žiacky parlament 

 aktívne Rozhlasové okienko 

 pravidelné vydanie školského časopisu BonBon 

 rôzne výlety pre deti 

 letný denný tábor pre I. stupeň 

 dobrá spolupráca s rodičmi 

 každoročná finančná  dotácia prváčikov od Nadácie Rákóczyho 

 pre prváčikov zabezpečenie školských tašiek od Nadácie Rákóczyho zadarmo 

 každoročná finančná dotácia detí a žiakov od Nadácie Gábora Bethlena  

 rodinná atmosféra, dobra klíma školy. 

Pre žiakov / slabé stránky 

 migrácia žiakov  do iných škôl / 5 a 8 ročné gymnasia/ 

 zmena trvalého bydliska 

 zhoršená sociálna situácia v rodinách, strata práce. 

 

Pre školu / silné  

 

 areál školy 

 vybavenosť školy 

 kreatívny a mladý pedagogický kolektív 

 webová stránka školy 

 propagácia, medializácia školy  

 online komunikácia cez Edupage  

 fungujúca Rada školy a Združenie maďarských rodičov na Slovensku 

 dobra spolupráca so zriaďovateľom a s okolitými školami 



 

 

 

 kvalitné výchovné a kariérové poradenstvo 

 dobrá spolupráca s rôznymi organizáciami, zriaďovateľom atď. 

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces 

 vynikajúce výsledky  žiakov 

 dobrý imidž školy a škôlky. 

 

Pre školu / slabé 

 poloha školy /zápchy/ 

 asimilácia obyvateľstva maďarskej národnosti 

 počet žiakov 

 rozpočet, normatív. 

 

Ostatné faktory / silné 

 Dodržiavanie tradícií školy 

 Regionálna výchova 

 Multikultúrny prístup 

 

Ostatné faktory / slabé 

 Nevysporiadané pozemky 

 Chýbajúca kanalizácia v MŠ 

 

Projekty v škole / silné 

 Veľký počet vypracovaných a vyhratých projektov cez rôzne mimovládne a štátne organizácie / 

Dobrý sused, Ministerstvo školstva, ZSE, BSK, Kooperatíva, OTP Banka, Nadácia Gábora 

Bethlena, Nadácia Rákóczyho,  Mám na to, Ministerstvo vnútra, Envirofondy atď./ 

 

Projekty v škole / slabé 

 Zrušené vyhraté projekty cez BSK kvôli finančnej situácii po Covid-e. 

 Kvôli počte žiakov menej štátnych projektov  do ktorých by sme sa mohli zapojiť. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

o možnosť vypracovať vlastný („tailor made“) školský vzdelávací program, počínajúc 

materskou školou 

o možnosť získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo 

finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky 

školy, rozvojové projekty 

o priestor na skvalitnenie odbornej štruktúry vyučovania (až na 100%) 

o možnosť výmeny pedagogických skúseností s ostatnými riaditeľmi z okolia 

o možnosť zvolenia takej profilácie, ktorá by zvýšila záujem o školu 



 

 

o potenciál pre   maximálnu mieru uspokojovania požiadavky objednávateľov školských 

služieb, t.j. rodičov a ich detí 

o možnosti a priestor pre rozvíjanie talentu žiakov 

o aktivácia nových kľúčových kompetencií 

o možnosť viac sa zamerať  na prácu  deťmi so špecifickými poruchami učenia 

o prepojenie medzi predmetových a nad predmetových vzťahov  

o nadväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život 

o možnosť ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky  

o priestor pre zlepšenie individuálneho prístupu k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť 

o možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov  

o priestor pre zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti 

o možnosť rozvíjať spoluprácu so sesterskou školou 

o možnosť získavať mimorozpočtové zdroje 

o možnosť zapájať sa do rôznych súťaží 

o záujem starostky o aktivity školy 

o záujem rodičov o inovačný program školy 

o záujem mimoškolských organizácií v regióne o spoluprácu so školou 

o možnosť vzdelávania pedagogických i nepedagogických zamestnancov.  

RIZIKÁ    

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách  

o migrácia rodín za lacnejším bývaním, ubúdanie počtu detí  

o prípadná zmena legislatívy 

o kontinuálne zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

o ďalšie školy v regióne, ich zvyšujúca sa aktivita, ponuka 

o nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov a metodických materiálov. 

 

 

 

 

5. Vízia školy 

 

Chceme pokračovať v budovaní modernej školy ako centra vzdelávania, výchovy, kultúry a športu  v 

maďarskom jazyku v Podunajských Biskupiciach. Škola bude otvoreným spoločenstvom detí a žiakov, 

učiteľov a rodičov, ale aj širšej komunity obce a regiónu. Bude spájať kvalitný a efektívny edukačný 

proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností žiakov so zameraním 

na ich úspešné uplatnenie v živote. Edukačný proces je postavený na humanistických princípoch, 

tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.  

Vízia našej školy vychádza z princípu širokej existencie a aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných 

partnerov, skupín, komunít a inštitúcií. 



 

 

Škola ako kultúrne, športové a spoločenské regionálne centrum v regióne. 

Vytvoriť modernú, humánnu a tvorivú školu, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie 

a výchovu tak, aby každé dieťa, žiak mohol rozvíjať záladné spôsobilosti, vedomosti a postoje potrebné 

na svoje ďalšie vzdelávanie  a život. 

Škola pre ľudí, pre žiaka je základným pilierom rastu, pre rodiča partnerom pri výchove detí, pre učiteľa 

miestnom, kde napĺňa svoje poslanie. 

Škola je miestom sebarealizácie žiakov a zamestnancov, miestom rozvoja vlastných schopností 

a získavania ďalších vedomostí. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, verejnosť, rôznych 

partnerov.... 

 

6. Ciele a stratégie školy 

 

6.1 Určenie základných cieľov školy 

 

A: Hlavné strategické ciele školy  

Izolácia základov a spodnej stavby budovy školy   termín: 2025 

Zateplenie  celej budovy      termín: 2025 

Dobudovať materiálne vybavenie špeciálnych učební  termín: 2023 

Zvýšenie kvalifikovanosti PZ      termín: 2025 

Celková klíma školy       termín: 2025 

 

 

B: CIEĽ podľa oblastí:  

 

1. Výchovno vzdelávacia oblasť 

Cieľ dlhodobý  

- Zameranie školy rozšíriť v oblasti telesnej a športovej výchovy zriadením skupín 

športovej prípravy a zavedením projektu minihandballmánia.  

- V rámci školského vzdelávacieho programu vytvoriť  koncepciu blokovej, 

kooperatívnej, projektovej výučby prierezových tém pre jednotlivé ročníky, 

- Skvalitniť vzdelávanie štátneho jazyka a AJ  

- Posilniť a skvalitniť výučbu prírodovedných predmetov 

- Poskytnúť žiakom okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť zvýšenia 

jazykovej zručnosti v oblasti cudzích jazykov a zapojením sa do projektu Educate 

Slovakia /anglický týždeň/ 

- Rozvíjať komunikatívne zručnosti prostredníctvom IKT vo vyučovacom procese. 

- Venovať zvýšenú pozornosť na vyučovanie prírodovedných predmetov. 

Stratégia: Na hodinách telesnej a športovej výchovy zvyšovanie kondície žiakov. Zapojiť sa do 

rôznych projektov mimo štátnych organizácií a takto získať financie na organizovanie anglického 

týždňa. Viesť PZ k tomu, aby sa pravidelne vzdelávali, chodili na rôzne školenia a využívali nové 

poznatky vo výchovnom procese. 



 

 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2025 

Vyhodnotenie – monitorovanie: ............................ 

Cieľ strednodobý  

Zvýšiť informačnú gramotnosť žiakov školy v práci s IT za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa 

a výsledkov priamo na vyučovacích hodinách. Zvýšiť finančnú a čitateľskú gramotnosť u žiakov. 

Stratégia:  na vyučovacích hodinách organizovať činnosti tak , aby bol vytvorený priestor na aktivitu 

žiakov, samostatnosť a tvorivosť, rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých predmetoch, získavať 

informácie z rôznych zdrojov. Pravidelne zvýšiť počet publikácií v žiackej knižnici. Zapojiť žiakov do 

rôznych súťaží. Zapojiť sa do rôznych projektov a získať finančné prostriedky na zakúpenie rôznych 

softvérov,  aplikácií. 

Implementácia – následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín – 2022 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ............... 

 

Cieľ  krátkodobý 

Zapracovať dištančné vzdelávanie do každodenného výchovno-vzdelávacieho procesu 

Stratégia: vedomosti a zručnosti získané počas online vyučovania od 10. 3. 2020 do 22. 6. 2020 

využívať vo vyučovacom procese.  Vybudovať celoplošný a jednotný platformu k online vzdelávaniu 

pomocou Google.  

Implementácia – následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2021 

Vyhodnotenie : ......................................... 

 

2. Oblasť riadenia 

Dlhodobé ciele 

Vytvorenie a podpora pozitívnej pracovnej a študijnej atmosféry. 

Stratégia: neustále propagovať aktivity  a študijné výsledky školy, zabezpečiť pozitívnu propagáciu 

školy v miestnych, regionálnych médiách, zasielať tlačové správy a reportáže do vybraných redakcií a 

aktuálne všetko propagovať aj na webových stránkach školy, systematicky pracovať s pozitívnym 

imidžom, pravidelný dialóg so Žiackym parlamentom, načúvanie názoru rodičov a spolupráca so 

Školskou radou, zabezpečenie otvorenosti, ústretovosti k verejnosti, organizácia teambuildingov, 

spoločných výletov s PZ a NZ.  

Implementácia: následné plneneie prostredníctvom konkrétnych úloh 



 

 

Termín: 2020-2025 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

Strednodobé ciele 

Vytvárať širší priestor pre metodické orgány školy, aby okrem funkcie odbornej a metodickej plnili 

funkciu riadiacu , organizačnú a kontrolnú.  

Stratégia: Vedúci MZ a PK pravidelne naplánujú hospitácie na vyučovacích hodinách. 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2022 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

Krátkodobé ciele 

Spolupracovať so zriaďovateľom školy pri riešení koncepčných otázok rozvoja školy v súvislosti 

s potrebami mestskej časti. 

Stratégia: Pravidelná komunikácia a informácia miestneho úradu o živote a potrebách školy. 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2021 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

3. Materiálno – technické podmienky 

Dlhodobé ciele 

Izolácia základov a spodnej stavby budovy školy, zateplenie  celej budovy 

 

Stratégia: čerpanie finančných prostriedkov zo všetkých dostupných štátnych, krajských i mestských 

grantov, Eurofondov, spolupráca so zriaďovateľom 

Implementácia: následné  plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2025 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

Strednodobé ciele 



 

 

Rozšíriť vybavenosť  náraďovne v telocvični, knižnicu a inventár ŠKD. 

Stratégia: organizovať  mimoškolské aktivity, ktoré budú motivovať k donátorstvu (výstavy, školský 

ples, vianočné trhy, vianočný koncert), osloviť súkromné a štátne firmy o dotácie, vypracovať projekty 

a takto získať finančné prostriedky, 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2022 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

Krátkodobé ciele 

Nakúpiť nový vonkajší hrací prvok na dvor materskej školy. 

Stratégia: získanie 2 % dane pomocou  Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ a 

KOBAK pre MŠ, získanie privátnych finančných prostriedkov od drobných darcov a sponzorov , 

prenájom školskej telocvične  a multifunkčného ihriska 

Implementácia: následné plneneie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2021 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

4. Personálna oblasť 

 

Dlhodobé ciele 

Zvýšiť kvalifikovanosť PZ 

 

Stratégia:  

- neustále podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov materskej aj základnej 

školy,  zvyšovať si kvalifikáciu a budovať svoj kariérny postup, 

- zdieľať nápady, metódu  pracovných procesov, classroom manažmentu (riadenie 

vyučovacej hodiny) ,           

- prostredníctvom vzájomných návštev hodín = podporné „hospitácie“ a metodické dní 

v škole (veľtrh nápadov)  

- spolupracovať s rôznymi subjektami  /mestská polícia, policajný zbor, dobrovoľný 

hasičský zbor, Múzeum obchodu, CIIC, klub dôchodcov, folklórne skupiny, SNM, 

SND, knižnice, Csemadok, Tandem, Živica, Dobrá škola, Posonium, Bethlen Gábor 

Pályázati Alap, Rákóczi Szövetség, KatedraTársaság, Fórum inštitút, Inštitút Daphne, 

ZMPS, rôzne divadlá.../   



 

 

- udržiavať úzke kontakty, výmena skúseností s ostatnými školami, analýza problémov 

spolupráca so sesterskými školami 

Implementácia: následné plneneie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2025 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

 

Strednodobé ciele 

Absolvovať 1.a 2. kvalifikačné skúšky a to hlavne v MŠ.     

 

Stratégia: podporiť ďalšie vzdelávanie PZ  

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2023 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

 

Krátkodobé ciele 

Predísť k vyhoreniu  PZ 

Stratégia: zabezpečiť preventívne psychologické poradenstvo pre pedagógov a umožniť absolvovať 

tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. 

podporovať získanie ďalšieho vzdelávania na prázdninových letných kurzoch na Slovensku a v zahraničí 

organizovaných ZMPS, zapojiť sa do siete škôl s problematikou špeciálnej pedagogiky, zúčastniť sa na 

seminároch a podujatiach v tomto smere organizovaných ZMPS a Univerzitou J.Selyeho, organizovať 

aktualizačné vzdelávanie v škole o tejto téme. 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2021 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

5. Partneri školy   

Dlhodobé ciele 

Zaraďovať rodičov a žiakov do spoločných vzdelávacích cyklov v rámci projektov orientovaných na 

zdravý životný štýl. 

Stratégia: každoročne organizovať cyklotúry, športové dni, prenajať rodičom telocvičňu 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 



 

 

Termín: 2025 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

Strednodobé ciele 

Zapojiť rodičov a širšiu verejnosť do enviromentálnych aktivít školy. 

Stratégia: organizovať pravidelne spoločné brigády a obnoviť školskú záhradku, zasadiť  stromy, kvety, 

kríky, vytvoriť na dvore kvetinové  záhony 

Implementácia: následné plnenie  prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2023 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

Krátkodobé ciele 

Osláviť 70. výročie znovuotvorenia školy.  

Stratégia: zapojiť do prípravy osláv Csemadok, Radu školy, ZRPŠ, Szőttes 

Implementácia: následné plnenie  prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2021 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

6. Mimo vyučovacie a mimoškolské aktivity 

Dlhodobé ciele 

Do záujmovej činnosti zapojiť 70 % žiakov 

Stratégia: sústrediť sa na otvorenie pre žiakov zaujímavých, prínosných záujmových krúžkov buď 

pomocou svojich PZ alebo externistov. Dbať na odbornosť a pripravenosť vedúcich záujmových 

krúžkov. 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2025 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 



 

 

Strednodobé ciele 

Podporiť vznik šachového krúžku. 

Stratégia: nájsť externistu, ktorý by viedol šachový krúžok 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2022 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

Krátkodobé ciele 

Podporiť vznik fotografického krúžku. 

Stratégia: pomocou vzdelávacích poukazov zabezpečiť vznik fotografického krúžku pod vedením Mgr. 

Gábor Nagyvendégi 

Implementácia: následné p plnenie  prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2021 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

7. Prezentácia školy 

Dlhodobé ciele 

Prezentovať  dobrý imidž školy. 

Stratégia: pravidelne aktualizovať webovú stránku školy a poskytnúť informácie o živote školy, 

pravidelne informovať rodičov a širokú verejnosť prostredníctvom médií o živote školy o našich 

výsledkov 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2025 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

Strednodobé ciele 

Skvalitniť publikačnú činnosť PZ. 

Stratégia:  vydať PZ za úlohu písanie článkov do Biskupických novín, alebo Magyar7. 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 



 

 

Termín: 2022 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: ....................... 

 

Krátkodobé ciele 

Prezentácia dejín školy. 

Stratégia: počas 70. osláv znovuotvorenia školy organizovať na chodbe školy výstavu starých 

fotografií školy, vydať publikáciu o dejinách školy 

Implementácia: následné plnenie prostredníctvom konkrétnych úloh 

Termín: 2021 

Vyhodnotenie – monitorovanie výsledkov: .......................                                

7. Zmeny dosiahnuté realizáciou koncepcie – očakávané pozitíva 

Koncepčný zámer je otvorený dokument, ktorý sa bude podľa potreby dopĺňať a upravovať pri zachovaní 

hlavných cieľov koncepcie.  

Kritériá na posudzovanie výsledkov plnenia koncepcie: 

 Udržanie, resp. mierny vzostup počtu žiakov v škole 

 Vzdelávacie výsledky žiakov školy  

 Úspechy žiakov v súťažiach  a predmetových olympiádach 

 Spokojnosť partnerov – rodičov a žiakov 

 Spokojnosť zriaďovateľa 

Predpokladané zmeny dosiahnuté realizáciou koncepcie: 

 Kvalitné vzdelanie 

 Kvalitné riadenie procesov vzdelávania 

 Poskytovanie individuálnej starostlivosti nadaným žiakom, ale aj žiakom so špec. poruchami 

učenia 

 Projektová aktivita 

 Realizovanie a presadzovanie tvorivej a humánnej formy a metódy vyučovania 

 Veľmi dobrá spolupráca so všetkými partnermi 

 Škola, ktorá má partnerov aj v zahraničí 

 Moderná a novodobá škola 21. storočia 

 

V Bratislave  dňa   24. augusta 2020   Mgr. Monika Maurská , riad.školy 


