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KONCEPCIA  ROZVOJA  ŠKOLY 

(2019-2023) 

I. VÍZIA 

Deklarácia Gravissimum educationis považuje katolícku školu za miesto 

všestrannej výchovy ľudskej osoby prostredníctvom jasného výchovného 

plánu, ktorého základným pilierom je Kristus. Katolícka škola sleduje tie isté 

vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy, ale je pre ňu 

charakteristické, že vytvára ovzdušie preniknuté duchom evanjelia, plné 

pokoja a lásky. 

Škola sa stáva katolíckou práve tým, že všetci členovia školského 

spoločenstva - aj keď v rozličnej miere - majú výraznú účasť na kresťanskom 

svetonázore. Zvlášť veľkú zodpovednosť majú rodičia, ktorí katolíckej škole 

zverujú svoje deti: voľba takejto školy ich nezbavuje osobnej povinnosti 

kresťansky vychovávať svoje deti.  

Nie menšia úloha  pri zabezpečovaní a podpore osobitného poslania 

katolíckej školy pripadá samotným učiteľom, najmä pokiaľ ide o kresťanské 

ovzdušie, ktorým má byť preniknuté celé vyučovanie a celý život školy, aby 

sa mohla prispôsobiť skutočným potrebám doby. Je dôležité vytvárať 

predpoklady, aby mohla katolícka škola poskytovať službu v lepších 

podmienkach a ďalej odovzdávať svoje poslanie nasledujúcim generáciám.  

 

I.1  Analýza súčasného stavu: 

ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach je jedinou plneorganizovanou 

katolíckou školou v zlatomoravskom okrese. Vznikla v roku 1991 a vytvorila 

tak alternatívu základného školstva v meste. V novovytvorenej škole sa 

prihlásilo do 9 tried 178 žiakov. Po založení školy počet žiakov rástol, čo bolo 

spôsobené potrebou spoločnosti prijať náboženskú slobodu.V posledných 

rokoch počet žiakov našej školy klesol, čím klesol aj počet tried z 10 na 9.   

Školský rok Počet tried Počet žiakov 

2014-2015 9 219 

2015-2016 9 227 

2016-2017 9 211 

2017-2018 9 211 

2018-2019 9 202 

 

Je to spôsobené nielen klesajúcou pôrodnosťou, ale zvlášť proti katolícky 

naladenou výchovou v spoločnosti. Tiež tým, že škola nemá telocvičňu, čo 
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je, v dobe počítačov a preferovania zdravého telesného pohybu, veľkým 

nedostatkom. 

Počet zamestnancov školy je v súčasnosti 27, z toho 19 pedagogických 

zamestnancov ( 4 na skrátený úväzok), 8 THP pracovníkov ( 1 ekonómka,  1 

vedúca ŠJ, 3 kuchárky, 2 upratovačky  a 1 školník. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v súlade s platnými učebnými 

osnovami podľa nového Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(Školský zákon) podľa nášho školského vzdelávacieho a školského 

inovovaného  programu „ Spoznávať, veriť, milovať...“. 

Začlenení žiaci našej školy majú vypracované na základe odporúčania 

CPPPaP vlastné vzdelávacie programy, podľa ktorých sa riadia všetci 

vyučujúci.  

Výchova a vzdelávanie sú personálne zabezpečené 90% kvalifikovaným 

pedagogickým zborom. Nekvalifikovane sa zatiaľ vyučuje hudobná 

výchova, občianska náuka, technika, geografia a telesná a športová 

výchova. 

Na škole pracujú  záujmové krúžky, ktoré si na začiatku každého školského 

roka vyberajú žiaci, podľa svojho zamerania ( športové, relaxačné, jazykové 

a pod.), v ktorých žiaci rozvíjajú svoje zručnosti, talent a fyzické danosti.  

Škola sa zapája do rôznych kultúrno-spoločenských aktivít, do cirkevných 

akcií v našej farnosti a tiež charitatívnych zbierok (Tehlička pre misie, Dobrá 

novina, Milión detí sa modlí ruženec, Biela pastelka, Hodina deťom a pod.). 

 

Materiálno-technické vybavenie školy: 

Budova školy sa nachádza v centre mesta , blízko stanice SAD. Tvoria ju dva 

pavilóny a budova jedálne s kuchyňou, ktoré sú vzájomne poprepájané 

krytými betónovými chodníkmi. Areál školy vypĺňa multifunkčné ihrisko 

s umelým trávnikom a asfaltové basketbalové ihrisko a pred školou veľká 

zatrávnená plocha pre oddych a relax detí v školskom klube. Škola 

disponuje 9 kmeňovými  triedami, jednou špeciálnou multimediálnou 

učebňou, počítačovou učebňou, dvoma malými učebňami na vyučovanie 

KNB a ANJ, školskou knižnicou, kabinetmi a jednou učebňou ŠKD. Škole od 

svojho vzniku chýba telocvičňa, ktorej realizácia zatiaľ nebola možná. Po 

kompletnej oprave zatekajúcej strechy budovy školy bola v rokoch 2014 – 

2018  zrekonštruovaná fasáda školy. 
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Pri ZŠ fungujú tri oddelenia ŠKD. Jedno oddelenie má svoju učebňu, ostatné 

dve sa v popoludňajších hodinách sústreďujú v kmeňových učebniach 1. 

stupňa. 

Takmer 70% žiakov sa stravuje v školskej jedálni, ktorá má priestory v priľahlej 

budove školy.  

V júni roku 2010 získala naša škola list vlastníctva a následne dala pripraviť 

projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a prestavbu školy v celkovej 

hodnote 30 000,- Eur. Prestavba zahŕňa výstavbu nového areálu ( jedáleň 

s kuchyňou, tri klubovne ŠKD a telocvičňa, prístavba kaplnky a v ďalšej 

etape prístavba hlavného vchodu s administratívnymi priestormi a rozšírenie 

hlavnej budovy o ďalšie triedy. Bohužiaľ z dôvodu ukončenia výziev, nebola 

táto rekonštrukcia umožnená. 

Materiálno-technické zabezpečenie tried je veľmi dobré, zvlášť čo sa týka 

vybavenosti IKT. V rámci projektu z OP Vzdelávanie naša škola 

preinvestovala takmer 140 000, € a tak zabezpečila kvalitnú vybavenosť tried 

a zručnosť práce s IKT všetkých pedagógov. Ďalšie vzdelávanie a technika 

bola zabezpečená cez projekty „ Moderné vzdelávanie - digitálne 

vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, 

V každej triede sa nachádza dataprojektor, päť tried má kvalitnú 

interaktívnu tabuľu, ostatné triedy využívajú biele tabule s dataprojektorom 

a prenosnou IT. Okrem toho môžu učitelia využívať dve kompletné sady 

hlasovacích zariadení na priebeh vyučovacích hodín. Nové inovatívne 

formy vzdelávania sú pre školu novou výzvou. 

 

II. ORIENTÁCIA  NA  PARTNEROV 

 

II.1.  SEBAHODNOTENIE  (SWOT ANALÝZA) 

Na vytvorenie jednotného koncepčného zámeru je nevyhnutné urobiť swot 

analýzu, poznať a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy, vedieť, aké 

má príležitosti a ohrozenia očakávať. 

 

Silné stránky 

 Vlastníctvo budovy a priľahlých pozemkov 

 Obnovená fasáda budovy školy 

 Individuálna starostlivosť o nadaných žiakov ( účasť na olympiádach) 
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 Starostlivosť o začlenených žiakov 

 Kvalitne fungujúca tímová práca  a duchovné aktivity pedagógov 

 Vysoká kvalifikovanosť pedagógov 

 Vysoká odbornosť vyučovania 

 Kvalitná počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov, 

znalosť využívania IKT 

 Záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (kvalifikačné skúšky, nové 

aprobačné predmety, IKT, cudzie jazyky...) 

 Projektové aktivity školy a realizácia viacerých projektov 

 Pripravený projekt na rekonštrukciu a prestavbu budovy školy 

 Výborná vybavenosť školy počítačovou technikou s pripojením na 

internet, interaktívnymi tabuľami a hlasovacím zariadením 

 Prezentácia školy  na verejnosti (spevácky zbor, burzy,  športové 

súťaže) 

 Kvalitná a aktuálna www.stránka školy, a stránka školy na facebooku 

 Využívanie internetovej triednej knihy a žiackej knižky a dobrá práca 

pedagógov  aSc-Agendou 

 Mimoškolská záujmová činnosť školy na dobrej úrovni 

 Preplácanie cestovných nákladov dochádzajúcim žiakom 

 Dobrá spolupráca a podpora zriaďovateľa 

 Kvalitná spolupráca s rodičmi a zabezpečovanie mimorozpočtových 

financií zo Združenia rodičov (2% z dane, sponzorské príspevky, 

projekty, brigády...) 

 Práca učiteľov v okresných kabinetoch: matematiky, chémie..... 

 

Slabé stránky 

 Chýbajúca telocvičňa a klubovne ŠKD 

 Zastaralá vybavenosť kuchyne a nevyhovujúce priestory jedálne 

 Zlý technický stav budovy (tepelné rozvody a radiátory, zastaralá 

elektrifikácia priestorov, školský rozhlas...) 

 Nemožnosť podávania projektov z eurofondov pre cirkevné školy 

 

Príležitosti 

 Racionálne hospodáriť s prideleným množstvom financií (prijať 

opatrenia) 

 Získať financie na rekonštrukciu z grantov podávaním projektov 

 Skvalitniť odbornosť vyučovania ( GEG, OBN, TSV, TECH) 

 Ponúknuť rodičom kvalitný školský vzdelávací program 

 Umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov 

http://www.stránka/
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 Venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným 

technológiám 

 V rámci školského vzdelávacieho programu zamerať sa na 

cezhraničnú spoluprácu s využitím konverzácie učiteľov a žiakov 

v cudzom jazyku 

 Spolupracovať s Radou školy a s radou rodičov Združenia rodičov pri 

ZŠ 

 Spolupracovať s podpornými inštitúciami a neziskovými organizáciami 

 Hľadať formy získavania financií na lepší chod školy a realizáciu 

rekonštrukcie školy 

 

Ohrozenia 

 Hrozby havárií inžinierskych sietí - zastaralé 

 Demografický pokles populácie 

 Liberalizácia spoločnosti 

 Zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy 

 Nedostatok finančných prostriedkov na investičné zámery 

 Nezaradenie cirkevných škôl do siete žiadateľov o granty 

z eurofondov 

 Neriešenie legislatívy vo financovaní originálnych kompetencií pre 

cirkevné školy 

 

 

II.2. IDENTIFIKÁCIA  PARTNEROV 

Zriaďovateľ:  

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra 

- zabezpečuje dostatok financií na prevádzku školy a pomáha škole 

riešiť problémy, ktoré zabraňujú plynulému chodu školy.  

 

Rodičia: 

Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ sv. Don Bosca 

- spolupracuje so školou, podporuje jej hlavné ciele a podieľa sa na ich 

realizácii, pomáha škole. 
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Zamestnanci: 

Pedagogický zbor a THP pracovníci 

- plnia celkové i čiastkové ciele školy, permanentne sa vzdelávajú, 

spolupracujú s rodičmi a s ďalšími partnermi školy, vytvárajú pozitívny 

imidž školy. Každý člen pedagogického zboru má právo participovať 

na tvorbe školských noriem a školského vzdelávacieho programu, tiež 

na usmerňovaní chodu školy. Musia akceptovať vnútorné predpisy 

a nariadenia školy, ktoré spoločne prijali. 

 

Samospráva 

Mesto Zlaté Moravce 

- na svojich rokovaniach MZ predkladá a rokuje podnetoch na pomoc 

a spoluprácu, ktoré predkladá škola. 

 

Farnosť 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zlaté Moravce 

- zabezpečuje duchovné vedenie školy, realizáciu duchovných obnov 

a cvičení, spovedanie žiakov pred veľkými sviatkami a slávenie sv. 

omší vo sviatok, školské sv. omše každú stredu o 7.15 hod. v priestoroch 

školy, duchovnú obnovu pre žiakov 9. ročníka 

 

Ostané školy 

Materská škola sv. Alžbety 

Mestské školy – Pribinova, Mojmírova, Robotnícka 

Cirkevné základné školy v Machulinciach, vo Vrábľoch, v Nitre 

- najlepšia je spolupráca s  MŠ sv. Alžbety a spočíva v organizovaní 

športových a kultúrnych podujatí, výmenných akcií a návštev  

- spolupráca MZ 1.-4. ročníkov so ZŠ Dominika Sávia V Machulinciach 

 

Ostatní partneri 

MsKS Zlaté Moravce, Centrum voľného času Zlaté Moravce,  Vodostav s.r.o., 

eRko, Rehoľné spoločenstvá v Zlatých Moravciach, MC Mami oáza, ÚPSVaR 
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– pobočka Zlaté Moravce, Úrad NSK, Liga pár páru, SVETLO“ Zariadenie 

sociálnych služieb Olichov  

 

- spolupráca spočíva v organizovaní a realizácii rôznych kultúrno-

spoločenských, benefičných a charitatívnych akcií, vo vypracovávaní 

projektov z grantov MK a MŠ SR, Nadácií Orange a SPP a v podpore 

pri realizácii.  

 

II.3. ZMAPOVANIE POŽIADAVIEK PARTNEROV 

Zriaďovateľ očakáva od školy : 

- poskytovanie kvalitnej výchovy a vzdelávania v duchu katolíckeho 

učenia a morálky 

- plnenie stanovených cieľov v súlade s požiadavkami KBS 

a zriaďovateľa 

- aktivity súvisiace so získavaním mimorozpočtových financií na lepšie 

zabezpečenie didaktických pomôcok a rekonštrukčné práce  

 

Rodičia očakávajú od školy: 

- poskytovanie kvalitných služieb v rámci výchovy a vzdelávania 

v duchu katolíckeho učenia a morálky 

- poskytovanie mimoškolských aktivít 

- individuálny prístup k nadaným a problémovým žiakom 

- katolíckeho ducha školy 

 

Zamestnanci očakávajú od školy. 

- zabezpečenie optimálnych pracovných  a  psychohygienických 

podmienok 

- možnosť ďalšieho vzdelávania 

- možnosť oboznamovať sa s novou legislatívou 

- možnosť vytvárať účinnú organizačnú štruktúru  

- možnosť individuálnej realizácie a tvorivosti 

- spolu sa podieľať na vytváraní vnútorných predpisov školy 

 

Samospráva očakáva od školy: 

- že bude sebestačná vo financovaní školskej jedálne 
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- spoluprácu v oblasti kultúry a športu 

 

Farnosť očakáva od školy: 

- že ako jediná plne organizovaná katolícka škola v dekanáte bude 

verná svojmu poslaniu 

- spoluprácu pri šírení evanjelia v oblasti školstva a výchovy detí 

a mládeže nielen v prostredí školy, ale aj na pôde farnosti 

- spoluprácu pri charitatívnych, kultúrnych a športových podujatiach 

 

Ostatné školy očakávajú od školy: 

- spoluprácu v jednotlivých predmetových kabinetoch 

- výmenu skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese 

- spoluprácu v organizovaní spoločných aktivít 

 

Ostatní partneri očakávajú od školy: 

- spoluprácu pri tvorbe projektov 

- pomoc pri realizácii niektorých aktivít 

- priestorové zabezpečenie a spoluorganizovanie športových 

a kultúrnych akcií 

 

II.4. ANALÝZA  POŽIADAVIEK  A SPOKOJNOSTI  PARTNEROV 

Škola a zriaďovateľ 

Škola očakáva od zriaďovateľa: 

 rokovaniami KBS so štátnou správou zabezpečiť možnosť získavania 

finančných prostriedkov z grantov EU 

 rokovaniami KBS so ZMOS a kompetentnými vládnymi orgánmi 

zabezpečiť zrovnoprávnenie koeficientov pri financovaní školských 

jedální 

 pomoc pri spolufinancovaní rekonštrukcie budov a stavby novej 

telocvične 

Škola sa zaväzuje, že bude 

 racionálne hospodáriť s prideleným množstvom financií  

 zapájať  sa do všetkých výziev na získanie možných financií z fondov 
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Škola a rodičia  

Škola očakáva od rodičov: 

 kvalitnú spoluprácu a zabezpečovanie mimorozpočtových financií 

z RS (2% z dane, sponzorské príspevky, tombola z rodičovského plesu, 

projekty...) 

 spoluprácu pri výchove detí a mládeže v duchu preventívneho 

systému sv. Don Bosca 

 akceptáciu školského poriadku  

 pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí pre žiakov školy 

Škola zabezpečí: 

 individuálny prístup pedagógov pre nadaných a problémových 

žiakov 

 osobitnú starostlivosť pre začlenených žiakov 

 duchovné vedenie žiakov 

 

Škola a zamestnanci 

Škola očakáva od zamestnancov: 

 ich duchovný rast 

 vzdelanostný rast 

 individuálny prístup k nadaných a problémovým žiakom 

 zapájanie sa do mimoškolských aktivít 

 spolu participovať na tvorbe výukových programov 

 zamerať sa na projektové vyučovanie, riešiť úlohy tímovo 

 zapájať sa do predmetových olympiád a súťaží 

 zamerať sa na regionálnu výchovu a spoznávanie regiónu, jeho dejín 

a kultúry 

 predchádzať sociálno-patologickým javom formou prednášok 

a diskusií 

Zamestnanci za svoju prácu musia byť adekvátne odmenení. Pracovné 

prostredie musí škola vytvoriť také, aby nenarušovalo výchovno-vzdelávací 

proces. Aby mali pedagógovia dostatok didaktických pomôcok a techniky 

na jednotlivé prezentácie. 
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Škola a samospráva 

Škola očakáva od samosprávy: 

 dofinancovanie školskej jedálne z podielových daní (pokiaľ nebudú 

zrovnoprávnené koeficienty) 

 viac ochoty spolupracovať na kultúrnych a športových akciách mesta 

 viac priestoru v regionálnej tlači na prezentáciu školy 

Škola reprezentuje mesto v samotnom názve školy. Sme ochotní 

spolupracovať vo väčšej miere pri organizovaní charitatívnych akcií 

a kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestom. 

 

Škola a farnosť 

Škola očakáva od farnosti: 

 duchovné vedenie pedagógov a žiakov 

 zabezpečenie slávenia prikázaných sviatkov počas školského roka 

 zabezpečenie sviatosti zmierenia pre Vianocami a Veľkou Nocou pre 

všetkých žiakov 

 pomoc pri získavaní financií na spolufinancovanie projektov 

Vzájomná spolupráca a snaženie sa o evanjelizáciu každodenného života 

pomáha nám v kresťanskej výchove detí, čo následne pozitívne vplýva na 

výchovné a vyučovacie výsledky. 

 

Škola  ostatné školy a partneri 

Škola od týchto subjektov očakáva: 

 spoluprácu v rôznych aktivitách a podujatiach 

 spoluprácu pri tvorbe projektov iných dokumentov 

 pozývania zástupcov našej školy na zasadnutia kabinetov 1.-4. r. MZ 

Mestské školy, katolícke školy našej diecézy a iných diecéz a ostatní partneri 

spolupracujú so školou na rôznych úrovniach. Je potreba  niektoré z aktivít 

obnoviť, alebo ich realizovať na kvalitnejšej úrovni. 
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III. URČENIE  CIEĽOV  A PRIORÍT 
 

 vychovávať a vzdelávať žiakov , ktorí budú chápať seba a iných, 

budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu 

vyjadriť ocenenie a uznanie 

 predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, 

fajčenie, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť 

a pod. 

 učiť žiakov k úcte všetkých svätých, zvlášť k patrónovi školy sv. Don 

Boscovi, poznať jeho život a využívať a viesť žiakov k preventívnemu 

systému výchovy 

 podieľať sa na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického 

prostredia 

 spolupracovať s organizáciami na misijnom diele 

 materiálnymi hodnotami podieľať sa na vytváraní vhodných 

podmienok pre svedomitú prácu žiakov, pedagógov a ostatných 

zamestnancov 

 vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

 využiť výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka  a vytvoriť spoluprácu so 

školami v zahraničí 

 aktívne podporovať talentovaných žiakov, individuálne k nim 

pristupovať, zapájať sa do súťaží, projektov, olympiád 

 venovať zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom a žiakom 

s problémovým správaním v spolupráci s rodičmi a CPPPaP v Zlatých 

Moravciach 

 zlepšovať úroveň čítania s porozumením vo všetkých triedach a na 

všetkých predmetoch, zlepšovať čitateľskú gramotnosť žiakov 

aktivitami učiteľov SJL a prácou v školskej knižnice (v medzinárodných 

meraniach PIRLS  A PISA dosahuje Slovensko priemerné výsledky) 

 vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy, učiť 

ich účelne využívať voľný čas formou výberu krúžkov. 

 úzko spolupracovať so zástupcami Rodičovského spoločenstva 

a Radou školy, s farským úradom a ostatnými organizáciami  

 zapájať sa do projektov čerpania financií z eurofondov 

 zapájať sa do projektov Renovabis, projektov Nadácií SPP, Orange 

a pod. 

 realizovať vhodné priestory pre telesnú výchovu a šport 

 vytvoriť ideálne pracovné prostredie pre žiakov a učiteľov, prestavbou 

školy získať nové priestory – triedy, kabinety, klubovne, knižnicu 

 zabezpečiť účelné hospodárenie školy, šetrenie energií 
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IV. VYPRACOVANIE  AKČNÝCH PLÁNOV 

 
 

1. Rozvíjať osobnosť žiaka . Vychovávať ho k čnostiam, aby získal 

schopnosť posúdiť konanie s ohľadom na danú situáciu, aby dokázal 

rozlišovať dobro od zla a našiel správnu rovnováhu medzi vlastným 

záujmom a právami a potrebami iných. Aby rástol vo Viere , Láske 

a Nádeji, rozvíjal múdrosť, spravodlivosť, mravnú silu a miernosť. Aby bol 

poslušný, pokorný, skromný a mal úctu k starším.  Rozvíjať jeho nadanie, 

rozumové a fyzické schopnosti v duchu katolíckej morálky tak, aby 

získal kľúčové kompetencie veriaceho človeka: komunikačné 

schopnosti, schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať 

s modernými informačnými technológiami. 

Zodpovedný: triedni učitelia, riaditeľka školy 

Termín úlohy: trvalá 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, RŠ, zriaďovateľ 

 

 

2. Predchádzať negatívnym javom, ako sú  drogy, fajčenie, teror a násilie, 

kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a pod., organizovaním 

prednášok a besied s odborníkmi pre sociálno-patologické javy. Viesť 

deti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti a priateľstva 

medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými 

skupinami. Zlepšiť mimoškolskú komunikáciu medzi učiteľom a žiakom, 

vzbudiť v deťoch dôveru, individuálnym prístupom spoznať povahu 

žiaka a formovať ho. Zvýšiť zdravú súťaživosť, už na úrovni jednotlivých 

tried, motivovať k tomu triednych učiteľov 

Zodpovedný: koordinátor pre patologické javy, triedni učitelia 

Termín úlohy: trvalá 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, riaditeľka školy 

 

3. Spoznávať život sv. Don Bosca a viesť žiakov preventívnym 

výchovným systémom. Spoznávať životy viacerých svätcov, viesť deti 

k sviatostnému životu aj osobným príkladom učiteľov, byť dôsledný, 

prísny a spravodlivý vo výchove, hľadať a odstraňovať príčiny porúch 

správania u žiakov. Viesť deti k sviatostnému životu aj osobným 

príkladom učiteľov, byť dôsledný, prísny a spravodlivý vo výchove, 

hľadať a odstraňovať príčiny porúch správania u žiakov. 

Zodpovedný: triedni učitelia, riaditeľka školy 

Termín úlohy: trvalá 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, Farský úrad 
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4. Vytvárať zdravé, ekologicky čisté prostredie , výsadbou drevín v areáli 

školy, udržiavaním čistoty a bezprašnosti. Riešiť dostatok pohybu 

a pobytu na čerstvom vzduchu v rámci telesnej výchovy, 

mimoškolských športových aktivít a vychádzkami a športom v ŠKD. Učiť 

deti zdravo sa stavovať, pripravovať akcie Deň jablka, Deň mlieka, Deň 

vody. Zaviesť a dbať v škole o pitný režim žiakov i učiteľov. Podporiť 

pobyty a pohyb v prírode, realizáciu školy v Prírode, Plaveckého 

výcviku a Lyžiarskeho výcviku. Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu 

so surovinami, k zberu druhotných surovín a separovaniu odpadu, 

k ochrane životného prostredia. 

           Zodpovedný: učitelia TEV a TSV, triedni učitelia, koordinátor  

           Termín úlohy: trvalá 

           Vyhodnotenie úspešnosti: PR, riaditeľka školy 

 

 

5. Spolupracovať na misijnom diele a v projektoch na ochranu života a 

rodiny. Zapájať sa do zbierok pre misie, rozšíriť pole pôsobnosti nielen 

v rozvojových krajinách v spolupráci s ostatnými organizáciami, ale 

vštepovať deťom misijné poslanie na každom poli ich pôsobnosti. 

Zapojiť sa do nových charitatívnych akcií, ktoré pomáhajú upevniť 

sociálne cítenie. Zvýšiť záujem žiakov, ale aj zamestnancov školy, o 

kultúrne tradičné hodnoty nášho národa, založené  na kresťanských 

princípoch učenia sv. Cyrila a Metoda. Zúčastňovať sa prorodinných  

a Pro life aktivít (Deň rodiny, Pochod za život...) vychovávať žiakov 

k úcte života od počatia až po prirodzenú smrť a ochranu rodiny 

a sviatostného manželstva ( predmet Výchova k  manželstvu 

a rodičovstvu, prednášky a pod.). 

Zodpovedný: zástupca riaditeľky 

Termín úlohy: trvalá 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, riaditeľka školy 

 

 

6. Materiálnymi hodnotami vytvárať vhodné podmienky pre prácu 

žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov. Využívať informačné 

technológie a zavádzať inovačnú didaktiku na projektové 

vyučovanie, ktoré sa stáva veľmi účinnou metódou vyučovania. 

Vytvoriť projekty na zlepšenie čitateľskej a finančnej gramotnosti 

žiakov, na tvorbu žiackych projektov. 

Zodpovedný: riaditeľka školy, vyučujúci 

Termín úlohy: trvalá 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, RŠ, zriaďovateľ 
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7. Neustále podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov 

a vytvárať podmienky na ďalšie vzdelávanie, získavanie kreditov a ich 

využitie pre uskutočnenie 1. a  2. atestácie. Sledovať využitie nových 

poznatkov vo vyučovacom procese, aby prispeli k premene tradičnej 

školy na školu modernú. Zaistiť odbornosť všetkých predmetov štúdiom 

nových aprobačných predmetov. 

           Zodpovedný: zástupca riaditeľky, riaditeľka školy 

           Termín úlohy: trvalá 

           Vyhodnotenie úspešnosti: riaditeľka školy, RŠ 

 

 

8. Vytvoriť spoluprácu so školami v zahraničí 

Pracovať na cezhraničnej spolupráci a zabezpečení jazykových 

pobytov žiakov v zahraničí, zamerané zvlášť na zlepšenie jazykových 

znalostí formou verbálne a mailovej komunikácie so žiakmi 

hovoriacich anglickým , nemeckým a francúzskym jazykom. Hľadať 

formy spolupráce a vzájomnej komunikácie. 

Prvým predpokladom však je zabezpečiť jazykové kurzy aj pre 

pedagogických zamestnancov, ktorí nevyučujú jazyky. 

Spolupráca s katolíckymi školami v zahraničí sa zabezpečí formou 

ponukových listov na spoluprácu a osobnou stážou učiteľov 

ovládajúcich anglický, nemecký alebo francúzsky  jazyk . 

Zodpovedný: pedagógovia s aprobáciou ANJ, riaditeľka školy 

Termín úlohy: rok 2019-2023 

Vyhodnotenie úspešnosti: riaditeľka školy, zriaďovateľ 

 

 

9. Podporiť talentovaných žiakov formou individuálneho prístupu 

pedagóga. Podporovať rozvoj špecifických nadaní a zapájať týchto 

žiakov do projektovej činnosti, do riešení olympiád a iných súťaží. 

Zadávať úlohy dlhodobého charakteru, aby sa žiaci naučili rozvrhnúť si 

pracovný čas trak, aby splnili úlohu v určený čas, 

          Zodpovedný: celý pedagogický zbor    

          Termín úlohy: trvalý 

          Vyhodnotenie úspešnosti: PR, riaditeľka školy 

 

 

10. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom s výchovno-vzdelávacími 

problémami v spolupráci s rodičmi a CPPaP v Zlatých Moravciach.  

V radoch bežnej detskej populácie sa v dnešnej dobe vyskytuje 

pomerne dosť veľa detí, ktoré majú diagnostikované rôzne poruchy 

učenia a správania. Pre tieto deti je potrebné vytvárať podmienky 

formou individuálneho začlenenia, čo prináša zvýšené nároky na 

prácu pedagógov. Práve katolícke prostredie našej školy vytvára 
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vhodné podmienky pre takéto deti a duchovná a hodnotová 

orientácia našich pedagógov je príkladom pre žiakov našej školy, 

prijať do kolektívu aj takýchto spolužiakov. 

Zodpovedný:  výchovný poradca 

Termín úlohy: trvalý 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, riaditeľka školy 

 

11.  Mimoškolská záujmová činnosť napomáha žiakom účelne využívať 

svoj voľný čas.  

Využívame možnosť využitia Vzdelávacích poukazov. Naša škola 

nadväzuje na činnosť nášho patróna sv. Don Bosca, ktorý vo svojej 

výchovnej práci používal preventívny systém. Práve tento systém 

využívame aj my, kde učiteľ a vychovávateľ svojím osobným 

príkladom vplýva  na správanie a konanie mladých ľudí nielen 

v školskom prostredí, ale aj popoludní na rôznych záujmových 

krúžkoch. Úlohou je zvýšiť ponuku mimoškolskej činnosti, vytvárať 

priateľskú atmosféru a svojou prácou prispieť k reprezentácii školy  (DSZ 

Nádej, stolnotenisový krúžok, krúžok ručných prác, relaxačné krúžky a 

iné). 

Zodpovedný: vedúci jednotlivých krúžkov záujmovej činnosti 

Termín úlohy: trvalý 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, riaditeľka školy 

 

 

12. Spolupráca s rodičmi bude smerovať v spoluorganizovaní rôznych 

kultúrnych a spoločenských podujatí. V spolupráci so Združením 

rodičov sa očakáva finančná a materiálna pomoc, tiež osobná 

pomoc rodičov pri realizácii úpravy areálu školy. S pomocou rodičov 

sa počíta aj pri realizácii rekonštrukčných prác na škole. 

Zodpovedný: zástupca riaditeľky, riaditeľka školy 

Termín úlohy: trvalý 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, RŠ, riaditeľka školy 

 

 

13. Spolupráca s farnosťou spočíva v zabezpečení duchovných obnov 

a cvičení pre pedagogických zamestnancov, duchovnej obnovy pre 

žiakov, slávenia cirkevných prikázaných sviatkov a detských omší na 

škole. Zlepšiť komunikáciu  a informovanosť o aktivitách školy a hľadať 

spôsoby a spoločné riešenia problémov. 

Zodpovedný: riaditeľka školy 

Termín úlohy: trvalý 

Vyhodnotenie úspešnosti: PR, RŠ, zriaďovateľ, Farský úrad 
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14. Šetrenie energií  zabezpečiť pomocou regulácie a opravy ústredného 

kúrenia a výmenou osvetľovacích telies. 

Zodpovedný: riaditeľka školy, Farský úrad 

           Termín úlohy: 2019-2023 

           Vyhodnotenie úspešnosti: RŠ, zriaďovateľ 

 

 

15. Oprava a rekonštrukcia sociálnych zariadení a tried bude realizovaná 

postupne z našich finančných zdrojov. Škola má už 27 rokov, výmena 

soc. zariadení je potrebná z hygienických i  z  bezpečnostných 

dôvodov. Tiež vo veľmi zlom stave je PVC podlaha v triedach a staré 

osvetlenie. Rekonštrukcia sa  bude týkať aj  výmeny niektorých   potrubí  

( vodovodné a kanalizačné), ktoré sú ešte z dôb výstavby tejto budovy 

– 70.-te roky minulého storočia. 

Zodpovedný: riaditeľka školy, Farský úrad 

           Termín úlohy: 2019-2023 

           Vyhodnotenie úspešnosti: RŠ, zriaďovateľ 

 

 

16. Výmena nábytku tried – skriňové zostavy, ktoré sú v dezolátnom stave – 

(27 rokov) za nové zostavy a tak chrániť zdravie a bezpečnosť žiakov v 

ich prostredí. 

Zodpovedný: riaditeľka školy 
           Termín úlohy: priebežne 

           Vyhodnotenie úspešnosti: RŠ, zriaďovateľ 

 

 

17. Čerpanie financií z eurofondov . Zabezpečiť finančné  zdroje na 

realizáciu pripraveného projektu Rekonštrukcie ZŠ, formou 

nenávratného finančného príspevku z eurofondov – nové 

programovacie obdobie 2021-27. 

Zodpovedný: riaditeľka školy 
           Termín úlohy: 2019-2023 

           Vyhodnotenie úspešnosti: RŠ, zriaďovateľ 

 

 

18. Skvalitnenie materiálnych a technických podmienok v školskej 

kuchyni a jedálni spočíva v modernizovaní zariadenia školskej 

kuchyne, ktoré je veľmi staré (45 rokov). Finančné prostriedky postupne 

podľa dôležitosti chceme získať z projektov a finančných darov. 

           Zodpovedný: vedúca ŠJ 

           Termín úlohy: trvalá 

           Vyhodnotenie úspešnosti: riaditeľka školy, RŠ, zriaďovateľ 
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19. Vytváranie image  školy. Prezentovať školu formou aktualizácií web.  

stránky školy, článkami v regionálnych novinách, v katolíckych 

reláciách televízie LUX a rádia Lumen. Prezentovať školu formou Dňa 

otvorených dverí, prípravou prezentácií  a ich predvádzaním v MŠ. 

Viac sa zúčastňovať kultúrnych a športových akcií v meste, v okrese 

a v kraji, zapájať sa do kresťanských aktivít. Zapájať sa do rôznych 

projektov a tak zvyšovať možnosť získavania finančných prostriedkov 

na realizáciu rôznych aktivít. 

Zodpovedný: riaditeľka školy, koordinátor pre web.stránku 

           Termín úlohy: trvalá 

           Vyhodnotenie úspešnosti: RŠ, zriaďovateľ 

 

 

20.  Spojenie katolíckej Materskej školy sv. Alžbety, Prílepská 4, Zlaté 

Moravce  so Základnou školou sv. Don Bosca, ul.1. mája 24, Zlaté 

Moravce do Spojenej katolíckej školy . Materská škola začala svoju 

činnosť v septembri 2017. Momentálne je plne obsadená a pripravuje 

deti na vstup do katolíckej školy. Spojením týchto dvoch subjektov 

vznikne lepší priestor na vzájomnú spoluprácu a pomoc. 

Zodpovedný: riaditeľka školy, Farský úrad, DŠÚ 

           Termín úlohy: september 2019 

           Vyhodnotenie úspešnosti: RŠ, zriaďovateľ 

 

 

 

V. ZÁVER 

 
Úlohy stanovené v koncepcii na roky 2018-2020 sú reálne a plniteľné, 

pretože vyplynuli nielen z celospoločenských potrieb, ale aj z analýzy 

súčasného stavu školy.  

Uvedomujúc si množstvo úloh a cieľov, ktoré súvisia so zlepšením 

vnútorných procesov, ale aj s problémami vo vonkajšom prostredí 

(konkurencia mestských škôl, financovanie školstva, demografia), 

predkladám túto koncepciu s vierou a nádejou, že nájde pozitívnu 

odozvu medzi rodičmi, žiakmi a dobrodincami školy. 

 

Verím, že spoločným úsilím a s Božím požehnaním sa nám podarí 

predsavzatia a úlohy splniť. 

 

 

V Zlatých Moravciach, 15.11.2018 

 

Predkladá: Ing. Marta Lazúrová – riaditeľka školy 


