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1 Analýza cieľov stanovených Koncepciou Súkromnej základnej
školy pre roky 2010 – 2015
1.1

Strategické ciele

1.1.1 Všeobecné
Všetky ciele boli splnené:
 v období rokov 2010 – 2015 stabilizovaný a flexibilný tím pracovníkov Súkromnej
základnej školy BellAmos napĺňal víziu a poslanie školy (vybudovať humanistickú
základnú školu, ktorá bude poskytovať nadštandardné služby v oblasti školstva,
rešpektovať individuality detí a pripravovať ich na praktický život v 21. storočí);
 úspešným zrealizovaním
o projektu ESF Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania:
 Aktivita 1. 1 – Vzdelávanie a podpora osobnostného rozvoja
pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy,
 Aktivita 2. 1 – Matematika – zavedenie výučby ekonomickej gramotnosti
žiakov ako integrálnu súčasť predmetu,
 Aktivita 2. 2 – Humanitné vedy – inovatívne metódy v rámci vyučovania
dejepisu a predmetov mediálna výchova a regionálna výchova,
o projektov eTwinning, Digiškola a Digitálne vzdelávanie,
o zmodernizovaním troch počítačových učební
boli do vyučovacieho procesu začlenené moderné informačné technológie; ich efektívne
využívanie bolo zabezpečené mnohovrstevným vzdelávaním pracovníkov školy;
 viacnásobné zapojenie sa do medzinárodných projektov v rámci eTwinnigu;
 Súkromná základná škola BellAmos je členom Klubu škôl Pallas Athéna. Tieto školy sú
rozhodnuté ponúkať svojim žiakom kvalitu, chcú inovovať procesy riadenia
a fungovania.
1.1.2

Ciele v oblasti výchovy a vzdelávania

 Školský vzdelávací program (2008, 2015) aj naďalej umožňuje aktivovať kreativitu,
logické myslenie a schopnosť riešiť problémy tak, aby žiaci boli schopní samostatne
pozorovať a experimentovať, získané výsledky porovnávať, kriticky posudzovať a
vyvodzovať z nich závery pre využitie budúcnosti, spájať vedomosti do súvislostí a na
základe toho si vytvárať komplexnejší pohľad na javy, voliť vhodné spôsoby riešenia
úloh, sledovať vlastný pokrok pri zdolávaní problémov.
1.1.3 Ciele v oblasti vedenia a riadenia
Aj tieto ciele boli vo veľkej miere splnené.
 V Súkromnej základnej škole BellAmos pracuje stabilizovaný a vysoko profesionálny tím
pracovníkov, i keď sme sa stretli aj s nestabilitou a fluktuáciou nových, mladých členov
kolektívu. Pedagogickí zamestnanci mali možnosť podieľať sa na riadení školy a
rozhodovaní v dôležitých veciach výchovy a vzdelávania žiakov. V dotazníku Klíma školy
(realizovaný v školskom roku 2014/2015) Na základe výsledkov môžeme tvrdiť, že v
učiteľskom zbore Súkromnej základnej školy vládne priaznivá klíma. Dôkazom sú
nadpriemerné hodnoty v dimenzii P, A, resp. V, ako aj priaznivo nízke hodnoty v
dimenzii D a F. Veľmi vysoká je vnímaná podpora učiteľov vedením školy (P), len mierne
podpriemerná je vykazovaná pevnosť vedenia školy (D), pričom konštelácia hodnôt
ďalších dimenzií (vysoká angažovanosť a súčasne nízka frustrovanosť učiteľov)
nenaznačuje akúkoľvek rizikovosť vo vykazovanej nižšej pevnosti vedenia školy (D).

Riadenie školy je zrejme založené na princípe participácie, delegovania právomocí, dôvere
a na aktivite a slobode zboru.
 Administratívne povinnosti učiteľov boli znížené dôsledným sledovaním legislatívnych
východísk (vedie sa len povinná dokumentácia, vychádzajúca zo zákona), ako aj úplnou
elektronizáciou školskej dokumentácie (ETK, ELZK, aSc Agenda).
 V období rokov 2010 – 2015 boli zrekonštruované sociálne zariadenia, dokončená
výmena okien na všetkých triedach, zrekonštruované boli viaceré učebne, kompletne
zrekonštruovaná a certifikovaná školská sieť
Nesplnené boli:
 rekonštrukcia strechy, zateplenie fasády,
 umiestnenie žiackych šatní,
 rekonštrukcia školského exteriéru – vybaviť exteriér lavičkami a preliezačkami.
1.1.4 Ciele v oblasti prezentácie školy
Niekoľko aktivít – školský rok 2014/2015
Prezentácia školy v rámci celoslovenskej Roadshow Moderný učiteľ, prezentácia školy na jednej z
najväčších celoslovenských konferencií pre aktívnych a inovatívnych učiteľov na Slovensku,
Učíme pre život – spolupráca pri organizácii, vystúpenie pani riaditeľky A. Thomkovej-Baranovej
s prezentáciou Na dobrom začiatku všetko záleží... (vrátane stretnutia s pánom prezidentom SR
A. Kiskom), účasť v panelovej diskusii o štátnom vzdelávacom programe (Z. Vaváková),
workshop pre Školu Felix, Bratislava (A. Thomková-Baranová, Z. Vaváková), eTwinning, I.
hradné hry sklabinské pre deti, prezentácia školy v regionálnej televízii TV Turiec (najmä reportáž
zo zápisu), prezentácia školy v okresných novinách MY Turčianske noviny, prezentácia školy v
celoslovenskom časopise Dobrá škola, pasovanie prvákov na hrade Strečno, vydávanie školského
časopisu Zvonček
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V tejto časti dlhodobého zámeru rozvoja školy sú formulované ciele pre ďalšie obdobie.
2.1
Poslanie školy
Súkromná základná škola BellAmos je škola, ktorá ponúka
 rešpekt k individualite žiaka (každý žiak má príležitosť vyniknúť v oblastiach, ktoré
ho zaujímajú, nečakáme, že žiaci budú rovnako dobrí vo všetkých predmetoch –
každý z nás je v niečom najlepší...),
 rodinné prostredie a atmosféra (malá škola s čulým životom a vzťahmi naprieč
triedami; množstvo mimoškolských akcií a ich pevné miesto v kalendári),
 riaditeľka aj ďalší členovia vedenia sú dostupní bez formálnych bariér,
 k rodičom sa správame ako ku klientom.
2.2
Vízia školy
 vybudovať humanistickú základnú školu, ktorá bude poskytovať nadštandardné služby v
oblasti školstva, rešpektovať individuality detí a pripravovať ich na praktický život v 21.
storočí, neceniť si to, čo môžeme zmerať, ale merať to, čo si ceníme:
 klásť dôraz na to, aby žiakov učenie bavilo a nebolo spojené s nadmerným
stresom,
 vychádzať z prirodzenej detskej zvedavosti a tvorivosti – tak, aby naši žiaci
chápali význam vzdelávania, vedeli sa samostatne učiť a vzdelávali sa s chuťou
i neskôr,
 rešpektovať a ďalej rozvíjať celú osobnosť žiakov – teda nielen ich intelektuálna
stránka, ale aj emocionálna, morálna a sociálna,
 používať také metódy a formy, ktoré umožňujú individualizovanú výučbu –
výučbu, do ktorej sa zapájajú všetci žiaci a pri ktorej sa žiaci vzdelávajú a rozvíjajú
v súlade so svojimi individuálnymi možnosťami,
 pomôcť deťom rozvinúť svoj osobnostný potenciál a účelovo využívať sofistikované
nástroje,
 rozvíjať u žiakov ich schopnosť kriticky myslieť a konať zodpovedne voči sebe aj
ostatným členom školskej komunity a spoločnosti,
 klásť dôraz na úctu k dieťaťu a podpornú atmosféru.
2.3

Ciele

2.3.1

Strategické ciele

2.3.1.1 Záujem o školu
Na základe demografického vývoja je možné usudzovať, že počet detí v okrese Martin bude
porovnateľný či mierne vyšší v porovnaní s počtom detí v súčasnej dobe. Zároveň, vzhľadom na
súčasný stav záujmu o Súkromnú základnú školu BellAmos (evidujeme záujem o školský rok
2017/2018) predpokladáme otvorenie jednej, max. dvoch tried I. ročníka (v závislosti od
personálnych a materiálno-technických podmienok). Zároveň chceme zvyšovať počet žiakov
tried II. stupňa.

Kritické miesta
Vzhľadom na postavenie súkromných škôl v systéme školstva možno kritické miesta pre
dosiahnutie cieľového stavu formulovať takto:
 zásadná zmena v koncepcii Mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja vzhľadom
k súkromným školám,
 zásadná zmena vo financovaní školy,
 strata kvality a dobrého mena školy as tým spojený možný odliv uchádzačov.
Cesty k dosiahnutiu cieľového stavu
 udržať úroveň výučby na škole tak, aby záujem uchádzačov o štúdium neklesal, ale rástol
 aktívne sledovať dianie v oblasti školskej politiky a vstupovať do rokovaní vo všetkých
prípadoch, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie súkromných škôl,
 neustále rozvíjať komunikáciu s rodičmi (verejnosťou) s cieľom detailne informovať
potenciálnych uchádzačov o štúdium o štúdiu, podmienkach...,
 šíriť dobré meno Súkromnej základnej školy BellAmos.
2.3.1.2 Vyučovací proces
Všetky ciele sú definované v Školskom vzdelávacom programe Súkromnej základnej školy
BellAmos (2008, 2015 – priebežne aktualizovaný).
Formy a metódy používané učiteľmi na hodinách sa menia žiaducim (v zmysle Školského
vzdelávacieho programu a celospoločenských zmien a požiadaviek) smerom takmer na všetkých
predmetoch.
Cieľový stav
Cieľový stav v tejto oblasti nie je možné stanoviť. Dynamika rozvoja a spoločenské zmeny
predbiehajú fantáziu tvorcov koncepcií, čo je zrejmé pri štúdiu všetkých dokumentov, ktoré sa
oblasti vývoja v oblasti pedagogiky a didaktiky venujú. Napriek uvedenému predkladáme
charakteristiku cieľového stavu v oblasti vyučovacieho procesu v Súkromnej základnej škole
BellAmos:
 funkcia učiteľa sa zmení z poskytovateľa informácií na sprievodcu,
 efektívne uplatňovanie nových trendov vo vyučovaní (podporovať učiacich sa, aby sa z
nich stali inovátori, schopní využívať svoju kreativitu a predstavivosť s cieľom posunúť
spoločnosť ďalej),
 v škole sa zefektívni prístup k využívaniu moderných technológií a foriem práce – napr.
aktívne využívanie tabletov a iných mobilných zariadení; využitie e-learningu, aplikácií
typu moodle, využívanie SW pre výučbu vo všetkých predmetoch, apod.,
 škola nájde rovnováhu medzi objemom znalostí, bez ktorých si absolventa školy nie je
možné predstaviť, a kompetenčným rozvojom – učením pre život (pozri Víziu školy) –
neukazovať svet zatvorený v učebniciach, ale svet taký, aký naozaj je,
 deti, rodičia i učitelia pochopia význam vnútornej motivácie.
Kritické miesta
 nestotožnenie sa pedagogického zboru s nevyhnutnými zmenami,
 chýbajúce ponuky skutočne kvalitných vzdelávaní,
 nedostatok finančných prostriedkov pre diferenciáciu v odmeňovaní učiteľov v období
zmeny.
Cesty k dosiahnutiu cieľového stavu
 dôslednosť vedenia školy pri presadzovaní zmien,
 prediskutované nevyhnutnosti zmien vo vnútri zboru a úzka spolupráca,
 využitie motivačných zložiek v odmeňovaní pri podpore realizácie zmien,
 využitie skúseností interných mentorov pre prácu s učiteľmi,
 využitie externého mentora a externého školského kouča.

2.3.1.3 Oblasť zisťovania kvality
Škola má dlhodobo vytvorený systém zabezpečenia kvality výsledkov činnosti školy a systém
zisťovania pedagogických výsledkov. Autoevaluácia je zameraná predovšetkým na začleňovanie
kľúčových kompetencií a cieľov vzdelávania do efektívneho priebehu výchovno-vzdelávacej
práce. Autoevaluácia školy a procesov v nej prebiehajúcich v nej je založená na dlhodobom
pozorovaní, analýze a vyhodnocovaní zisteného.
Do systému monitorovania kvality patria najmä:
 kontrolná a hospitačná činnosť – zameraná na profesionálny prístup pracovníkov k
žiakom, metodickú zdatnosť pedagogických pracovníkov (aj s dôrazom na diferencovaný
prístup) a plnenie hlavných úloh školy, využívanie alternatívnych metód práce,
implementáciu získaných poznatkov z celoživotného vzdelávania vo výchovnovzdelávacom procese, zavádzanie ŠkVP do výchovno-vzdelávacieho procesu, tímovú
spoluprácu,
 plánovací a kontrolný systém vo vnútornej sieti (termínovník, prenos...),
 elektronická triedna kniha
 systém plánovania práce predmetových komisií a ich pravidelné vyhodnocovanie,
 účasť v celoplošnom testovaní,
 vyhodnocovanie výsledkov žiakov v súťažiach a prehliadkach
 vyhodnocovanie úspešnosti žiakov pri prijímacích skúškach
 výsledky žiakov – klasifikácia a slovné hodnotenie.
S výsledkami jednotlivých evaluačných a autoevaluačných zistení sa ďalej pracuje. Slúžia pre
vyhodnotenie súčasného stavu a jeho porovnanie s posledným meraním, ako aj pre korekciu
ďalšieho rozvoja školy a vzdelávacích aktivít pedagógov, a teda i žiakov.
Cieľový stav
Cieľom je ďalší rozvoj systému vlastného hodnotenia školy, rozvoj mechanizmov pre jeho
realizáciu a využívanie všetkých dostupných nástrojov s dôrazom na využitie získaných informácií
a na prijatie príslušných opatrení.
Kritické miesta
 nedostatočná kvalita vonkajších evaluačných nástrojov,
 nedostatok času.
2.3.1.4 Personálne zabezpečenie chodu školy
V článku v internetovom časopise Hybrid Pedagogy prirovnáva E. Hudson úlohu učiteľa v 21.
storočí k úlohe navigátora v neznámom a komplexnom prostredí – inšpirovaný prácou tvorca
vysoko sofistikovaného orientačného systému na letisku v Atlante označuje učiteľa ako
wayfindera – ten, kto pomáha nájsť cestu, ukazovateľ. Podľa Hudsona je učiteľ ten, kto ustúpi
do pozadia a iba usmerňuje žiaka, navádza ho na cestu vedúcu k dosiahnutiu cieľa, t. j. získania
zručnosti, poznania. Vzdelávací systém súčasnosti už nie je obmedzený múrmi triedy alebo
sumou poznatkov, neexistuje jediný centrálny zdroj informácií. Cesta každého žiaka je jedinečná,
vychádza z jeho potrieb a motivácie a ukazovateľ reaguje na tieto potreby. Moderné technológie
umožňujú vytváranie nových väzieb medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi, žiaci nie
sú iba konzumentmi informácií, ale aj ich tvorcovia. (zdroj: https://scio.cz/o-vzdelavani/novetrendy-a-zajimavosti-ze-sveta-vzdelavani/aktualita_ze_vzdelavani_1397.asp).
Cieľový stav
 motivovať učiteľov k udržiavaniu a najmä k zvyšovaniu odbornej a pedagogickej
spôsobilosti,
 motivovať učiteľov k hodnoteniu a sebahodnoteniu práce podľa kritérií (Kompetenčný
profil učiteľa)
 zaistiť, aby učitelia boli neustále v spojení s kolegami a expertmi, aby sa s ich pomocou
mohli neustále zdokonaľovať,

 prispieť k vytváraniu pozitívnych vzťahov na úrovni žiak – žiak, žiak – učiteľ, učiteľ –
rodič,
 podporiť a rozvinúť kľúčové kompetencie jednotlivcov takým spôsobom, aby boli
schopní reagovať na prebiehajúce zmeny a lepšie sa zapojiť do spoločnosti a uplatniť sa
na trhu práce,
 poskytnúť každému jednotlivcovi priestor a príležitosť pre osobný rozvoj a hľadanie
vnútorných zdrojov tak, aby bol schopný využívať znalosti a skúsenosti získané v
jednotlivých vzdelávacích oblastiach vo svojom záujme, ale i záujme svojej prípravy na
budúcnosť,
 aktivovať kreativitu, logické myslenie a schopnosť riešiť problémy tak, aby žiaci boli
schopní samostatne pozorovať a experimentovať, získané výsledky porovnávať, kriticky
posudzovať a vyvodzovať z nich závery pre využitie budúcnosti, spájať vedomosti do
súvislostí a na základe toho si vytvárať komplexnejší pohľad na javy, voliť vhodné
spôsoby riešenia úloh, sledovať vlastný pokrok pri zdolávaní problémov,
 rozvinúť schopnosť otvorene a efektívne komunikovať,
 ponúknuť alternatívy vzdelávania tak, aby žiak bol na ich základe schopný vyberať si a
využívať vhodné spôsoby, metódy a stratégie pre aktívne a efektívne učenie sa,
vyhľadávať a triediť informácie a na základe ich pochopenia, prepojenia a systematizácie
ich efektívne využívať v procese učenia a v praktickom živote, využívať IKT,
 rozvíjať u žiakov emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť osobnú
zodpovednosť pri plnení úloh, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí,
správať sa mravne a udržiavať harmonické medziľudské vzťahy.
Kritické miesta
 zhoršenie vzťahov vnútri pedagogického zboru v období, keď škola bude pod výrazne
väčším vonkajším aj vnútorným tlakom, n
 nedostatok kvalitných uchádzačov o zamestnanie,
 nesprávny výber nových pracovníkov, ktorí nezapadnú do zboru,
 chýbajúce vzdelávacie kurzy potrebné pre ďalší rozvoj pedagogických kvalít
pedagogického zboru.
Cesty k dosiahnutiu cieľového stavu
 aktívna práca so ŠkVP a korekcia učebného plánu podľa aktuálnych podmienok.
 ďalšie vzdelávanie smerovať do oblasti metodiky a didaktiky
 dôkladná znalosť zboru, znalosť hodnotovej škály zamestnancov dôležitých pre
zachovanie alebo zvýšenie úrovne školy; priebežné vytváranie motivačných stimulov,
 priebežné zlepšovanie pracovných podmienok v škole,
 dbať na starostlivý výber uchádzačov o prácu v Súkromnej základnej škole BellAmos.
2.3.1.5 Ekonomické nároky
Ekonomická situácia školy, postupný rozvoj materiálno-technického zabezpečenia činnosti školy,
je každoročne podrobne opísaná vo vyhodnocovacej správe školy.
Budova školy
Škola sídli v prenajatých priestoroch bývalej verejnej základnej školy na Ulici východnej 18, v Bpavilóne, kde je 11 kmeňových učební, v ktorých sú zabezpečené všetky podmienky pre denné
vyučovanie. Zariadenie tried odráža filozofiu školy a korešponduje so zmysluplným celoročným
plánom triedy.
Cieľový stav
 rekonštrukcia strechy, zateplenie fasády,
 umiestnenie žiackych šatní,
 rekonštrukcia školského exteriéru – vybaviť exteriér lavičkami a preliezačkami.
Kritické miesta

 nedostatok finančných prostriedkov
Ciele k dosiahnutiu cieľového stavu
 korektnosť vo vzťahoch školy k mestu,
 spolupráca so samosprávou obce, účasť na rokovaní zastupiteľstva mesta,
 spolupráca so zriaďovateľom,
 získanie mimorozpočtových prostriedkov.
2.3.1.6 Prezentácia školy na verejnosti
Pre realizáciu cieľov uvádzaných v koncepcii školy je veľmi dôležitou súčasťou stratégie práce
propagácia školy v meste, zviditeľňovanie sa v rámci regiónu, Slovenska a na medzinárodnej
úrovni. Vytváranie dobrého mena školy, imidžu školy je dlhodobý proces:
 angažovať všetkých zamestnancov školy, aby svoje aktivity zamerali smerom k
reprezentácii školy formou súťaží, vernisáží, spolupráce s rodinou,
samovzdelávaním a zvyšovaním si kvalifikácie,
 propagovať všetky aktivity školy v miestnych, regionálnych, celoslovenských
médiách,
 propagovať prácu školy a informovať verejnosť o jej činnosti na webovej stránke
školy či na sociálnych sieťach,
 neustále aktualizovať a inovovať webovú stránku školy,
 organizovať aktivity, ktoré školu otvoria pre rodičov a verejnosť mesta, ako sú
akadémie, športové turnaje, aukcie prác žiakov, školské plesy, dní otvorených
dverí,
 naďalej podporovať vydávanie školského časopisu,
 podieľať sa na aktivitách organizovaných mestom Martin, ako aj ostatnými
inštitúciami.

Vypracovali:
kolektív pracovníkov Súkromnej základnej školy
BellAmos pod vedením Mgr. Anny Thomkovej,
riaditeľky školy

