
Plán rozvoja školy na školské roky 2022/23 – 2023/2024 

 

V duchu motta našej školy  „ Nechcime len hľadieť v ústrety  budúcnosti. Pokúsme sa ju aj tvoriť...“ sme 
spracovali Plán rozvoja SZŠ v Liptovskom Mikuláši na školské roky 2022/23 – 2023/2024. 
Vychádzali sme z Koncepcie rozvoja školy na r. 2019 – 2024, zo Stratégie 22+ nášho zriaďovateľa ŽSK 
a tiež z Národného programu výchovy a vzdelávania s aktualizáciou v r. 2022.  
Hlavným poslaním školy ostáva naďalej poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy 
a zdravotníckeho vzdelávania.  Zo školy budú vychádzať úspešní absolventi so svojimi odbornými 
znalosťami, kompetenciami, so samostatným a účelným konaním i myslením.  
Uznávanými hodnotami naďalej ostávajú sloboda, ľudskosť a vzdelanie.  

Srategický  cieľ 1. : Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov pre úspešný a zmysluplný 
osobný, občiansky a pracovný život. 
Všetky ukazovatele z danej oblasti v Koncepcii rozvoja školy od 1.1. – 1.7. ostávajú v platnosti . 
Krátkodobé ciele:  

• budeme zvyšovať  digitálne povedomie PZ a OZ v digitálnych zručnostiach, kurikulárnej 
reforme a inklúzii tak, aby učiteľ mohol v plnej miere využívať nadobudnuté poznatky  v školskej 
triede a v administratívnych elektronických  činnostiach(aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ), 

• realizovať experimentálne overovanie učebného oboru odborný opatrovateľ 5365 H – 
jednoročné externé štúdium ( interaktívna sektorová spolupráca medzi sociálnymi službami 
a zdravotníctvom) 

 
Strategický cieľ 2. : Vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov 
školy. 
Splnenie  tohto cieľa sme čiastočne naplnili , ale stále ostáva vízia rekonštrukcie telocvične. 
Krátkodobý cieľ: spolupráca so zriaďovateľom pri využití  finančných zdrojov z projektových výziev 
MŠVVaŠ SR, MŽP SR , z Plánu obnovy a odolnosti a iných. 
 
Strategický cieľ 3. : Pokračovať v budovaní školy, otvorenej pre širokú verejnosť. 
V platnosti ostávajú všetky ukazovatele Koncepcie rozvoja školy pre túto oblasť. 
Krátkodobý cieľ: dbať na upevňovanie pozitívnej sociálnej klímy medzi učiteľmi navzájom, žiakmi 
a učiteľmi, žiakmi navzájom a medzi učiteľmi – žiakmi a rodičmi. 
Na konci plánovaného obdobia min. 50% učiteľov bude  edukovaných v komunikačných zručnostiach a  
kooperatívnym spôsobom budeme riešiť vzniknuté problémové situácie. 



HODNOTENIE PLNENIA PLÁNU ROZVOJA 

Čiastkové hodnotenia podľa aktuálnosti realizácie uvedených činností sa uskutočnia na zasadnutiach 
pedagogickej rady a celkové hodnotenie na záver školského roka vo vyhodnocovacej správe. 

Po realizácii experimentálneho vzdelávania v učebnom odbore odborný opatrovateľ bude vypracovaná 
hodnotiaca správa a MZ SR vyjadrí svoje stanovisko k ďalšiemu vzdelávaniu v uvedenom odbore. 

 

ZÁVER 

Splnením strategických cieľov sa SZŠ v Liptovskom Mikuláši môže stať lídrom vo vzdelávaní 
erudovaných, komunikatívne vyspelých, empatických,  odborne vzdelaných zdravotníckych 
pracovníkov, ktorých je na našom trhu stále nedostatok. 

 
 


