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O ŠKOLE 
 

Základná škola sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Vranov nad Topľou, v 
obci Čaklov.  

 
Dňa 1. apríla 2002 bola vydaná prednostom Okresného úradu vo Vranove nad 

Topľou zriaďovacia listina, na základe ktorej sa základná škola stala samostatnou 
rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva. Dňa 1.júla 2002 sa 
zriaďovateľom školy stala obec Čaklov. Základnú školu navštevujú žiaci 
predovšetkým zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia Aktivity školy 
vyplývajú zo stanovenej dlhodobej koncepcie školy. Škola poskytuje vzdelanie 
stupňa ISCED1 a ISCED2 podľa školského vzdelávacieho programu „Škola dobrých 
skutkov“. Pripravuje žiakov pre plnohodnotný život v modernej spoločnosti. Za 
dôležité považuje  vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a 
úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. Venuje  pozornosť tým aktivitám, 
ktoré zabezpečia udržanie primeraného záujmu o štúdium v konkurenčnom 
prostredí. 

 
Cieľom pedagógov  je zabezpečiť kontinuitu medzi vzdelávaním, výchovou a 

voľnočasovými aktivitami a vytvoriť pedagogický model školy s celodenným 
výchovným systémom ako nástroj inklúzie žiakov pochádzajúcich z MRK. Žiaci sa 
tak môžu vzdelávať v dobre vybavených triedach s potrebným množstvom 
učebných  pomôcok a didaktickej techniky a v odpoludňajších hodinách rozvíjať 
svoje schopnosti, zručnosti a talent v mimoškolskej, záujmovo - výchovnej 
činnosti. 
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Znaky školy 
 
Vytvoriť v škole prostredie, atmosféru, v ktorej sa budú cítiť bezpečne, 

neohrozene žiaci, učitelia a personál. Potrebné je budovať a udržiavať dobré 
vzťahy žiak – učiteľ, žiak – žiak, učiteľ – učiteľ, učiteľ – rodič. Rozvoj vzťahov je 
dlhodobý proces a je postavený na základe vzájomnej dôvery, poznávania, 
diskusií. Veľký dôraz budem klásť na rozvoj nielen kognitívnej, ale predovšetkým 
emocionálnej zložky cez také trendy a formy práce, ktoré podporujú socializáciu 
detí a učenie sa cez zážitok. Tieto napomáhajú k zvnútorneniu potrebných 
sociálnych zručností s cieľom vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo, prijať dieťa 
také aké je a prejavovať mu priateľské city. Aj z toho „najneuznávanejšieho“ žiaka 
v triede môžeme pripisovaním pozitívnych vlastností urobiť žiaka „uznávaného.“ 

„Človek potrebuje dôveru, ako kvet slnko.“ 
 
Škola tvorivá. 
 
Tvorivá atmosféra, v ktorej žiaci pracujú podnecuje všetky zložky vnútorného 

rozvoja, ktoré zahŕňajú empatiu, tvorivosť a iniciatívu, otvorenú komunikáciu, 
asertivitu, prosociálnosť, srdečnosť, sebapoznanie, pozitívne hodnotenie druhých, 
spoluprácu, pomoc, darovanie, delenie sa, ľudskú dôstojnosť a sebaúctu.  

                                                    „Múdri ľudia majú ústa v srdci a rozum v rukách.“ 
 

Škola ústretová. 
 
Rómske dieťa potrebuje pre svoj rozvoj viac než skúseného pedagóga, 

potrebuje priateľa, dôverného poradcu, ktorý mu pomôže úspešne a rýchlo 
zdolávať prekážky. Budem sa snažiť viesť učiteľov k takej ústretovosti, ktorú im ja 
sama poskytnem – môžu sa na mňa s dôverou obracať pri akomkoľvek probléme.  

„Ak chceš postaviť loď, nenažeň ľudí, aby zbierali drevo a neprideľuj im prácu 
a úlohy, ale radšej ich nauč túžbe po mori.“ 

 
Škola moderná. 
 
V ktorej sa budú uplatňovať tie najmodernejšie, dôkladne premyslené 

edukačné techniky, pedagogické stratégie, organizačné formy a metódy, ktoré by 
v značnej miere akceptovali osobitosti konkrétnej marginalizovanej skupiny. 

„Život človeka formujú moderné myšlienky.“ 
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Škola výnimočná. 
 
Kde sa naprieč generáciám uskutočňuje proces vzdelávania, prenos tradícií 

a kultúrneho bohatstva, kde sa nadobúda pocit hrdosti na svoju rodinu, obec, 
školu, mesto, kraj i krajinu, kde sa formuje úcta, porozumenie, vzťahy i láska. 

„Byť človekom a byť ľudský.“ 
 

Škola zdravá. 
 
Vzhľadom na viaceré nepriaznivé ukazovatele zdravotného stavu populácie, 

na prevažujúci pasívny spôsob života detí, na komercionalizáciu života, na málo 
zmysluplné a mnohokrát zdravotne i osobnostne neprimerané trávenie voľného 
času, na pokles vekovej hranice prvých kontaktov s návykovými látkami som 
vytvorila podmienky pre zavedenie nového predmetu do školského kurikula 
Výchova k zdraviu, čím sa vytvoril priestor pre alternatívnu koncepciu v edukácii 
žiakov z jazykovo a sociálne znevýhodneného prostredia v súlade so zásadami 
zdravého životného štýlu, ktoré je tak potrebné u týchto žiakov pestovať 
a rozvíjať. Naďalej budem pokračovať aj v doplnkových aktivitách akými sú 
Mliečny program, Pitný režim, Separovaný odpad, Zber liečivých rastlín, 
environmentálne aktivity a projekty zamerané na ochranu a zveľaďovanie života 
v škole i životného prostredia vôbec.  

„Múdry je nie ten, kto vie mnoho vecí, ale ten, kto vie užitočné veci.“ 
 
Škola hrou. 
Poskytnúť rómskym deťom priestor na rozvoj ich mimoškolských záujmov je 

jednou z našich priorít. Záujmová činnosť nám poskytuje priestor na zblíženie sa 
s rómskymi deťmi.Snažím sa urobiť z nej most, cez ktorý sa dostanú bližšie k nám. 
Prostredníctvom širokého spektra záujmových útvarov umožňujeme  týmto 
deťom rozvíjať svoj temperament i osobné záujmy v rôznych oblastiach umeleckej 
tvorivosti. 

 
 
Úlohou základnej školy je vzdelávať a vychovávať mladých ľudí. Uvedomujeme 

si, že už dávno nie je prioritou formálne odovzdávanie informácii smerom od 
učiteľa k žiakovi. Práve výchova človeka, ktorý s odhodlaním koná dobro je cieľom 
nášho školského vzdelávacieho programu, ktorý sme nazvali Škola dobrých 
skutkov. V  škole pôsobí devätnásť pedagogických zamestnancov, dvaja 



Základná škola Čaklov – Škola dobrých skutkov 

 

pedagogický asistenti učiteľa, štyria prevádzkoví zamestnanci a jeden 
hospodársko-ekonomický pracovník.  Tento tím ľudí pristupuje veľmi zodpovedne 
k zabezpečeniu úloh v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu. 

 
V školskom roku 

2012/2013 navštevuje 
Základnú školu Čaklov 244 
žiakov zo sociálne a jazykovo 
znevýhodneného prostredia 
zadelených do 16 tried. Veľká 
časť týchto žiakov 
neabsolvuje ani predškolskú 
prípravu. Žijú v prostredí, 
ktoré vzhľadom na sociálne, 
rodinné, ekonomické 
a kultúrne podmienky 
nedostatočne podnecuje 
rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa, nepodporuje jeho 
socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho 
osobnosti. Základná škola Čaklov na seba preberá aj časť rodinnej výchovy a to vo 
väčšej miere, ako v bežných podmienkach. V súčasnosti s aktívnym výchovným 
pôsobením postupne vytvárame hodnotový systém žiakovej osobnosti, ktorý 
vytvára predpoklady pre ďalšiu prácu pri budovaní všestrannej osobnosti žiaka 
pripravenej na ďalšie vzdelávanie na stredných školách.  

 
Preto sa aj koncepcia školy  orientuje predovšetkým na výchovu a vzdelávanie 

žiakov z uvedeného typu prostredia. Našim zámerom je pre žiakov vyžadujúcich si 
špeciálnu pedagogickú starostlivosť vytvoriť čo najkvalitnejšie edukačné 
prostredie v bežných triedach ich individuálnym začlenením tak, aby mali 
vytvorené priaznivé podmienky na vzdelávanie a výchovu vzhľadom k ich 
možnostiam. Uvedomujeme si, že základná škola zohráva v živote takto sociálne 
situovaných detí veľmi dôležitú úlohu. Často až v základnej škole sa dieťa od 
svojho učiteľa dozvedá o základných hygienických návykoch, základných 
spoločenských normách, pravidlách správania a vystupovania na verejnosti. Tu 
začínajú jeho prvé pokusy o koordinované motorické činnosti. 
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Zároveň však nezabúdame ani na 
žiakov nadaných a talentovaných. Rozvoj 
nadania a talentu žiakov sa usilujeme 
zakomponovať priamo do výchovno-
vzdelávacieho procesu v škole. 
Talentovaní žiaci navštevujú SZUŠ 
v Jastrabí, ZUŠ vo Vranove nad Topľou 
a to výtvarný a hudobný odbor. Športovo 
nadaní žiaci pôsobia v Mestskom  
futbalovom klube vo Vranove nad 
Topľou.  

 
Ďalšie možnosti žiakom ponúkame v bohatej mimoškolskej a záujmovej 

činnosti. Počas celého školského roka žiaci pracujú v 16 záujmových útvaroch: 
ABC výpočtovej techniky, Ekoláčik, Farebná ceruzka, Mladý ochranár, Mladý 
zdravotník, Počítačový krúžok, Pohybové hry, Priatelia futbalu, Šikovníci, 
Šikovníček, Športové hry, Tanečný krúžok „Radosť“, Veselé farbičky, Z rozprávky 
do rozprávky, Z@vináč a Zábavníček,  pod odborným vedením  našich učiteľov. 

 
Za dôležitú súčasť našej práce 

považujeme priblíženie školy 
verejnosti. V tomto smere 
organizujeme množstvo aktivít a to 
nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov  
a tiež pre verejnosť v obci. Zapojenie 
širokej verejnosti do aktivít, činnosti 
a riadenia školy je nevyhnutné pre 
vytvorenie dobrého mena školy, ako 
inštitúcie pre všetkých. Mnohé z aktivít 
organizovaných našou školou, resp. 

školou v spolupráci s inými organizáciami už majú svoju niekoľkoročnú tradíciu. 
Ďalšie organizujeme pri rôznych  výročiach, významných dňoch, ale aj podľa plánu 
práce školy. Každoročne organizujeme pre žiakov súťaže rôzneho zamerania, aby 
sme tak dali možnosť vyniknúť všetkým. 
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Z bohatej činnosti 
v školskom roku 2012/2013 
vyberáme:  Hviezdoslavov 
Kubín – súťaž v prednese 
poézie a prózy, stretli sa 
tam malí aj veľkí recitátori, 
ktorí dokázali, že umelecký 
prednes poézie im nie je 
vôbec cudzí. Talent i snaha 
súťažiacich boli odmenené 
diplomom a peknými 
cenami. Opäť sme si 
pripomenuli významnú 
osobnosť slovenskej 

literatúry P.O. Hviezdoslava. V rámci Európskeho „Týždňa boja proti drogám“ 
sme zorganizovali záujmové popoludnie pre žiakov  s cieľom primárnej prevencie 
drogových závislostí. Chceli sme ukázať deťom spôsob, ako sa dá bojovať proti 
nude a droge tým, že budú hľadať zmysel života a svojho voľného času 
v záujmových činnostiach, ktoré sú v našej škole veľmi bohato zastúpené. Pre 
overenie znalosti v počtoch bola organizovaná matematická súťaž –  Pytagoriáda, 
kde sme mali úspešných riešiteľov aj v okresnom kole. Zručnostiam ako poskytnúť 
prvú pomoc, zachovať chladnú hlavu v rôznych životných situáciách, keď ide 
o ľudské zdravie a život sa učili naši školáci v súťaži „Mladý záchranár“.  
Zabodovala súťaž v speve - Talenty 2013, v ktorej sa ukázalo, že o spevákov či 
speváčky na našej škole nie je núdza. Po tomto zistení na rad prišla ďalšia súťaž 
v speve ľudových piesní - Slávik Slovenska 2013. Aj tu sa potvrdilo, že v speve sú 
naši žiaci doma.  Zúčastnili sme sa okresného futbalového turnaja chlapcov 
a dievčat - Mc´Donald cup, kde v kategórii mladších žiakov obsadili naši žiaci 
2.miesto. Počítač-môj kamarát, takto mohli hovoriť aj účastníci súťaže 
počítačovej zručnosti  v novozriadenej učebni, kde súťažili vo vytváraní 
PowerPointových prezentácií. Do 7. ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice Medzinárodný deň školských knižníc sa naši žiaci zapojili počas 4 
vyučovacích hodín kedy navštevovali učebne, v ktorých sa zoznamovali s rôznymi 
modifikáciami sfilmovaných príbehov  mnohých autorov. Pracovali aj na stranách 
rozprávkovej knihy, ktorá bude zdobiť priestory našej školskej knižnice. 
V podobnom duchu sa niesla aj súťaž Týždeň Ezopových bájok, kde sme sa opäť 
presvedčili, že máme šikovných žiakov, ktorí vynikajú v tvorivosti a nápaditosti. 
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V súťaži Deň ľudovej rozprávky – na počesť Pavla Dobšinského tvorivosť našich 
žiakov vyvrcholila. Ukázalo sa, že rozprávky nielen poznajú, čítajú ale dokážu ich aj 
dramatizovať a výtvarne vyjadriť svoje pocity. Nadaní žiaci našej školy efektívne 
využili svoj voľný čas, zapojili fantáziu, šikovné ruky a pod vedením pani učiteľky 
Mgr. Kristíny Hrehovej v záujmovom útvare „Ekoláčik“ vytvorili dielo - svietidlo 
FLOWERS OF FUTURE, ktoré prihlásili do tejto súťaže. A urobili dobre! Samotní 
žiaci o svojom diele hovoria: „Naše, Flowers of future, teda Kvety  budúcnosti sú 
odstrašujúcou vidinou a varovaním zároveň. Sú síce krásne, ale kráse živého kvetu 
sa nikdy nevyrovnajú. Veríme, že sa živá príroda nikdy nestane obeťou 

konzumného spôsobu života, nás 
ľudí, a živé kvety tu budú pre nás 
všetkých rásť aj v ďalekej 
budúcnosti.“ 

Sviatok Dňa Zeme si pripomenuli 
23. apríla 2013  aj naši žiaci. Spolu 
s triednymi učiteľmi postupne 
absolvovali rôzne zábavné aktivity na 
stanovištiach, ktoré mali pripravené 
vo svojich triedach. Na prvom 
stanovišti SVET VODY sa žiaci 
dozvedeli niečo viac o vode, 
o globálnom otepľovaní a 
prostredníctvom pokusu si overili aké 
vlastnosti má voda. Nové poznatky 
a vedomosti o rastlinách a živočíchoch 
získali vo SVETE LESA, kde si prezerali 
zaujímavé prezentácie a edukačné CD. 
VEDECKÉ ŠTÚDIO bolo 
najzaujímavejšie hlavne pre našich 
najstarších žiakov. Cez mikroskop si 

mohli prezerať preparáty rôznych 
malých živočíchov a v encyklopédiách sa o nich dozvedeli mnoho informácií. Ako 
správne triediť odpad si vyskúšali v ODDELENÍ SEPARÁCIE ODPADU. Dozvedeli sa 
aj niečo o šetrní energie v našich domácnostiach. Na stanovišti ZÁHRADKA si 
zasadili kvietok, čomu sa zasa tešili tí najmenší. V závere tohto krásneho dňa žiaci 
zhotovili zaujímavé ekoplagáty, ktoré nám teraz zdobia priestory školy. Žiaci našej 
školy sa zúčastnili aj viacerých  výchovných, kultúrno-spoločenských podujatí: 
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hudobná skupina Návrat nás previedla jednotlivými hudobnými obdobiami 
country piesňou, šansónom, džezom, bluesom, rock and rollom a skončili 
folkovými piesňami. Navštívili sme divadelné predstavenie Jánošík. Juraj Jánošík, 
slovenský zbojník a národná legenda. Práve na neho sa tešili žiaci našej základnej 
školy. Divadelné predstavenie Jánošík potešilo a zaujalo našich žiakov. Modernou 
paródiou na Jánošíka zaujalo Kočovné divadlo Drak, nielen žiakov základnej školy, 
ale aj vyučujúcich. Žiaci II. stupňa sa zúčastnili autorského podujatia Mestského 
domu kultúry vo Vranove nad Topľou pod názvom Drogy a čo my. Súčasnosť a 
drogy predstavujú fenomén, ktorý stále čaká na svoje riešenie. Vážnosť problému 
si uvedomujeme. Zároveň bola pre žiakov pripravená beseda a prednáška na tému 
drogovej závislosti, ale aj drogovej prevencie. Beseda bola sprevádzaná 
hudobným a scénickým stvárnením problematiky. Táto skutočnosť urobila celý 
program zaujímavejším a pútavejším. Známe skladby od Richarda Müllera, 
Jaroslava Filipa či Ivana Táslera, ktoré v programe odzneli, nepochybne oslovili 
všetkých. Skvelú bodku za podujatím dal aj sám odborník  MUDr. Jakubčiak, ktorý 
zaspieval v akustickej verzii pieseň od Nirvany Where did you sleep last  
night. Základom každej dobre fungujúcej spoločnosti je dodržiavanie platných 
zákonov, princípov morálky a etiky. V prebiehajúcom školskom procese je 
základnou normou Školský poriadok, jeho skladba, ale hlavne jeho plnenie. Je 
správne viesť žiakov k jeho dôslednému dodržiavaniu, ale je potrebné 
oboznamovať ich aj so skutočnosťami, ktoré sú pre nich dôležité z hľadiska 
zákonov štátu, aj z hľadiska dospievania. Za týmto účelom sa v našej škole 
uskutočnila beseda učiteľov, žiakov a pozvaných príslušníkov Policajného zboru. 
Zvedavým otázkam našich detí nebolo konca–kraja. Veľa sa hovorilo aj o 
dôsledkoch trestnej činnosti v našom štáte. Okruh tém bol široký - dochádzka 
žiakov do školy, neskoré príchody žiakov na vyučovanie, poškodzovanie školského 
majetku, trestná činnosť, za ktorú môže byť už 14-ročný mladistvý stíhaný, 
umiestnenie v reedukačnom domove detí, či v reedukačnom centre pre mládež 
ako dôsledok trestnej činnosti žiakov, túlanie sa neplnoletých žiakov po obci, 
otázky týkajúce sa protidrogovej činnosti - fajčenie, drogy, alkohol a mnohé 
ďalšie. Bez hudby si ťažko vieme predstaviť život. O tom, že ľudí dokáže nielen 
zabaviť, potešiť a vyčarovať im úsmev na tvárach, ale ich aj vzájomne spojiť – bez 
ohľadu na vek, nás presvedčila rocková skupina „Clakson”, ktorá zdvihla zo 
stoličiek a roztancovala žiakov I. a II. stupňa našej základnej školy piesňami 
rockovej klasiky. Výchovný koncert naplnil naše očakávania, ale aj svoj výchovný 
cieľ. Rocker Gašho pod vedením Valentína Čekovského predviedol profesionálnu 
hru na gitare, a tak sme sa vďaka troške fantázie dostali na koncert Rolling Stones, 
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Abby, Elánu, či rôznych iných rockových skupín. Títo dvaja hudobníci, z ktorých bol 
jeden súčasne moderátorom, oslovili hudbou a hovoreným slovom súčasne deti I. 
a II. stupňa. A prečo mal tento koncert prívlastok výchovný? Hlavnou myšlienkou 
všetkého bol totiž záporný pohľad na šikanovanie. Otázky na našich žiakov boli 
mnohokrát odvážne a priame. A tak sa hralo a odpovedalo, smialo a spievalo, až 
prišla posledná pesnička, ktorú sme si mohli všetci spolu zaspievať, pretože ju 
takmer všetci poznáme. Večne živý Joan Jett a hit I love Rock and Roll rozospieval 
a roztancoval telocvičňu našej základnej školy.  Výchovný podtext malo aj 
stretnutie našich žiakov a pracovníkov Združenia Jekhetane - Spolu so sídlom 
v Prešove. Bolo nám cťou privítať zástupkyňu šéfredaktora rómskych novín 
Romano nevo ľil pani Danielu Obšasníkovú a pána Jozefa Ferenca. Premietli nám 
dokumentárny film s názvom ,, Pred dedinou, za dedinou“.  Z neho sme sa 
dozvedeli o histórii Rómov na Slovensku a o dôvodoch, pre ktoré sa dostali 
obyvatelia do izolácie a chudoby. Prostredníctvom filmu sme dostali informácie 
o historických súvislostiach o vzájomnej tolerancii medzi občanmi väčšinového 
obyvateľstva a rómskymi občanmi na Slovensku. Filmom sa usilovali o ovplyvnenie 
hodnotovej orientácie, morálky a životných postojov, ako aj o príslušnosti 
k rómskej identite u občanov rómskej národnosti. Po premietnutí 
dokumentárneho filmu nasledovala diskusia, v ktorej sa venovala pozornosť na 
možnosti štúdia na strednej škole, spolunažívanie majoritnej skupiny občanov 
obce Čaklov s rómskym obyvateľmi. Dozvedeli sa mnoho nových vecí, najväčšou 
zaujímavosťou však bolo pre ôsmakov a deviatakov zistenie pôvodného osídlenia 
osady v Čaklove. 

 
Nezabúdame ani na oblasť vzdelávania učiteľov. Formovať mladého človeka 

nie je ľahkou prácou a od pedagogických zamestnancov táto práca vyžaduje 
vynaložiť nemalé úsilie, vysoké odborné znalosti, množstvo tvorivých nápadov, 
pedagogické skúsenosti. Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania 
a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími 
vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon 
pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. Pedagogickí zamestnanci 
školy absolvovali kontinuálne vzdelávania v oblastiach: Obsluha interaktívnej 
tabule, Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania, Rozvoj 
komunikačných zručností vo vyučovacom procese, ktoré ich posunuli v oblasti ich 
profesijného rozvoja. V súčasnosti prebieha aktualizačné kontinuálne 
vzdelávanie – Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch, 
čakáme na zaradenie na inovačné vzdelávanie – Rozvíjaním komunikačných 
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zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, deväť 
zamestnancov ukončilo aktualizačné kontinuálne vzdelávanie – Školská 
integrácia, jedna učiteľka obhájila rigoróznu prácu a získala doktorát 
z pedagogiky, jeden učiteľ absolvoval Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového 
lyžovania, jedna učiteľka je zapojená do kontinuálneho vzdelávania Práca 
v školskej knižnici, Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma 
v edukačnom procese a Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia.  

 
V súčasnosti bola naša škola úspešná pri uchádzaní sa o grant v projekte 

„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 
rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v 
operačnom programe Vzdelávanie. Projekt je určený školám, ktoré vzdelávajú 
minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015. Implementácia projektu 
začína od septembra 2012. Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú 
úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné 
kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu 
práce. Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na 
edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Veľkým 
úspechom školy bolo v tomto šk. roku získanie novej počítačovej učebne.  

 
V rámci národného projektu 

Profesijný a kariérový rast 
pedagogických zamestnancov, 
ktorý je spolufinancovaný zo 
zdrojov Európskej únie v rámci 
operačného programu 
Vzdelávanie, sme získali učebňu 
kontinuálneho vzdelávania. 
Učebňa kontinuálneho 
vzdelávania je vybavená 
modernou digitálnou 
technológiou a bude slúžiť  pre 
účely kontinuálneho vzdelávania, 
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ktoré sa realizuje v rámci predmetného národného projektu. Škola tak získala 21 
počítačov, 1 dátový projektor a 1 wifi router. 

 
Dvaja pedagogickí zamestnanci sú  zapojení do Národného projektu v oblasti 

vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 
s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách so 
zameraním na anglický jazyk a  ruský jazyk. 

 
Ďalším úspešným projektom bol projekt Rekonštrukcia budovy školy. 

Prostredníctvom Regionálneho operačného programu (ROP), v rámci Opatrenia 
1.1 Infraštruktúra vzdelávania, Kód výzvy ROP – 1.1 – 2008/01, Poradové číslo 
hodnotiaceho kola 6, Kód ITMS NFP 22110120600 boli schválené celkové 
oprávnené výdavky 17 169 404,90sk z toho nenávratný finančný príspevok 
predstavoval 16 310 934,66Sk. Významnou zmenou prešla budova školy, ktorá 
bola zrekonštruovaná a prostredníctvom projektu Rekonštrukcia  Základnej školy 
Čaklov získala novú strechu, plastové okná, radiátory, bol zateplený obvodový 
plášť budovy. Kompletnou rekonštrukciou prešla aj telocvičňa a kotolňa, vrátane 
rozvodov kúrenia. V takto vynovenej budove sa nám všetkým pracuje lepšie 
a nezanedbateľný efekt je aj ekonomický. Vďaka zatepleniu a výmene okien sa 
eliminujú tepelné straty a ušetrené peniaze budeme môcť efektívne využiť 
v prospech modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
V tomto školskom roku sa nám podarilo zrealizovať aj rekonštrukciu 

hygienických zariadení pri telocvični, ktoré vykonala stavebná firma. Upravili 
povrchy stien, podlahy, osadili novú keramickú dlažbu, na steny dali  nové 
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maľovky, stierky, zrkadlá. Vybavili sme šatne na prezliekanie čím sme vytvorili 
kvalitné priestory pre športovú činnosť nielen našich žiakov, ale aj športových 
klubov z obce. Futbalové kluby využívali v odpoludňajších a večerných hodinách 
športový areál školy na rozvoj vlastných aktivít. 

Na základe výzvy MŠVVaŠ SR bol vypracovaný a schválený projekt pre 
operačný program vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú – 
Modernizácia vyučovacích metód vo vzdelávaní žiakov ZŠ Čaklov, ktorý sme 
v tomto školskom roku úspešne ukončili. Učitelia priebežne pracovali na inovácií 
učebných osnov. Do ich obsahu začleňovali moderné metódy a formy vyučovania 
prevažne s využitím IKT. Postupne spracovávali elektronické prezentácie a 
pracovné listy, ktoré spolu s učebnými osnovami predmetu  tvoria  ucelený 
systematicky usporiadaný didaktický materiál pre vyučujúceho daného predmetu. 
V rámci projektu sa uskutočnili  školenia učiteľov na efektívne využívanie 
inovatívnych vzdelávacích metód a zariadení.  Obsah jednotlivých školení bol 
koncipovaný tak, aby školenia boli pre učiteľov prínosom v ich ďalšej práci pri 
zostavovaní inovatívneho školského vzdelávacieho programu.  Moderné metódy 
a formy zavedené do vyučovania týchto predmetov boli podporované aj 
vybavením novými učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Na vyučovanie 
týchto predmetov bola na škole zriadená špeciálna PC učebňa. Na škole sú tak pre 
samotnú implementáciu vytvorené nadštandardné podmienky. Vyučovanie sa pre 
žiakov stalo atraktívnejším a pútavejším.  Našim cieľom v priebehu implementácie 
bolo optimalizovať jednotlivé fázy výučby, podrobne zachytávať priebeh 
významných aktivít a tieto spracovať vo forme elektronickej metodiky, ktorá sa 
stala dôležitou pomôcku na vyučovanie vybraných predmetov nielen pre učiteľov 
našej školy. 

 
Pokračujeme v projekte  Divé maky,  ktorý podporuje mladé talenty zo 

sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia. Doteraz sa nám do projektu 
podarilo zapojiť žiakov školy v športovej, hudobnej a dramatickej  oblasti, ktorí už 
majú aj svojich darcov a získali potrebnú finančnú podporu pre realizáciu svojich 
záujmov. 

 
Projekt Dopravná výchova v základných školách je  zameraný na výchovu a 

vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných 
komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov základných škôl.  Projekt 
realizujeme už štvrtý  rok. Praktický výcvik   realizujeme  na školskom dvore, ktorý 
bol  prestavaný na jedno veľké mesto plné križovatiek a zaujímavých dopravných 
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situácií. Aktivity a vybudovanie dočasného výcvikového areálu zabezpečili 
zamestnanci Autoškoly - Milan Madura vo Vranove nad Topľou. Teoretický výcvik 
a trenažér si naši žiaci užili v odborných učebniach informačno–komunikačných 
technológií u nás v škole. 

 

 Názov učebne Popis a zariadenie 
Priestorová 
kapacita 

Optimálna 
kapacita 

Cvičná kuchynka 
elektrický sporák, kuchynské linky, jedálenský 
a pracovný stôl, stoličky, riady, príbory, kuchynské 
potreby 

10 žiakov 10 žiakov 

Fyzikálno-chemická učebňa 
laboratórne stoly s prívodom bezpečného 
elektrického prúdu a vody, výlevky, skrinky na 
pomôcky 

42 žiakov 24žiakov 

Fyzikálno-chemické 
laboratórium 

špeciálne pracovné stoly s prívodom bezpečného 
elektrického prúdu a vody, výlevky, zasklené 
laboratórium pre expozíciu učiteľa 

16  žiakov 16 žiakov 

Multimediálna učebňa 
etickej výchovy 

počítač pre učiteľa, 6 počítačov pre žiakov, 
dataprojektor, premietacie plátno 

24 žiakov 22 žiakov 

Prírodopisná učebňa 
učiteľské laboratórium, spätný projektor, priestorné 
stoly, DVD prehrávač, televízor, CD prehrávač 

42 žiakov 28 žiakov 

Školská knižnica 
počítač pre knihovníka, elektronická evidencia titulov 
a výpožičiek, dataprojektor, internet, CD prehrávač, 
cca 2500 titulov pre čitateľov 

25 žiakov 25 žiakov 

Školské dielne pracovné stoly, náradie a nástroje 15 žiakov 15 žiakov 

Telocvičňa telocvičné náradie na ploche 300 m2 74 žiakov 33 žiakov 

Učebňa IKT 1 

15 žiackych počítačov, 1 počítač pre učiteľa, skener, 
tlačiareň, televízny prijímač, DVD, pripojenie 
k internetu pre všetky PC, interaktívny systém e-
Beam, 

33 žiakov 15 žiakov 

Učebňa IKT 2 

15 žiackych počítačov, 1 počítač pre učiteľa, 
pripojenie k internetu pre všetky PC, multifunkčné 
zariadenie, dataprojektor a interaktívna tabuľa 
QOMO 

33 žiakov 15 žiakov 

Učebňa IKT 3 

17 žiackych počítačov, 1 notebook pre učiteľa, 
pripojenie k internetu pre všetky PC, interaktívny 
dataprojektor, ozvučovací systém, stavebnice Lego, 
multifunkčné zariadenie,USB kľúče, digitálne 
fotoaparáty, odborná literatúra 

33 žiakov 17 žiakov 

Učebňa kontinuálneho 
vzdelávania 

21 notebookov pre žiakov,  1 notebook pre učiteľa, 
wifi pripojenie k internetu pre všetky PC, 
dataprojektor 

42  žiakov 22 žiakov 
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Projekt Danone Školská mliečna liga zameraný na výchovu k zdraviu 
a zdravému spôsobu života. Aké výhody nám projekt priniesol? Zdravá desiata, 
alebo doplnok k obedu. Rozvoj zdravého životného štýlu detí v škole. Získali sme 
certifikát Zdravá mliečna škola. Výhodnejšia cena - zdravý mliečny produkt za 
znížené ceny určené len pre tento projekt. Mliečne výrobky si naši žiaci majú 
možnosť zakúpiť každý deň už pri vstupe do školy. V priebehu školského roka 
2012/2013 garantuje Danone zľavu minimálne 10% z bežnej predajnej ceny na 
výrobky zahrnuté do projektu. Pestrá ponuka mliečnych výrobkov s obmenou 
príchutí každé 3 mesiace. Ako bonus pre nás sme od Danone dostali športové 
potreby, ktoré naši žiaci využili opäť v spojení s prezentáciou zdravého životného 
štýlu – za účelom rozvoja športu. 

 
Veľký dôraz kladieme na spoluprácu školy s rodičmi žiakov. Zástupcovia 

rodičov sú členmi kontrolných aj poradných orgánov vedenia školy. Pravidelne 
realizujeme rôzne aktivity do ktorých sa usilujeme zapojiť rodičov žiakov v čo 
najväčšom počte. Snažíme sa o vytvorenie komunity, ktorá žije spolu so školou 
a organizuje dianie na škole. Pre rodičov sú vyhradené aj konzultačné hodiny 
u vedenia školy, výchovného poradcu i triednych učiteľov. Vytvárame čo 
najvhodnejšie podmienky pre komunikáciu rodičov s učiteľmi a pre včasnú 
informovanosť rodičov o dianí na škole i prospechu a správaní žiakov. Slúži k tomu 
aj pravidelne aktualizovaná webová stránka školy. 

 
Vzdelávanie a výchova sú najdôležitejšie domény školy, ktoré v súčasnej 

zložitej ekonomickej situácii je potrebné ešte viac zdôrazňovať. Množstvo plánov, 
projektov, súťaží, kvízov, dôsledná riadiaca práca, premyslene a podrobne 
rozpracovaný systém vnútroškolskej kontroly, systém hospodársko-
ekonomického fungovania školy, viaczdrojové financovanie školy – to je 
každodenná mravčia práca v škole. 

 
O ľudskom šťastí, láske a výchove detí od nepamäti uvažuje celý svet. Solón 

voľakedy povedal: „ Pokiaľ žiješ, uč sa. Nečakaj na starobu, aby ti priniesla 
múdrosť.“ 

 Učiteľ nemôže za svojho žiaka prežiť život, ani mu  nemôže poskytnúť hotové 
recepty na riešenie životných situácií. Môže mu však pomôcť hľadať ľudské 
hodnoty. Lebo najcennejšími, čo máme, sú naše deti. Škola sa bude snažiť urobiť 
všetko, aby  sme z Vašich detí vychovali múdrych ľudí, ktorí nájdu  uplatnenie 
v živote. 
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Základná škola Čaklov 
realizuje projekt s názvom 

 

VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV K INKLÚZII 

MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH 
KOMUNÍT 
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Hlavné aktivity projektu 
 

1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
Cieľ: Vyškoliť PZ a OZ na osvojenie profesijných kompetencii potrebných na 

rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov z MRK. 
 
1.2 Podpora celodenného výchovného systému na ZŠ 
Cieľ: Vytvoriť pedagogický model školy s CVS ako nástroj inklúzie žiakov z 

MRK. 
 
1.3 Technická podpora aktivít národného projektu 
Cieľ: Modernizovať vyučovací proces na zapojených ZŠ prostredníctvom IKT 

technológii a tým podporiť efektívnu implementáciu pedagogického modelu 
školy s CVS. 

 

Strategický cieľ projektu 
 

Prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych 
komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a pre 
úspešnú adaptáciu na  trhu práce. 

 

Cieľ národného projektu 
 

 skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z 
marginalizovaných rómskych komunít, 
  vyškoliť PZ a OZ na osvojenie profesijných kompetencii potrebných na 

upokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z 
MRK, 
  vytvoriť pedagogický model školy s celodenným výchovným 

systémom ako nástroj inklúzie žiakov pochádzajúcich z MRK, 
 podporiť efektívnu implementáciu pedagogického modelu školy s CVS 

a modernizovať vyučovací proces  prostredníctvom IKT technológií.  
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Cieľová skupina 
 

 pedagogickí zamestnanci 
 odborní zamestnanci 
 žiaci ZŠ pochádzajúci z MRK 
 rodičia žiakov ZŠ pochádzajúci z MRK  
 zamestnanci štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK 

 

Povinnosti školy 
 

 vytvoriť pracovné podmienky pre 2 pedagogických asistentov platených 
v rámci NP na dobu určitú – 2 roky počas implementácie pedagogického 
modelu školy s CVS;   

 absolvovanie vzdelávania PA a ich zotrvanie na ZŠ počas implementácie 
pedagogického modelu školy s CVS v rámci národného projektu; 

 implementovať do praxe pedagogický model školy s CVS; 
 umožniť PZ účasť na programoch kontinuálneho vzdelávania v rámci 

národného projektu (napr. zahrnutie vzdelávania do ročného plánu 
kontinuálneho vzdelávania); 

 

Edukačný prínos pre školu 
 

 vytvorenie a realizácia 12 programov kontinuálneho vzdelávania 
  vytvorenie a realizácia 3 osvetových programov pre žiakov pochádzajúcich z 

MRK a ich rodičov 

 vytvorenie 1000 učebných zdrojov pre žiakov pochádzajúcich z MRK 
 vytvorenie  40 učebných zdrojov pre pedagogických a odborných 

zamestnancov 
 vytváranie siete škôl za účelom výmeny skúseností 
 vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 
 zavedenie modelu celodenného výchovného systému na ZŠ 

 

Materiálny prínos pre školu 
 

 dva interaktívne systémy, 
 balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote   1000 EUR 
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 didaktický balíček podľa vlastného výberu z predloženého katalógu 
v hodnote 10 000 EUR 

 

Celodenný výchovný systém 
 

 CVS znamená intenzívnu výchovnú prácu so žiakom (napr. od 8.00 – 17.00 
hodiny), teda aj po ukončení vyučovania v rámci poobedňajších voľno 
časových aktivít, 

 CVS je účinný spôsob rozvoja detí a žiakov pochádzajúcich z MRK, 
  umožňuje systematické pôsobenie na žiaka pochádzajúcich z MRK 

v podnetnom prostredí, čím sa posilní vzdelávací a výchovný faktor CVS, 
  žiaci po skončení vyučovania pracujú  v záujmových útvaroch a v strediskách 

záujmovej činnosti pri ZŠ, 
 na CVS budú participovať okrem ZŠ aj mimoškolské inštitúcie a rodina, 
 CVS umožní: intenzívnu vzdelávaciu prácu so žiakmi pochádzajúcimi z MRK a 

intenzívnu mimovyučovaciu a voľnočasovú starostlivosť 
 

Pedagogický model školy s CVS 
 

 je systémovým riešením zohľadňujúcim špecifiká žiakov pochádzajúcich 
z MRK, 

 svojou atraktívnosťou a nastavením na špecifické potreby žiakov 
pochádzajúcich z MRK môže byť motiváciou pre týchto žiakov a pre ich 
integráciu do vzdelávacieho procesu, 

 umožňuje pri tvorbe ŠKVP využiť inovačné metodické prístupy, ktoré 
komplexne reflektujú potreby výchovy a vzdelávania žiakov pochádzajúcich 
z MRK nielen vo výučbe, ale aj výchove vo voľnom čase.  

 

Výstupy projektu 
 

 vypracovanie špecifického kurikula pre učiteľov a asistentov učiteľov, ktorí 
pracujú s rómskymi deťmi a  mládežou,  

 vypracovanie učebných osnov pre modulové doplňujúce a alternatívne 
vzdelávanie Rómov založených na individuálnom prístupe rešpektujúcom 
sociálne prostredie detí, 
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 vytvorenie efektívneho monitorovacieho systému, ktorý prispeje 
k zhromažďovaniu, vyhodnocovaniu priebehu a výsledkov projektu 

 koordinovanie aktivít zameraných na problémy rómskej menšiny formou 
spracovávania a distribúcie informácií o vzdelávacích aktivitách vládnych i 
mimovládnych organizácií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení  i rodičov, 

 vytvorenie archívu pedagogickej dokumentácie a ďalších materiálov 
súvisiacich s rómskou národnostnou menšinou, 

 zabezpečenie psychologicko–pedagogicko-zdravotného poradenstva 
zameraného na špecifické problémy rómskej komunity a ďalšie vzdelávanie 
učiteľov pôsobiacich v oblastiach so zvýšenou koncentráciou menšinovej 
populácie, 

 aplikácia výsledkov pedagogického výskumu. 
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Zavedenie nových predmetov na primárnom stupni 
vzdelávania 

 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 

Počet hodín 

Týždeň Školský rok 

Jazyk 
a komunikácia  

slovenský 
jazyk 
a literatúra  

1 33 

dromoro - 
cestička  

1 33 

tvorivá 
dramatika  

3 99 

Príroda 
a spoločnosť  

prírodoveda  1 33 

Matematika  a 
práca 
s informáciami  

matematika  6 198 

Umenie 
a kultúra  

regionálna 
výchova  

4 132 

Zdravie 
a pohyb  

výchova k 
zdraviu  

4 132 

Spolu  20 660 
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Zavedenie nových predmetov na nižšom 
sekundárnom stupni vzdelávania 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 
Počet hodín 

Týždeň Školský rok 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk 
a literatúra 

1 33 

2. cudzí jazyk 1 33 

Človek 
a spoločnosť 

občianska náuka 1 33 

Človek 
a hodnoty 

etická/náboženská 
výchova 

1 33 

výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu 

1 33 

spoločenská 
výchova 

4 132 

Matematika  a 
práca 
s informáciami 

matematika 2 66 

informatika 4 132 

mladý informatik 2 66 

Človek a svet 
práce 

remeselné práce 1 33 

praktické 
zručnosti 

6 198 

Umenie 
a kultúra 

výchova umením 1 33 

cestovatelia 
regiónmi 

1 33 

Zdravie 
a pohyb 

loptové hry 1 33 

výchova k zdraviu 4 132 

Spolu 31 1023 
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Zavedenie nových záujmových útvarov 
 

 
 
 

Názov záujmového útvaru 
Počet hodín 

Týždeň Školský rok 

Hudba, spev, tanec 2 66 

Mladí rómski muzikanti 6 198 

Tvorivá dramatika 4 132 

Tvorivé spracovanie materiálu 2 66 

Mladí skauti 4 132 

ABC výpočtovej techniky 2 66 

Kuchárik 2 66 

Šikovné ruky 4 132 

Šikovníček 2 66 

Šport a športové modelárstvo 4 132 

Talent 2012 4 132 

Mladí spisovatelia 4 132 

Šijeme 6 198 

Spolu 46 1518 
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Fotogaléria záujmovej činnosti 
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Deti vetra 
 

My stáročia sme svetom putovali  
a zvyky dobré, zlé, so sebou brali.  

Národmi opovrhovaní,  
my dobrú budúcnosť im za chlieb priali.  

 
Kováčmi aj murármi sme sa stali  

na svadbách sme im hrali.  
Vždy poslední, a predsa hraví,  

z každej dediny nás s nenávisťou hnali.  
 

Žiť pre jednu krásnu chvíľu sme si priali  
a takými sme aj zostali.  

Niektorí bohatí i vzdelaní sa stali,  
no i tak naveky cigánmi nás zvali. 
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Kontaktné údaje: 
Základná škola Čaklov, Čaklov 495, 094 35 

web: www.zscaklov.edupage.org 
e-mail: zscaklov1@gmail.com 

telefón: +421 57 4496434 
+421 917 271442 

http://www.zscaklov.edupage.org/

