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 Nové, moderné zariadenie tried a učební.  

 Špeciálne učebne fyziky, chémie a prírodopisu vybavené moderným technickým zariadením a  

didaktickou technikou. 

 Tri moderné učebne informačno – komunikačných technológií - spolu viac ako 75 počítačov pre žiakov, 

3 interaktívne systémy, 3D projektor, ozvučenie. 

 Jedinečnú špeciálnu učebňu etickej výchovy, ktorá bola zriadená ako prvá tohto druhu v prešovskom 

kraji. 

 Učebňu kontinuálneho vzdelávania. 

 Multimediálnu  školskú knižnicu, ktorá poskytuje žiakom možnosť rozširovať svoje obzory v obľúbenej 

oblasti alebo len tak oddychovať pri dobrej knihe. 

 Školské dielne a cvičnú školskú kuchynku, kde naši žiaci rozvíjajú svoje zručnosti. 

 Prácu v príjemnom prostredí pre žiakov ale aj zamestnancov školy – zrekonštruované priestory, nový 

nábytok a zariadenie pracovných aj oddychových zón. 

 Škola  zabezpečuje  kontinuitu medzi vzdelávaním, výchovou a voľnočasovými aktivitami- 

 Široké možnosti efektívneho využívania voľného času detí zamerané na rozvoj ich záujmov. Podporu 

rozvoja zručností, nadania a talentu formou záujmových útvarov – možnosť výberu až zo 16 školských 

a 11 projektových záujmových útvarov. 

 Podporujeme nadaných a talentovaných žiakov. Rozvoj nadania a talentu sa usilujeme 

zakomponovať priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Talentovaní  žiaci 

navštevujú SZUŠ TOPĽA so sídlom v Jastrabí, ktorá má u nás elokované triedy výtvarného, 

literárno-dramatického a tanečného odboru. 

 ZUŠ vo Vranove nad Topľou navštevujú naši talentovaní žiaci vo výtvarnom a hudobnom 

odbore. 

 SZUŠ vo Vranove nad Topľou navštevujú naši žiaci v odbore hra na hudobný nástroj. 

 Športovo nadaní žiaci pôsobia v mestskom futbalovom klube vo Vranove nad Topľou. 

 Množstvo odborne i umelecky zameraných súťaží s možnosťou zapojenia vysokého percenta žiakov 

školy.  

 Bohaté skúsenosti s projektmi podporovanými Európskym sociálnym fondom. 

 Neustála práca v projektoch. Od začiatku školského roka 2012/2013 v projekte: „Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je 

spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie 

a v ktorom okrem nových učebných zdrojov budú vytvárané potrebné kompetencie pre ďalšie 

vzdelávanie našich žiakov a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. 

 Žiakom zabezpečujeme celodennú výchovnú starostlivosť. 

 V projekte Premena tradičnej školy na modernú – „Modernizácia vyučovacích metód vo 

vzdelávaní žiakov ZŠ Čaklov“ v ktorom vznikol ucelený systematicky usporiadaný didaktický 

materiál pre vyučujúceho a žiak zároveň spracovaný 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. 

 Pre žiakov vyžadujúcich si špeciálnu pedagogickú starostlivosť vytvárame čo najkvalitnejšie 

edukačné prostredie v bežných triedach ich individuálnym začlenením  tak,  aby mali vytvorené 

priaznivé podmienky na vzdelávanie a výchovu vzhľadom k ich možnostiam. 

 Organizujeme podujatia v spolupráci s inými organizáciami, ktoré už majú svoju niekoľkoročnú 

tradíciu. Ďalšie organizujeme pri rôznych výročiach a významných dňoch – Vianočná 

akadémia, Deň matiek, Úcta k sivým vlasom, Deň narcisov, Medzinárodný deň Rómov a mnohé 

iné. 

 Pokračujúc v napĺňaní cieľov školského vzdelávacieho programu „Škola dobrých skutkov“ 

každoročne realizujeme pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí. 

 Veľmi obľúbenými sa stali pre našich rodičov Otvorené hodiny, na ktorých môžu pozorovať 

svoje dieťa priamo vo výchovno–vzdelávacom procese. 

 Chceme, aby o našich aktivitách a činnostiach bola informovaná aj široká verejnosť. Aktuálne 

informácie o dianí v škole preto zverejňujeme na internetovej stránke školy. 

 Zapájaním školy do celoslovenských projektov a súťaží žiaci spoznávajú nové, netradičné možnosti 

vzdelávania, získavajú neoceniteľné skúsenosti v individuálnych i kolektívnych činnostiach rôzneho 

zamerania.  

 Projektovo podporované dodávky najmodernejšej didaktickej techniky, odbornej i náučnej literatúry 

a učebných pomôcok.  

 Možnosť každodenného kontaktu s vedením školy, výchovným poradcom a učiteľmi za účelom 

neustáleho zlepšovania spolupráce školy s rodičmi žiakov.  

 Kvalifikované vyučovanie predmetov s  podporou informačno-komunikačných technológií a pripojením 

na internet. 

 Kvalifikovaný, neustále sa vzdelávajúci kolektív učiteľov ochotných urobiť maximum pre každého žiaka 

i školu. 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. 

 Dlhodobé koncepčné zámery školy podporujúce rozvoj moderných výchovno-vzdelávacích postupov 

s aktívnou účasťou žiaka, rodiča i obce. Zástupcovia rodičov sú členmi kontrolných aj poradných 

orgánov vedenia školy. 
 

 
                                    


