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Ciele projektu 

Cieľ projektu
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov z MRK 
prostredníctvom inovatívnych  metód vzdelávania 
ako nástroja pre inklúziu MRK.

Špecifický cieľ projektu 1
Zavádzať inovatívne metódy vzdelávania ako nástroja 
pre sociálnu inklúziu MRK do vyučovacieho procesu 
a spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 2
Vzdelávať pedagogických zamestnancov za 
účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby 
a jej skvalitnenia smerom k podpore sociálne 
znevýhodnených žiakov z MRK.

Aktivity projektu

1.1  Rozvoj čitateľskej gramotnosti sociálne 
znevýhodnených žiakov z MRK s podporou IKT

2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cieľová skupina projektu

1. Pedagogickí zamestnanci základnej školy - škola 
zamestnáva 18 učiteľov, z toho 12 žien a 6 mužov, 
ktorí sa budú priamo podieľať na tvorbe ŠkVP pre 

vybrané ročníky a ktorí budú výsledky projektu 
priamo využívať.

2. Žiaci základnej školy - vzhľadom na 
implementáciu ŠkVP  vo vybraných ročníkoch sa 

predpokladá zapojenie všetkých žiakov na ZŠ a to z 
dôvodu, že výsledok projektu – inovovaný ŠkVP –

budú využívať každým rokom ďalší a ďalší žiaci tak, 
ako budú postupovať z ročníka do ročníka.

Zameranie projektu

Zameraním projektu je tvorba a implementácia 
školského vzdelávacieho programu pre 2., 3., 6. a 7. 
ročník základnej školy Sama Tomášika s materskou 
školou, na 3 vzdelávacie oblasti, pre ktoré sa škola 
rozhodla na základe skladby a schopností žiakov. 

Hlavné dôvody zamerania ŠkVP

Potreba pripraviť žiakov na aktívne využívanie 
IKT, ktoré sú neodmysliteľným predpokladom k 

úspešnému uplatneniu sa na trhu práce.

Minimalizovať rozdiely medzi tými , ktorí majú 
prístup k IKT  zariadeniam doma a tými (a tých 
je podstatne viac v škole), ktorí takýto prístup z 

rôznych dôvodov nemajú.

Vzhľadom na vysoký počet žiakov zo sociálne 
slabšieho prostredia vybudovať  pracovné návyky 

a manuálne zručnosti, osvojiť vzťah k práci a 
zodpovednosti, pestovať  u žiakov  postoje k 

zdravému životnému štýlu, viesť ich k pravidelnému 
pohybu a športovým aktivitám.

Vzhľadom na vysoký počet  talentovaných žiakov 
v oblasti hudby - rozšíriť hudobnú výchovu, ktorá v 
škole prebieha už 5. rok o predmet šudová pieseň, v 
ktorom sa žiaci učia o tradíciách ľudovej piesne na 

Gemeri.

Zlepšiť pracovné podmienky pre pedagógov 
pracujúcich so žiakmi, ktorí majú záujem o návštevu 
školy a prácu na hodinách – nevyhovujúce technické 

a didaktické zariadenia.

Snaha o vytvorenie takého školského vzdelávacieho 
programu, ktorý by sa čo najviac približoval 

potrebám žiakov ako aj ich možnému uplatneniu na 
trhu práce.

História školy
Prvá školská budova v Lubeníku bola dokončená v 
roku 1826 a v súčasnej budove sa začalo vyučovať v 
školskom roku 1956/57, odkedy sa datuje aj novodobá 
história školy. 

1. júla 2002 na základe rozhodnutia zriaďovateľa 
(Obec Lubeník) došlo k zlúčeniu základnej školy s 
materskou školou a vznikol jeden právny subjekt s 
názvom Základná škola Sama Tomášika s materskou 
školou. V júli 2004 sa materská škola z pôvodnej 
budovy presťahovala do priestorov pavilónu v 
základnej škole, ktoré boli prispôsobené požiadavkám 
materskej školy. V roku 2005 sa modernizovali 
priestory a vybavenie v školskej jedálni. Vybudovala 
sa spojovacia chodba medzi hlavnou budovou a 
pavilónom. Zrealizovaná bola aj prestavba kanalizácie 
a sociálnych zariadení. 
Boli vybudované 2 učebne výpočtovej techniky, 
ktoré slúžia nielen našim žiakom, ale aj verejnosti 
obce. Ďalej sa vybudovali nové odborné učebne na 
vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy. 
V areáli školy sa nachádza aj multifunkčné ihrisko, 
ktoré bolo dokončené v roku 2010. 

V súčasnosti základnú školu navštevuje 234 žiakov, 
materskú školu 44 detí. Súčasťou školy je aj školský 
klub detí, ktorý pracuje v troch oddeleniach s počtom 
žiakov 99.  Škola každoročne ponúka žiakom možnosť 
sebarealizácie sa v 15 záujmových útvaroch.

Pri výchove a vzdelávaní škola zabezpečuje rozvíjanie 
kľúčových kompetencií žiaka s dôrazom na získanie 
informačných, učebných, kognitívnych, sociálnych, 
komunikačných a personálnych kompetencií v 
každom vyučovacom predmete na vyučovacích 
hodinách, v mimovyučovacej a mimoškolskej 
činnosti pre uplatnenie sa na stredných školách i 
rýchlo meniacom sa trhu práce.  


