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Nosnou myšlienkou plánu rozvoja školy, jej dlhodobého smerovania rozvoja a napredovania v horizonte 

piatich rokov. „Dobré vedomosti a zručnosti – pevný základ budúcnosti.”  

Ponukou atraktívnych vzdelávacích programov vytvoriť modernú aktívnu školu 21. storočia, v ktorej 

absolventi získajú hlboké vedomosti a zručnosti podmienené uplatniteľnosťou na trhu práce.  

V kľúčových kompetenciách všeobecno-vzdelávacích predmetov rozvíjať spôsobilosti k 

celoživotnému učeniu sa, sociálne komunikačné spôsobilosti, spôsobilosť riešiť problémy, spôsobilosti 

občianske, sociálne a personálne, digitálne, spôsobilosti matematického myslenia. Kvalitné vzdelávanie 

cudzieho jazyka prostredníctvom inovatívnych  metód a foriem výučby pre tvorivé zážitkové metódy. 

V kľúčových kompetenciách odborných predmetov základné schopnosti v oblasti vedy a techniky a 

spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. Zavádzanie aktuálnych, inovatívnych 

a progresívnych vzdelávacích technológií a poznatkov v študijných programoch školy, s ktorými 

absolventi nachádzajú bezproblémové uplatnenie na trhu práce v ďalšom štúdiu ako aj v odbornej 

spôsobilosti. Spolupráca s profesijnými zoskupeniami, realizácia projektov na nové vzdelávacie 

technológie, aplikáciou nových poznatkov a materiálny rozvoj školy, spoluprácou so zamestnávateľmi a 

firmami prostredníctvom zmlúv, ktoré zabezpečia absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce a dobrú 

uplatniteľnosť v odbornej praxi. 

A k t i v i t y 

Motivácia študentov – k štúdiu a neskôr k práci vo zvolenom študijnom odbore. 

Zlepšenie kvality vzdelávania – zavádzanie aktuálnych, inovatívnych a progresívnych vzdelávacích 

technológií a poznatkov v študijných  programoch školy. 

Podpora inovácií – aplikáciou nových poznatkov, realizáciou nových projektov zameraných na nové 

vzdelávacie technológie pre rozšírenie kompetencií u učiteľov a žiakov a materiálny rozvoj školy. 

Rozvíjanie iniciatív – ich výsledkom budú zaujímavé zamerania v študijných odboroch, ktoré zabezpečia 

absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce a dobrú uplatniteľnosť v ďalšom štúdiu. 

Rozvoj spolupráce školy – s univerzitami a partnermi v profesných zoskupeniach, ktorých je členom, 

vytvárať a participovať na spoločných stratégiách nevyhnutných na dosiahnutie prosperity v regióne 

s postupným zvyšovaním kvality života absolventov. 

 

 

 


