
Premeny školy
2012- 2020



Ciele

 Skvalitnenie podmienok pre vyučovanie- zriadenie 
odborných učební, modernizácia vybavenia učební a 
tried

 Estetizácia a úprava prostredia- chodby, triedy, školská 
záhrada, 

 Rekonštrukcia toaliet- 3 poschodia

 Skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov-
zborovne, kabinety, tlačiarne a kopírky, PC vybavenie

 Zvýšenie bezpečnosti žiakov- vestibul

 Riešenie havarijných stavov- kanalizácia



Skvalitnenie podmienok pre vyučovanie

 Zriadenie jazykovej učebne- stavebné úpravy, školský nábytok, interaktívny 
systém, počítač

 Zriadenie prírodovedného laboratória- stavebné úpravy, nábytok, 
interaktívny systém, počítač, učebné pomôcky 

 Modernizácia učební informatiky pre 2.stupeň- stavebné úpravy, nábytok, 
modernizácia počítačového vybavenia

 Vytvorenie učebne technickej výchovy- stavebné úpravy, nábytok, 
materiálové vybavenie

 Revitalizácia školskej záhrady- prírodná učebňa 

 Revitalizácia športovísk škols.dvora- detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, 
dopravné ihrisko, úprava futbalového ihriska

 Vytvorenie oddychových miest- školská záhrada, letná terasa, čitáreň

 Zabezpečenie  interaktívnych systémov do všetkých tried

 Modernizácia učebných pomôcok pre všetky predmety



Prírodovedné laboratórium

Rok 2011

Rok 2015



Učebňa INF pre 2.st.

Rok 2014

Rok 2019



Prírodná učebňa

Rok 2011

Rok 2013



Ihriská

Rok 2011

Rok 2016



Detské ihrisko

Rok 2011 Rok 2013



Estetizácia a úprava interiéru a exteriéru školy

 Revitalizácia školského dvora

 Vytvorenie oddychových zón- letná terasa, čitáreň, školská záhrada

 Maľovanie interiéru- chodba prízemie, chodba 3.poschodie, zadný 

trakt, telocvične, jedáleň,  kuchyňa

 Kompletná výmena školských tabúľ v triedach

 Pravidelná obnova školského nábytku- žiacke lavice, stoličky

 Oddychové miesta pre sedenie žiakov a návštevníkov školy-

vestibul, chodby



Oddychové miesta

Letná terasa

2015

2019



Čitáreň

2016
2018



 Čitáreň a estetizácia chodby 1.poschodie 2021



Oddychové zóny- miesta na sedenie

2018-2020



Učebňa technickej výchovy- 2020



Školská záhrada
Rok 2018

Rok 2011



Vstup na školský dvor

2011

2018



Múr školskej záhrady

Rok 2011

Rok 2017



Jazierko- 2019



Rekonštrukcia toaliet

 Oprava kanalizácie, v budove a pred budovou

 Stavebné úpravy- nové priečky, sanitárne vybavenie, obklady a 

dlažba

 Oprava realizovaná v 3 etapách roky 2017- 2019 - 1. a 2.poschodie 

chlapci, 1. a 2.poschodie dievčatá, 3.poschodie dievčatá a 

chlapci

 Zabezpečenie hygienického vybavenia- dávkovače tekutého 

mydla, tekuté mydlo, zásobníky toaletného papiera do každej 

kabínky wc, toaletný papier, zásobník papierových utierok, 

papierové utierky



Toalety pôvodný stav



Toalety 3 poschodia- rekonštrukcie 2017-2019



Skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov

 Vytvorenie nových priestorov pre zborovňu na prízemí- zrušenie 
školníckeho bytu (nevyhovujúci stav) 

 Nábytok a potrebné kancelárske a počítačové vybavenie do 
zborovne pre 1. stupeň a zborovne pre 2.stupeň 

 Modernizácia vybavenia kancelárskych priestorov- administratíva

 Modernizácia vybavenia a údržba priestorov všetkých kabinetov

 Zakúpenie a pravidelná obnova notebookov a tabletov pre 
všetkých pedagógov, vizualizérov a tabletov používaných v rámci 
tried.

 Obnova a zvýšenie počtu tlačiarní a kopírovacích strojov pre 
pedagógov, získanie 3D tlačiarne a ďalších IKT pomôcok v rámci 
projektu IT akadémie.



Nová zborovňa

rok 2013



Kabinety

Rok 2015

Rok 2019



Zvýšenie bezpečnosti žiakov

 Oddelenie vestibulu od tried v prízemnej časti budovy- obmedzenie 
vstupu cudzích osôb v priestoroch školy, zníženie únikov tepla v 
budove

 Možnosť výberu detí z ŠKD cez ohlasovací systém, alebo osobne 
elektronickým vrátnikom

 Dochádzkový systém Asc agendy pre žiakov (čipový systém), 
možnosť vstupu žiakom elektronickým vrátnikom

 Zakúpenie a pravidelné používanie ekologickej dezinfekcie s 
priemyselným difuzérom Nanosilver Desifekt

 Filter žiakov v období zvýšených epidemiologických rizík 
prostredníctvom termokamier.



Vestibul

2017



Rok 2021
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