10. Materiálne a priestorovo- technické podmienky
Dôležitou podmienkou pri realizácii ŠVP je primerané priestorové vybavenie školy a
materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova a vzdelávanie
uskutočňuje v učebniach, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy zriadených podľa
platnej legislatívy.
Priestorové vybavenie
a) pre vedenie školy
 kancelária riaditeľa
 kancelária/kancelárie
b) pre pedagogických zamestnancov školy
 zborovňa
 kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok) pre
nepedagogických zamestnancov školy
 kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov;
c) hygienické priestory
 sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov;
 šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi;
d) odkladacie a úložné priestory
 pre učebné pomôcky a didaktickú techniku
 skladové priestory
 archív
e) informačno-komunikačné priestory
 knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením a
pripojením na internet
f) učebné priestory (interné/externé)
 učebne
 odborné učebne
 telocvičňa
 školské ihrisko
g)spoločné priestory
 školská budova
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 školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň
 priestor pre riešenie zdravotných problémov.
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:
 veľkú a malú telocvičňu,
 odborné učebne pre vyučovanie fyziky, chémie a biológie,
 počítačová učebňa,
 jazykové laboratórium - s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, minivežou,
keramickou tabuľou, softvérovým vybavením, so slúchadlovou zostavou pre 18
žiakov,
 laboratórium: fyzikálne, chemické a biologické,
 audiovizuálnu miestnosť – s pódiom a kapacitou 100 miest na sedenie. Miestnosť
využívame na besedy, premietanie filmov a DVD.
Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné
varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať
a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.
Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Počas uplynulých rokov sme
doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo

tvorivejšie

a efektívnejšie vyučovanie. Škola disponuje s tromi interaktívnymi tabulami. Škola postupne
buduje multimediálnu učebňu. V budove školy je zabezpečený prístup na internet pre každého
žiaka a zamestnanca.
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