
Chcete vyššiu kvalitu života a práce vo vašej škole?  

Zaujíma vás, ako by ste mohli s menšou námahou dosahovať lepšie a pre život významnejšie výsledky? 

Ak áno, Školský network je tu s ponukou jedinečného nástroja vnútornej podpory poskytovanej školám. 

Súčasťou podpory sú aj skúsenosti desiatok škôl, ktoré sa na túto cestu už vydali; takže už nebudete 

musieť hľadať cestu ako ďalej len sami. Na pripravovanom stretnutí s nami budete oboznámení so 

všetkými detailmi a praktickými stránkami celého modelu rozvoja vašej školy.  

Škola je živým organizmom, ktorý tvoria komunikujúce a spolupracujúce autonómne bytosti. 

Pedagógovia i žiaci majú svoje predstavy, preferencie/hodnoty, špecifické potreby ale súčasne aj právo 

spolu určovať spôsob fungovania celého systému vzdelávania. Ak ľudia spoločne neuvažujú 

a nekomunikujú o tom, ako žijú, ak nenavrhujú svoj svet podľa svojich potrieb, stávajú sa zajatcami 

systému, ktorý navrhol pre nich niekto iný, kto nie je živou súčasťou tohto ich sveta. Takto fungujú 

neautonómne hierarchické inštitúcie. Ich ovládanie sa uskutočňuje predpisovaním povinného 

správania, kontrolou, sankciami a určovaním kritérií hodnotenia výsledkov.  

Takýto model fungovania školy má svoje výhody: ľudia nemusia toľko rozmýšľať, sú len vykonávateľmi, 

nie dizajnérmi činností, nenesú zásadnú zodpovednosť za to, čo robia. Ale tento model má aj nevýhody: 

zúžený priestor slobody, malú osobnú angažovanosť, malú pružnosť prispôsobiť sa novým 

podmienkam a rýchlym zmenám. Model školy ako „továrne“ s nesamostatnými robotníkmi, je však už 

dávno prekonaný. Preto si mnohí položili otázku, či má nejaký zmysel vychovávať novú generáciu 

v kultúre nedospelého myslenia a práce, ktorá je už vo svete nových technológií a slobodného 

podnikania prekonaná.  

Vitálnych – životaschopných ľudí láka a motivuje priestor, v ktorom môžu sami čosi slobodne skúmať, 

navrhovať a tvoriť. Mladí ľudia chcú byť v kontakte s dospelými, ktorí vytvárajú niečo nové, prelomové 

a prínosné. Z toho dôvodu je pre nich klasicky organizovaná škola väzením a prekážkou rozletu ich 

skúmajúceho a tvorivého ducha. Preto sme sa rozhodli hľadať spôsob premeny klasickej školy na školu, 

ktorá by dávala väčší priestor tvorivej slobode a zodpovednému skúmaniu, dizajnu, spolupráci a širšie 

chápanému podnikaniu. Záleží nám na tom, aby mali všetci v škole radosť z práce a pocit osobného 

naplnenia. Jednou z takýchto škôl, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, je Spojená škola Letná 

v Poprade. Rozhodnúť sa pre takúto kultúru vzdelávania predpokladá odvahu a chuť riaditeľa 

a pedagogického kolektívu správať sa autonómne a zodpovedať za svoje konanie. Toto rozhodnutie 

však nemožno oddeliť od odhodlania pracovať na sebe, dôslednejšie rozmýšľať, vystaviť sa riziku omylu 

a od vôle získať schopnosť uskutočňovať osobné i kolektívne sebahodnotenie. Zrozumiteľná, 

relevantná spätná väzba od každého aktéra školy nie je ohrozením, ale pomocou pri takto chápanom 

rozvoji školy. Takýto koncept života a pôsobenia vo svete sa nachádza v návrhu modelu rozvoja školy, 



ktorý ponúkame inovatívnym školám. Je to pomoc a podpora pre tých, ktorí majú nielen vyššie 

pracovné ambície, ale chcú zažívať aj naplnenie z práce, ktorú chápu ako svoje poslanie.  

Škola by mala slúžiť sebaobnove nejakého spoločenstva – v prvom rade miestnej komunity. K tomu 

dochádza len vtedy, keď jeho členovia dokážu plniť všetky vitálne funkcie: 1) identifikovať a zabezpečiť 

svoje fyziologické/existenčné potreby; 2) vytvárať funkčné a harmonické vzťahy; 3) byť produktívni 

(dokážu udržať/skvalitňovať to, čo si vytvorili); 4) byť slobodní, skúmaví a inovatívni (prekračovať svoje 

hranice); 5) vytvárať priestor slobodného angažovania sa so spoločným zmyslom a hodnotami 

(vytvárať kultúru); 6) vytvárať lokálne partnerské a vzájomne prospešné spojenectvá pre dosiahnutie 

cieľov, ktoré ich možnosti presahujú (sú prínosom pre druhých); sledovať univerzálne dobro celku 

(prospievajú celku).  

Takto fungujúce školy sa stávajú zásadným faktorom zmobilizovania, rozvoja a vitality každého 

regiónu. Preto je významným právom a povinnosťou každého zriaďovateľa a verejnej správy, aby 

podmienky pre takýto rozvoj svojím školám zabezpečili.  
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