
Škola, v níž to funguje 
 
Jaké požadavky vnímáte, že přicházejí na vaši práci ve vaší škole? Jakou pomoc a podporu dostáváte 

při přizpůsobování školy novým požadavkům? Co sami pokládáte v současné situaci za nejdůležitější? 

Zajímalo by vás, jaké stavební kameny si vybrala pro svůj rozvoj Spojená škola na Letné ulici v Popradu? 

Na hledání odpovědí jakých otázek zaměřila svou pozornost? 

 

O praktických zkušenostech z implementace programu Škola pro každého - škola na každý den se proto 

s vámi podělí její ředitelka ve dvou částech: 

- Jaké charakteristiky by měla získat kultura školy, která umožňuje každému v ní dosáhnout úspěchu? 

- Na co se potřebují ředitelé a pedagogové v každém ročníku zaměřit, aby škola vychovala takového 

člověka, jakého potřebuje země? 

Ráda přijala pozvání, neboť považuje vzájemné sdílení za cennou možnost vzájemného obohacování, 

které potřebuje ředitel školy, aby dokázal flexibilně reagovat na změny v dynamicky se rozvíjející 

společnosti a světě. 

 

Rok 1989 byl na Slovensku rokem "sametové revoluce", ale také rokem otevření 13. komnaty a 

možných alternativ ve vzdělávání, které se rychlým tempem udomácňovaly v slovenská školách a čile 

se na téma reformy diskutovalo.  V roce 2004 byla dokonce i odstartována, ale zatímco v jiných státech 

(např. ve Finsku) ji opětovně revidují, tak na Slovensku jako by se zastavil čas. Děláme všechno a co 

nejlépe, ale výsledky, kterých žáci ve školách dosahují, říkají úplně něco jiného. 

 

O to intenzivněji se valí na školy novely novel jednotlivých zákonů, přibývají nové byrokratické úkoly, 

na které nemají ani fyzické kapacity. Dostávají se před výzvu:  „Nikdo nepřijde a nevyřeší za nás tyto 

problémy, možnost jejich řešení máme ve vlastních rukou." Hotové řešení nebylo ukryté ani pro nás v 

kapse kabátu, ale rodilo se z každodenní činorodé práce nás všech. Uvědomili jsme si, že jsme na jedné 

lodi a jen společnými silami dokážeme postavit didakticko-edukační design, kterým si ve škole 

vytvoříme podmínky pro udržitelný rozvoj. 

 

Využili jsme možnost obohatit své poznání a navštívili jsme školy v Nizozemsku a se zájmem studovali, 

jak postupují při rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Inspiračním zdrojem byla i pedagogická expedice 

realizována ve Finsku (v Helsinkách a Oulu), kde jsme poznali možnosti tvorby učebních prostředí. 

Návštěva škol na Floridě nás naučila, že fungování školy jako znalostní organizace přináší s sebou stálý 

a pravidelný proces sdílení, upravování, tvoření a rozvoje vlastních systémů a struktur a nemusíme se 

utopit v oceánu informací, ale stát se jejich profesionálními cenzory. 



 

Celý tento proces tvorby se nevyhnul křivkám sinusoidy, přirozeně jako v každé profesi, když něco 

budujete, tak je dynamika různá. Vnímáme však školu jako živou komunitu. Těšíme se z toho, že to co 

děláme, se ze dne na den stává lepším. Vytváříme si postupně podmínky pro inkluzivní vzdělávání a ve 

spolupráci s rodiči žáků a místní komunitou chceme vychovat zdravé a šťastné děti s takovými 

kompetencemi a hodnotovým systémem, které budou potřebovat na život v neustále se měnící, učící 

se, kulturně rozmanité globální společnosti, která stojí před nebývalými planetárními výzvami. 
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