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Abstrakt:  

Príspevok obsahuje východiská modernizácie riadenia školstva obsiahnuté v Miléniu, 

zákone o výchove a vzdelávaní, zákone o pedagogickom zamestnancovi. Sústreďuje sa 

na tri kľúčové problémy riadenia a to: meranie výsledkov vzdelávania, kvalitu školy 

a decentrlizáciu. V závere identifikuje ťaţiskové problémy, ktoré treba riešiť 

v najbliţších rokoch. 
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     V Miléniu - Národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, 

bolo menovaných dvanásť pilierov reformy školstva. Piaty pilier hovoril 

o profesionalizácii a decentralizácii riadenia. Milénium bolo schválené 19. decembra 

2001 vládou SR a následne Slovenskou národnou radou. Prvý krát v histórii Slovenska 

od roku 1989 sa stalo, ţe nová súčasná vláda, prijala program Milénia ako svoj základný 

dokument pre reformu školstva. Je to vyjadrené v Programovom vyhlásení súčasnej 

vlády a reforma školstva sleduje hlavné princípy a koncepčné zámery uvedené v tomto 

dokumente. Reforma školstva má dve výrazné priority: a) systémovosť zmien a b) 

procesuálnosť zmien. Prvá priorita hovorí o tom, ţe ide o celý rad zmien, ktoré majú 

podstatne inovovať školský systém na Slovensku. Druhá priorita hovorí o tom, ţe ide 

o proces, ktorý bol začatý v praxi roku 2008 a bude pokračovať ako permanentný 

proces. 

 

     V piatom pilieri reformy školstva na Slovensku sa uvádza, ţe reforma školstva 

v oblasti riadenia: 

„Prejavuje vyššiu dôveru a zodpovednosť školám a školským zariadeniam, riaditeľom 

škôl, pedagogickým pracovníkom, radám školy, rodičom a miestnej komunite. 

Nezávislosť škôl a riadenia s uplatnením participácie všetkých zúčastnených na riadení 

a uplatnení princípu subsidiarity sa najlepšie prejaví v skutočnej právnej subjektivite 

všetkých škôl a školských zariadení. Profesionalizácia riadenia a personálnej politiky 
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v školstve je nevyhnutnou podmienkou úspešnej transformácie školského systému. 

Väčší vstup rodičov do práce školy, regionálnych samospráv, ich spoluzodpovednosti 

za výchovu a vzdelávanie detí sú ďalšími podmienkami úspechu reformných zmien.― 

 

Čas dovoľuje konfrontovať zámery koncepcie so skutočnosťou. 

 

     1. Jedným zo základných atribútov profesionalizácie riadenia a účinnosti reformy je 

zavedenie merania vzdelávacích výsledkov škôl. Princíp feedbacku – spätnej väzby ako 

princíp poznania vzdelávacích výsledkov a výziev pre zlepšenie systému vzdelávania. 

Rozdelenie vzdelávacích programov na štátne a školské explicitne si vyţadovalo 

definovanie štandardov. Štandardy boli rozdelené na obsahové a výkonové. 

V budúcnosti sa pri zisťovaní kvality školy dá uvaţovať o implementácii aj aditívnych 

štandardov, t.j. štandardov prírastkov alebo dodatkových hodnôt vo vzdelávaní. Za tým 

účelom sa v teórii tvoria základy edukometrie a v praxi sa vytvoril Národný ústav 

certifikovaných meraní. V praxi sa to prejavuje meraniami výsledkov vzdelávania u 15 – 

ročných ţiakov (monitoring), meraniami na úrovni maturity, najmä v časti externej 

maturity, v meraniach medzinárodných a to PIRLS u štvrtákov ZŠ a PISY u deviatakov 

ZŠ. V budúcnosti, priebehu reformy, nás čaká zavedenie a meranie štandardov pre 

materské školy a u dospelých. Ako istotne viete, výsledky v meraní PISA nedopadli pre 

slovenských ţiakov dobre. Sme v podpriemere štátov OECD ako v čitateľskej, tak aj 

matematickej a prírodovednej gramotnosti. V súčasnosti uskutočňujeme analýzu príčin 

tohto stavu a najmä formulujeme závery, čo treba urobiť, aby výsledky boli lepšie. 

Jedna z otázok, ktorá stojí pred nami je definovať funkcie týchto meraní. Popri 

informačnej hodnoty hodnotení by malo toto meranie plniť funkciu motivačnú. 

Diskutuje sa o probléme, či zverejňovať poradia – rankingy škôl podľa týchto meraní 

a aký to bude mať dopad na školy, vedenia škôl a školských zariadení. Merania 

vzdelávacích výsledkov škôl majú plniť funkciu motivačnú, komparatívnu a môţu sa 

stať základom neustálej inovácie edukačných procesov. 

 

     2. Druhou základnou myšlienkou reformy je zisťovanie kvality školy. Kvalita školy 

sa v súčasnosti stáva „hitom― pedagogiky, riadenia vzdelávania a výchovy. Je potrebné 

konštatovať, ţe na Slovensku nevieme dobre hodnotiť kvalitu školy, nevieme porovnať 

kvalitu škôl navzájom. Kvalita školy sa v súčasnosti zisťuje niekoľkými spôsobmi, ktoré 

ale nie sú vyčerpávajúce. Robia sa analýzy a) štátnych a školských vzdelávacích 

programov; b) robia sa na niektorých školách SWOT analýzy; c) slovné hodnotenie 

ako časť zisťovania kvality sa redukovalo a robia sa opatrenia, aby slovné hodnotenie 

mohlo viac vypovedať o kvalite učenia, prístupu učiteľov k ţiakom, k ich motivácii. 

Chceme však upozorniť na skutočnosť, ţe kvalita školy, kvalita edukačného procesu, 
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sa dá najlepšie zisťovať pomocou kvalitných hospitácií, mikrovyučovacích 

a mikroedukatívnych analýz. Mnohí riaditelia škôl, zástupcovia, nevedia robiť 

objektívnu analýzu procesu vzdelávania. Zákon o pedagogickom zamestnancovi môţe 

priniesť zlom v tejto otázke. Funkčné štúdium pre riaditeľov škôl a zástupcov, ale aj 

pre inšpektorov, by malo byť zaloţené hlavne na profesionalizácii hodnotenia procesu 

výchovy a vzdelávania. Kvalita školy zahrnuje v sebe nielen samotné vzdelávania 

a výchovu, ale aj spoluprácu a podiel ostatných edukačných činiteľov, máme na mysli 

najmä rodičov, rady škôl, regionálne samosprávy, komunity a celkového prostredia 

a kultúry školy. Aby školy a predstavitelia škôl neboli hodnotení a odmeňovaní len za 

opravu strechy, či zateplenie budov, alebo novú podlahu v telocvični, ale hlavne aby 

boli školy hodnotené podľa vzdelávacích a najmä výchovných výsledkov. V tejto oblasti 

nás čaká hodne práce v oblasti teórie, metodológie a najmä operatívneho, 

systematického zisťovania kvality škôl. 

 

     3. Decentralizácia je ďalším princípom profesionalizácie riadenia. Decentralizácia 

v princípe sleduje dva ciele: a) preberanie zodpovednosti vedení škôl, zriaďovateľa, 

učiteľov za výsledky ţiakov vo vzdelávaní ale aj vo výchove; b) decentralizácia 

predpokladá vstup výraznejší vstup rodičov, regionálnej samosprávy do edukačných 

procesov. Ideálnym stavom by bolo vytvorenie „učiacej sa komunity― t.j., aby sa škola 

stala centrálnym miestom vzdelávania, kultúry v obci, časti mesta. To predpokladá 

„otvorenosť― škôl, oveľa intenzívnejšiu spoluprácu s rodičmi, regionálnymi 

samosprávami. Jeden z modelov hovorí o „integrovanej prevencii―, čo v praxi 

znamená, ţe „starostlivosť― o ţiakov nepreberá len škola, ale najmä v správaní ţiakov 

aj regionálna samospráva, sociálni pracovníci, polícia, poradenské zariadenia. Významnú 

zmenu môţu priniesť školské zariadenia. Ide o to, aby sa neredukovali, ale tvorili 

podmienky na výchovné pôsobenie na ţiakov aj v čase mimo vyučovania. Sme 

svedkami toho, ţe školy a komunity, ktoré pochopili význam výchovy sa výrazne 

podieľajú na naplnení voľnočasových progresívnych aktivít, ale sú školy a regióny, kde 

sa rušia materské školy, kluby, centrá voľného času, telovýchovné a kultúrne zariadenia 

a necháva sa čas pre nekontrolovateľné pôsobenie kamarátov, skupín často 

s asociálnou činnosťou. Táto poţiadavka súvisí s nárastom negatívnych javov u detí 

a mládeţe. Prieskumy ukazujú, ţe rastie násilie, agresia, ţiakov aj rodičov smerom 

k učiteľom, drogové závislosti, demotivácia a „vyhorenie― učiteľov. Zastaviť tento 

trend je jednou z úloh managementov škôl v spolupráci s rodičmi, regionálnou 

samosprávou, poradenskými sluţbami a inými odborníkmi. 
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     To všetko si vyţaduje vysoko odbornú prípravu vedúcich školských pracovníkov 

a to ako na úrovni makroriadenia, tak aj mikroriadenia. Je potrebné prekonať 

sústredenie riadenia na ekonomické a hospodárske otázky a ťaţisko preniesť na 

edukačný proces. Zníţiť podiel písomnosti, administratívy a iných činností, ktoré 

bránia riaditeľovi školy viac chodiť na hospitácie, viac pomáhať metodicky, viac zapojiť 

suportívne sluţby škole, viac komunikovať s rodičmi. Ťaţisko z administratívno – 

hospodárskeho riadenia preniesť na personálnu politiku, motiváciu pedagogických 

pracovníkov, na zamýšľanie sa o vzdelávacích a výchovných výsledkov. Úlohou je tieţ 

z operatívneho riadenia preniesť ťaţisko na koncepčné riadenie, z výkonové hľadiska 

na vzťahové, procesuálne, kvalitatívne. 

 

     Problém je, ako tento obrat dosiahnuť. Jedna z ciest je zjednodušiť administráciu 

cez počítače, inou cestou je delimitácia povinností v rámci školy. Nový systém 

vzdelávania pedagogických zamestnancov má ambíciu uskutočniť tieto zmeny. 

Reforma školy a školstva je proces - predpokladáme, ţe diskusie a práce teoretikov 

a praktikov zo školského managementu prinesú podnety, ako tieto zmeny uskutočniť. 

 

Bratislava, 15. marca 2009 

 

Prof.PhDr.Miron Zelina, DrSc. 
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