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Abstract: 

The needs of a dynamically developing society require schools to implement the whole 
set of changes regarding their internal processes, organizational changes and 
approaches to the needs of students as well as of other participants. Past changes 
coming from the government have not brought the expected results in relation to the 
quality of education. It is important for schools themselves to become actors and 
initiators of these changes. The school's approach to change and innovation is 
conditioned by its overall culture and learning ability (Pol et al., 2005; Lazarová et al., 
2016). Therefore we were interested in the characteristics of a school culture that 
deliberately and comprehensively implements innovative approaches in relation to 
pedagogical processes, as well as other aspects of its life. The aim of the study was to 
highlight the key characteristics of the school culture supporting innovative processes. 
We carried out a case study strategy. In order to obtain the information, school culture 
inventory by Ralf Maslowski was used. In the case study, in addition to the 
questionnaire, we also used other research methods: group interviews with teachers 
and semi-structured interviews with the school management, observation, analysis of 
pedagogical documents, which allowed to analyze and describe the nature of the 
school supporting innovation. 
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Úvod 

Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, snaha o udržateľný rozvoj v podmienkach  
globalizácie a zvyšujúcej sa konkurencie či potreba formovania znalostnej spoločnosti, 
vytvárajú stále väčší tlak  na systém vzdelávania a jeho výsledky. Neustále sa diskutuje 
o jeho kvalite a efektívnosti, a to nielen vo vzťahu k celospoločenským potrebám, ale 
i k potrebám vzdelávajúcich sa žiakov/študentov a ich pripravenosti na život. Od roku 
1989 školstvo na Slovensku prešlo viacerými  zmenami, ktoré vyústili v roku 2008 
prijatím nového školského zákona (Zákon č. 245/2008 Z. z. ..., s cieľom naštartovať 
reformu a implementovať ju do praxe. Z dnešného pohľadu však môžeme konštatovať, 
že aj napriek očakávaniam, reforma nepriniesla výraznejšie zmeny a inovácie v oblasti 
výchovy a vzdelávania, najmä vo vzťahu k jeho kvalite a efektivite, o čom svedčia aj nie 
veľmi uspokojivé výsledky slovenských žiakov v medzinárodných meraniach (Národná 
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správa PISA 2015, 2017). O problémoch súvisiacich s prípravou reformy a následne jej 
implementáciou do praxe pojednávajú viaceré štúdie (Kosová & Porubský, 2011; 
Kosová & Trnka, 2018; Fridrichová & Poliach, 2018), v ktorých autori poukazujú na 
nepripravenosť učiteľov ako hlavných aktérov zmien, čo ovplyvnilo aj ich postoje 
a mieru angažovanosti. Podľa amerického autora Serdyukova (2016) 
reforma, ktorá prichádza iba „zhora“, na svojej ceste „dole“ často narazí na viaceré 
problémy a ostane stáť kdesi na polceste. Samozrejme, platí to aj naopak. Veľa 
inovatívnych myšlienok, ktoré sa zrodia v prostredí škôl majú len malú šancu na ich 
rozšírenie. Narážajú na legislatívne, ekonomické, sociálne či politické bariéry, ktorých 
prekonávanie si vyžaduje vysokú mieru odhodlania a trpezlivosti. Napriek týmto 
bariéram existujú aj v našom prostredí školy, ktoré môžeme charakterizovať ako 
inovatívne. Čo charakterizuje takéto školy? Aké sú špecifiká? Čo ovplyvňuje ich snahu 
robiť veci ináč? To je len časť otázok, na ktoré sme hľadali odpovede. Pri ich riešení 
sme vychádzali zo štúdia relevantnej odbornej literatúry (Harkabus, 1997; Obdržálek, 
2002, Lukšík et. al., 2012, Pol et. al., 2005, Hloušková, 2008, Fullan, 2007, Maslowski, 
2001 a i.)  i vlastných empirických zistení (Šuťáková & Ferencová, 2013, Šuťáková, 
Ferencová & Kosturková, 2018), na základe ktorých sme upriamili svoju pozornosť na 
problematiku kultúry školy vo vzťahu k jej rozvoju, zavádzaniu efektívnych systémových 
zmien s dôrazom na vyučovacie, ale najmä učebné procesy. 

Teoretické východiská skúmanej problematiky 

Na školu môžeme pozerať nielen ako na významnú spoločenskú inštitúciu 
zabezpečujúcu potreby spoločnosti v oblasti vzdelávania a výchovy, ale zároveň ju 
môžeme charakterizovať ako organizáciu. Podľa Pola (2007) má škola charakter 
všeobecnej organizácie i organizácie špecifickej, čo ju odlišuje od iných organizácií. 
Tento organizačný prístup  nám však umožňuje hlbšie skúmanie i takého fenoménu 
akým je  kultúra školy vo vzťahu k vonkajším i vnútorným procesom školy. Jedným zo 
základných vnútorných procesov prebiehajúcich v škole je edukačný proces, ktorý sa 
stal predmetom nášho záujmu v teoretickej i empirickej rovine.  

 

Inovácie školskej edukácie 

V pedagogickom slovníku inovácie vo vzdelávaní sú charakterizované ako „... nové 
pedagogické koncepcie a praktické opatrenia, ktoré sú zamerané najmä na obsah a 
organizáciu škôl, vzdelávanie, hodnotenie žiakov, klímu školy priaznivú smerom k 
žiakom a verejnosti, vrátane uplatňovania nových technológií vo vzdelávaní. Rôzne 
inovácie realizujú štandardné – klasické školy, aj alternatívne školy.“ (Průcha, 
Walterová, Mareš, 2003, s. 85). Podľa Evansa (1970 s. 16, In Serdyukov, 2016 s. 6) 
„...inovácie majú dve zložky. Jednak, existuje myšlienka, ktorá je nová pre konkrétneho 
jedinca alebo skupinu, a jednak ide o zmenu, ktorá je výsledkom prijatia predmetu 
alebo myšlienky“. Vychádzajúc z tejto definície, Serdyukov (2016, s. 6-7) vo svojej 
práci, ktorá sa zaoberá problematikou inovácií vo vzdelávaní zdôrazňuje, že „inovácia 
si vyžaduje tri hlavné kroky: myšlienku, jej implementáciu a výsledok, ktorý vyplýva 
z realizácie myšlienky a prináša zmenu.“ Inovácie vo vzdelávaní sa môžu realizovať na 
rôznej úrovni. Od inovácií týkajúcich sa konkrétnej školy (zavádzanie nových 
technológií v rámci edukačného procesu, metód a foriem, inovácia kurikula, 
pedagogickej koncepcie) až po inovácie týkajúce sa systému vzdelávania na národnej 
úrovni, pričom inovácie môžu prebiehať evolučnou, postupnou cestou alebo cestou 
revolučnou, prijatím zásadnej reformy školstva. Inovácie vo vzdelávaní by však mali 
prinášať dôležitú zmenu vo vyučovacom a učebnom procese s cieľom zvyšovania ich 
kvality a efektivity. Pokiaľ hovoríme o inovatívnych procesoch týkajúcich sa konkrétnej 
školy, musíme zdôrazniť práve úlohu vedenia školy, resp. „lídra školy“, ktorý by mal 
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mať jasnú víziu a stratégiu školy, ktorá by smerovala k zmenám. O úlohe lídra školy pri 
procesoch zmien a inováciách pojednáva vo svojej práci Fullan (2007), ktorý v zhode 
s ďalšími odborníkmi (Hargreaves, 2003; Leithwood et. al., 1998; 1999; Stoll a Bolam, 
2005) uvádza aj ďalšie dôležité faktory zmien, ako sú: kultúra školy podporujúca 
inovácie a učenie, učenie zamerané na žiakov, ale i pedagogických a ďalších 
zamestnancov školy, podpora organizačného učenia, vzájomná spolupráca, práca 
založená na reflexii a evaluácii, práca so zmenou, podpora zvonku a i. Systém podpory 
zvonku je jedným z tých aspektov, ktorý v našich podmienkach dlhodobo chýba. V 
mnohých krajinách (Fínsko, Nórsko, Veľká Británia ale čiastočne aj Česko), si už dávno 
uvedomili, že školy i učitelia potrebujú na svojej ceste zmeny určitú pomoc zvonku, či 
už vo forme  konzultantov, expertov, poradcov, ktorí by tieto zmeny facilitovali, alebo 
 vo forme vzájomného sieťovania a učenia sa navzájom (Lazarová a kol. 2016).  Tento 
systém podpory si však vyžaduje dôsledné koncepčné riešenie na úrovni štátu, ale aj 
na regionálnej  či miestnej úrovni. V prostredí škôl nájdeme veľké množstvo inovátorov, 
ktorí majú snahu meniť veci k lepšiemu. Ale implementácia a šírenie inovácií potrebuje 
reálnu podporu zo strany štátu, pretože vzdelávací systém je prepojený s ďalšími 
sociálnymi, ekonomickými, kultúrnymi aspektmi a kvalitné vzdelávanie môže byť 
výhodou pre všetkých.   

Je určite veľa škôl na Slovensku, ktoré zavádzajú inovácie – inovujú kurikulum, 
stratégie vyučovania, zavádzajú digitálne technológie do edukačného procesu, nové 
spôsoby hodnotenia a pod. Avšak podobne ako uvádza Dibbon (2003), aj na Slovensku 
platí, že pokiaľ ide o technológiu školského vzdelávania, táto je stále výzvou pre mnohé 
školy a učiteľov. Pod technológiou školského vzdelávania má na mysli znalosti o umení 
vyučovania a učenia sa, ktorými by učitelia mali disponovať, aby sa moderné myslenie 
o vyučovaní a učení sa prejavilo v reálnom edukačnom procese.  

 

Kultúra školy a inovácie 

Kultúru školy (chápanú ako organizácia) môžeme charakterizovať ako súbor hodnôt, 
postojov, názorov, očakávaní a noriem správania, ktoré sú prijímané v rámci školy 
a ktoré sa prejavujú v myslení, cítení a správaní  členov danej školy (vedenia školy, 
pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov, študentov) a v artefaktoch  
(výtvoroch) materiálnej i nemateriálnej povahy (upravené podľa Lukášová, Nový a kol., 
2004, s. 22). Podobne podľa Fullana (2007)  kultúru školy môžeme charakterizovať ako 
vedúce presvedčenie a hodnoty prejavujúce sa v tom, ako škola funguje. Zároveň tento 
pojem obsahuje postoje, očakávané správanie a hodnoty, ktoré ovplyvňujú jej 
fungovanie Bližšie jednotlivé komponenty kultúry školy uvádzajú vo svojej práci  Pol 
a kol. (2005), ktorí  do kultúry školy zahrnuli tieto elementy: medziľudské vzťahy 
v škole, spolupráca a vzájomná komunikácia medzi ľuďmi v škole, vzájomná 
spolupráca medzi vedením školy (riaditeľom) a učiteľmi i učiteľmi navzájom, účasť na 
vízii školy, stotožnenie sa s cieľmi školy a participácia na ich plnení, identifikácia žiakov, 
študentov a ďalších ľudí, spolupráca s vonkajším okolím školy, fyzické prostredie školy. 
Jednotlivé elementy sú navzájom späté  a dokopy vytvárajú súdržný, na každej škole 
jedinečný celok. Napriek rôznorodým prístupom k tejto problematike, jednotliví autori 
vnímajú kultúru  školy  ako významný faktor podpory, ale aj ako bariéru inovácií 
a zdôrazňujú, že kultúra školy je jednou z dôležitých charakteristík efektívne 
fungujúcich škôl (Bipath and Moyo, 2016; Hargreaves, 1995; Levine & Lezotte, 1990; 
Manaf, 2017; Maslowski, 2001; Sammons, Hillman & Mortimore, 1995; Tsang, 2009; 
Urbánek & Chvál, 2012).  

Jadrom obsahu kultúry organizácie sú: základné presvedčenie, hodnoty a normy 
správania, ktoré odrážajú potreby školy ako celku, ale i potreby jednotlivých aktérov.  
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Miera (šírka a hĺbka) stotožnenia sa s dominantnými hodnotami a presvedčením je 
vyjadrením sily organizačnej kultúry (Lukášová, 2010). V tomto kontexte sa odborníci 
skúmajúci obsah kultúry podporujúcej inovácie zhodujú na týchto charakteristikách: pre 
členov organizácie je dôležitá  iniciatíva, participácia, kooperácia, experimentovanie, 
pripravenosť na zmenu, určitá miera rizika, podpora učenia, rešpektovanie potrieb 
žiakov/študentov, rodičov i zamestnancov školy, otvorenosť, jasná vízia, participácia na 
tvorbe stratégie a jej implementácii, zameranie na budúcnosť, rozvoj školy i jej 
zamestnancov a i. (Peterson & Deal, 1998; Franková, 2004 In Lukášová, Nový a kol., 
2004; Maslowski, 2001; Denison, 2001; Fullan, 2007; Bennet, 2001). 

 

Z definícií vyplýva, že existuje množstvo elementov, ktoré obsahuje kultúra školy. O ich 
klasifikáciu v prostredí školy sa pokúsil Maslowski vychádzajúc zo Scheinovej 
klasifikácie úrovní kultúry organizácie (Schein, 1985, In Maslowski, 2001). Táto 
klasifikácia pozostáva z troch úrovní odlišných v miere viditeľnosti v škole a v miere ich 
uvedomenia medzi učiteľmi konkrétnej školy. K týmto úrovniam patria: základné 
predpoklady; hodnoty; artefakty a praktiky. 

Najhlbšiu a najmenej hmatateľnú vrstvu kultúry školy predstavujú základné predpoklady 
(domnienky) zdieľané učiteľmi, ktoré zahŕňajú jadro kultúry školy. Ide o presvedčenia, 
ktoré zamestnanci školy považujú za pravdivé, ktorým veria. Mohli by sme ich tiež 
chápať ako koncepciu či filozofické východisko, ktoré často nemusí byť uvedomované, 
ale aj napriek tomu ovplyvňuje konanie a každodennú činnosť. 

Druhú vrstvu kultúry školy tvoria hodnoty. Vzťahujú sa na to, čo učitelia považujú za 
dobré, správne alebo žiaduce, o čo sa oplatí usilovať. Hodnoty sú viac uvedomované. 
Väčšina učiteľov dokáže pomenovať hodnoty, ktoré ovplyvňujú ich správanie. 

Tretiu úroveň tejto klasifikácie tvoria artefakty a praktiky, ktoré sú pre školu typické. 
K artefaktom patria symboly, významné osobnosti, ktoré sú „viditeľné“. Tretia úroveň je 
charakterizovaná aj zvykmi, rituálmi a procedúrami či určitými vzorcami správania. 

Metodológia výskumného šetrenia 

Prístup školy k zmenám a inováciám je podmienený celkovou jej kultúrou 
a schopnosťou učiť sa (Pol a kol., 2005, Lazarová a kol., 2016). Preto nás zaujímalo, 
aké charakteristiky nesie kultúra školy, ktorá cielene a komplexne realizuje inovatívne 
prístupy vo vzťahu k pedagogickým procesom, ale i ďalším aspektom jej života. 
Hlavným zámerom bolo poukázať na kľúčové charakteristiky kultúry školy podporujúcej 
inovatívne procesy. Základnou výskumnou otázkou bolo: Aké sú kľúčové 
charakteristiky kultúry školy, ktorú je možné označiť ako inovatívnu? 

 

Využili sme stratégiu prípadovej štúdie. Pri zisťovaní kultúry školy sme použili dotazník, 
ktorý v prostredí holandských škôl podrobil validizácii Maslowski (2001). Dotazník je 
založený na vymedzení štyroch modelov kultúry školy (tabuľka 1). Dotazník vyplnilo 40 
učiteľov. Dáta sme spracovali v Exceli a následne štatistickým softvérom IBM SPSS 
v.21. Na opis skúmaných premenných sme použili deskriptívnu štatistiku. 

V rámci prípadovej štúdie sme okrem dotazníka použili aj ďalšie výskumné metódy: 
skupinové rozhovory s učiteľmi a pološtruktúrované interview s vedením školy, 
pozorovanie, analýza pedagogických dokumentov, čo umožnilo analyzovať a popísať 
charakter kultúry školy podporujúcej inovácie. 
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Tab. 1: Štruktúra dotazníka 

charakter kultúry 
školy 

 

orientácia na 
medziľudské 
vzťahy (10 
položiek) 

škála reflektuje, do akej miery sa členovia 
pedagogického zboru orientujú na podporu a pochopenie 
v škole; do akej miery sú oceňované schopnosti 
a zručnosti členov učiteľského zboru a rozvíjané 
prostredníctvom vzdelávania; do akej miery je 
oceňovaná participácia a spolurozhodovanie 

orientácia na 
otvorenosť 
systému (10 
položiek) 

škála zisťuje mieru orientácie na inovácie a zmenu; do 
akej miery je oceňovaná schopnosť adaptácie na zmenu 
a otvorený postoj k zavádzaniu inovácií 

racionálne 
cieľová 
orientácia (10 
položiek) 

škála zisťuje mieru orientácie na dosahovanie úspechov; 
do akej miery sú oceňované výsledky, výkon 

orientácia na 
vnútorné procesy 
(10 položiek) 

škála reflektuje, do akej miery sú členovia učiteľského 
zboru orientovaní na predvídateľnosť a stabilitu; do akej 
miery je oceňovaná formalizácia pravidiel a postupov 
v škole a vlastná efektivita a efektivita školy ako celku. 

 

Pre potreby štúdie sme zámerne vybrali štátnu školu na východe Slovenska, ktorá je 
označovaná ako inovatívna a tiež ako najjužnejšia Fínska škola (takto označená 
samotnými expertmi na inovácie edukácie z Fínska). V rámci prípadovej štúdie sme 
využili viacero výskumných metód, najmä interview s riaditeľkou školy a učiteľmi školy, 
dotazník kultúry školy, štúdium dostupných pedagogických dokumentov a nezámerné 
pozorovania realizované v rámci návštevy školy. Len v krátkosti niekoľko podstatných 
informácií o fungovaní školy. 

 

Spojená škola Letná v Poprade je organizačne členená na ZŠ s MŠ, jej súčasťou je 
ŠKD a ZUŠ. Toto prepojenie jej umožňuje poskytovať jednak celodennú starostlivosť 
deťom a žiakom, jednak plynulejší prechod z materskej školy do základnej, resp. 
základnej umeleckej školy. Tie sú prepojené rovnakou vzdelávacou a výchovnou 
stratégiou zodpovedajúcou potrebám žiakov a stimulujúcou ich osobnostný a sociálny 
rozvoj. Zriaďovateľom školy je mesto Poprad. Školu navštevuje každoročne okolo 500 
žiakov, ZUŠ približne 940 žiakov so stúpajúcou tendenciou. Škola má k dispozícii 64 
učební, z toho 12 špecializovaných, vrátane telocvične. Je umiestnená na okraji 
sídliska. V škole pôsobí cca 51 pedagogických zamestnancov a k dispozícii sú aj 3 
odborní zamestnanci (2 školské psychologičky a 1 špeciálna pedagogička). Škola sa 
aktívne zapája do množstva súťaží a mnohých mimoškolských aktivít. Charakteristická 
je pre ňu dobrá spolupráca s rodičmi. Je otvorenou školou a ako vyplýva z jej kréda – je 
školou pre každého, je školou na každý deň (Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2017/2018). 

Z našich zistení ... 

Na základe dotazníkového šetrenia v prostredí školy sme identifikovali dominantnú 
orientáciu kultúry školy. Ďalšie použité výskumné metódy, najmä rozhovory s vedením 
školy a učiteľmi a tiež analýza pedagogickej dokumentácie umožnili bližšie popísať 
typické charakteristiky skúmanej školy, ktorú možno považovať za inovatívnu. 
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Z hľadiska inovatívnosti ideálne je spojenie, resp. dominancia dvoch typov kultúry školy 
– kultúra orientovaná na medziľudské vzťahy a kultúra orientovaná na otvorenosť 
systému. Z výsledkov dotazníka vyplynulo, že v škole výraznejšie dominuje orientácia 
školy zameraná na medziľudské vzťahy (súčet priemerov = 33,53; SD 16,73). To 
znamená, že v škole sú ako najdôležitejšie hodnoty vnímané podpora, pochopenie, 
spolupráca, ocenenie, participácia, spolurozhodovanie, otvorená komunikácia, ale aj 
profesijný rast učiteľov. Približne rovnako oceňované sú hodnoty viažuce sa na ciele 
a hodnoty svedčiace o otvorenosti školy (racionálne cieľová orientácia kultúry školy – 
súčet priemerov = 31,58; SD = 15,55; orientácia na otvorenosť systému – súčet 
priemerov = 31,38; SD = 15,45). Racionálne cieľová orientácia naznačuje, že 
zamestnancami školy sú oceňované hodnoty viažuce sa na výkon, dosahovanie 
stanovených cieľov. Rovnako sú však v škole oceňované aj hodnoty týkajúce sa 
inovácií, adaptability. Zamestnanci školy sú naklonení zmenám a zmysluplným 
edukačným reformám. Najmenej oceňované sú hodnoty vzťahujúce sa na vnútorné 
procesy (súčet priemerov = 30,75; SD = 15,32). Zamestnanci školy teda oceňujú určitú 
mieru formalizácie školských procesov, stability a kontinuity, tieto hodnoty však nie sú 
oceňované do takej miery, ako medziľudské vzťahy, spolupráca, dosahovanie 
spoločných cieľov, ale aj experimentovanie či ochota riskovať, skúšať nové, inovovať.  

Tab. 2: Deskriptívna štatistika merania kultúry školy 

 N súčet M SD 

orientácia na medziľudské vzťahy 40 33,53 16,73 

orientácia na otvorenosť systému  40 31,38 15,45 

racionálne cieľová orientácia 40 31,58 15,55 

orientácia na vnútorné procesy 40 30,75 15,32 
N – počet respondentov; M – aritmetický priemer;  

SD – smerodajná odchýlka 

 

Z analýzy pedagogickej dokumentácie, ale najmä z rozhovorov s učiteľmi a riaditeľkou 
školy ďalej vyplynuli zaujímavé a celkovú kultúru školy bližšie dokresľujúce skutočnosti. 

 

Hodnoty podporujúce inovatívne procesy 

 

Orientácia na dieťa/žiaka a jeho potreby 

Pre väčšinu slovenských škôl je typická orientácia školskej kultúry na ciele, výkon, 
výsledky (Heinzová, 2017). Aj škola v Poprade má jasne zadefinované ciele, ktoré sú 
dôležitým prvkom kurikula. Ciele tejto školy však nie sú orientované na výsledky testov 
a snahu čo najlepšie obstáť v rámci národných či medzinárodných testovaní. Ciele tejto 
školy sú orientované na dieťa a rozvíjanie jeho osobnosti, najmä kľúčových 
kompetencií potrebných pre život. Zaujímavé je, že vedľajším benefitom sú aj dobré 
výsledky v národnom testovaní (Testovanie 5, testovanie 9), v rámci ktorého má škola 
nadpriemerné výsledky. Základným východiskom snáh je dieťa a jeho osobnostný rast. 
Dôraz je kladený na socializáciu dieťaťa, žiaka, skupinové hry a aktivity obsahujúce 
tvorivé riešenie problémov a aktívnu participáciu žiakov.  

 

Projektovaniu školského kurikula prepojeného s nadobúdaním kľúčových kompetencií 
venujeme pozornosť a sprevádza život našej školy už 8 rokov. Rok čo rok sme bohatší 
o nové skúsenosti a vnímame ho ako otvorený dokument. Do jeho koncepcie sme si 
zadefinovali tie najdôležitejšie východiská sledujúc cieľ: stať sa školou čo najlepšie 
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odpovedajúcou na potreby žiakov. V jeho štruktúre venujeme pozornosť dieťaťu ako 
sociálne situovanej osobnosti (Helus, 2015, In Grohová, 2018a, s. 40) a výberom 
a usporiadaním ďalších kľúčových ukazovateľov chceme zabezpečiť plnenie cieľov zo 
školského zákona a ďalších dokumentov zaväzujúcich školu na ich plnenie. 
Synergickým efektom práce dieťaťa s obsahmi v školou realizovaných procesoch by 
malo byť nadobudnutie nielen sociálnej kompetencie, ale cez postupné osvojovanie si 
stratégií práce s informáciami v jednotlivých rokoch aj kompetencie učiť sa učiť 
a komunikačnej kompetencie ako schopnosti interpretovať svoje vlastné kriticky 
zvažované rozhodnutia. ... (Grohová, 2018a, s. 40, 45). 

 

V centre pozornosti je dieťa, žiak a jeho potreby i špecifiká, osobité nadanie, talent. 
Dôležitým koncepčným východiskom tvorby kurikula školy bola podľa slov riaditeľky 
kognitívna edukácia, ktorá zdôrazňuje význam myslenia pre učenie sa, ale aj ako 
kľúčovú kompetenciu potrebnú pre život a zvládanie rozličných situácií či riešenie 
náročných úloh a problémov. 

 

...Jednou z možností ako dizajn (edukačný dizajn školského kurikula, pozn. autoriek) 
riešiť, nám ponúka kognitívna edukácia. Jej podstata spočíva v tom, že pri tvorbe 
systému vedomostí a zručností v jednotlivých učebných oblastiach ... sa dostáva 
u žiaka do súvzťažnosti kladenie dôrazu na rozvoj kognitívnych procesov, ktoré 
potrebuje žiak na zvládnutie učiva i na rozvoj svojich metakognitívnych schopností, 
ktoré mu umožňujú efektívnejšie sa učiť a potom lepšie využiť svoju kogníciu vo svojom 
bežnom živote. ... (Grohová, 2018a, s. 56). 

 

Dieťa je vedené k sebaregulácii ako správca svojho života a tomu je reálne podriadený 
aj celý edukačný proces. Úlohou učiteľa je vytvárať pre žiakov podmienky ako 
príležitosti na sebarealizáciu, pomocou ktorých budú poznávať a rozvíjať svoj talent 
a dokážu identifikovať svoje silné a slabé stránky. 

 

Uvedomili sme si, že najdôležitejšou hodnotou a princípom fungovania v škole sa musí 
stať každé dieťa a jeho rozvoj ako osobnosti (jeho potencialít), ako aj proces 
projektovania obsahov a jeho realizácia priamo vo výučbe. ... Stanovili sme si cieľ, že 
chceme vychovať zdravé a šťastné deti s takými kompetenciami a hodnotovým 
systémom, ktoré budú potrebovať na život v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne 
rozmanitej globálnej spoločnosti. (Grohová, 2018a, s. 43). 

 

Poznať potreby a možnosti najdôležitejšieho aktéra v škole – dieťaťa/žiaka – musí patriť 
aj medzi priority fungovania školy. Nie preto, že je táto skutočnosť zakotvená v zákone 
alebo iných dokumentoch, ale preto, že má kľúčový význam pre osobnosť učiteľa, ktorý 
dieťa vychováva. Je to najprv on, ktorý potrebuje poznať význam pojmu osobnosť, aby 
pred ním to, čo osobnosť znamená stelesňoval a osobnostný rozvoj dieťaťa tým 
podporoval a inšpiroval. A máme ešte jeden dôvod. Dieťa sa ako osobnosť nerodí, ale 
sa v rozvinutú osobnosť  vyvíja – aktualizuje sa. ...detstvo nevyjadruje nedostatočnosť, 
ale práve vývinovú obdarenosť. (Grohová, 2018a). 

 

Zdieľaná vízia 

Škola má jasnú víziu, koncepciu, ktorá je základom tvorby kurikula. Filozofia tvorby 
kurikula školy vychádza z myšlienok humanizmu a sociálneho konštruktivizmu. Vízia 
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a ciele školy sú oceňované ako významné prvky kurikula, ako východisko jeho 
konštruovania, tvorby, realizácie i vyhodnocovania. Dôležité je, že nie je formulovaná 
len formálne vedením školy. V tejto škole je jasná vízia, ktorá je zdieľaná všetkými 
zamestnancami školy. Dôraz kladie na individualitu dieťaťa, zdôrazňuje potrebu 
diagnostikovania dieťaťa už v materskej škole – od toho sa odvíja práca s ním aj účasť 
na záujmových útvaroch. Každý učiteľ sa zaväzuje, že bude poznať zámery školy a že 
bude poznať svojich žiakov a pracovať podľa tejto diagnostiky. Na začiatku školského 
roka podpisujú všetci pedagogickí zamestnanci tzv. Dohodu pedagogických 
zamestnancov (interný materiál školy; Grohová, 2018b): 

 

Sme intelektuálnym kapitálom školy. Poznáme svoje hodnoty aj hodnoty ostatných 
kolegov a rešpektujeme ich. Podieľame sa na realizácii vízie našej školy, lebo jej 
veríme a disponujeme potrebným elánom a disciplínou, aby sme seba aj iných viedli 
k jej napĺňaniu. Učíme sa druhým slúžiť. Chceme, aby sa naša škola stala pre každého 
miestom rastu, postupného rozširovania vedomia a nadobúdania potrebných hodnôt. 
Uvedomujeme si, že takéto fungovanie obsahuje v sebe povinnosti i zodpovednosť za 
plnenie rol, otvorenú komunikáciu, zdieľanie a sieťovanie i výsledky, aby sme smerovali 
k plneniu cieľa školy – zvyšovanie kvality života všetkých jej aktérov. ... 

 

... Podieľame sa na plnení našej vízie, lebo jej veríme a disponujeme potrebným 
elánom a disciplínou, aby sme aj iných viedli k jej napĺňaniu. ... Uvedomujeme si, že 
takéto fungovanie obsahuje v sebe povinnosti i zodpovednosť za plnenie rol, otvorenú 
komunikáciu, zdieľanie a sieťovanie i výsledky, aby sme smerovali k plneniu cieľa školy 
– zvyšovanie kvality života všetkých jej aktérov. Každý z nás sa preto bude podieľať na 
plnení 7 úloh: ... Naša cesta vedie cez plnenie spoločných cieľov – overovanie ich 
plnenia vlastnou prácou; Aktívna spolupráca a zdieľanie v komunitách – slúži na 
zdokumentovanie plnenia cieľov  zmeny aktívne nadobudnutej vlastnou skúsenosťou 
s využitím nadobudnutých vedomostí; ... (Grohová, 2018a; 2018b) 

 

Medziľudské vzťahy, spolupráca, otvorená komunikácia 

Ako vyplynulo z dotazníkového šetrenia, v škole je kladený veľký dôraz na medziľudské 
vzťahy a spoluprácu pri plnení spoločných cieľov. Práve spolupráca a otvorená 
komunikácia, ale aj a schopnosť vedenia delegovať právomoci sú základom 
dosahovania formulovaných cieľov, prostriedkom na ich dosiahnutie. Spolupráca je 
zdôrazňovaná nielen medzi zamestnancami školy. Dôležitým prostriedkom na ceste 
dosahovania cieľov je spolupráca s rodičmi i širšou komunitou.  

 

V škole je výrazná osobnosť riaditeľky, ktorá má jasnú predstavu o fungovaní školy. Jej 
osobnostné charakteristiky sa pretavujú do osobitého štýlu vedenia, v ktorom dominujú 
nielen jej manažérske schopnosti, ale aj výborná znalosť pedagogického procesu 
a didaktické zručnosti. Význam spolupráce vyjadruje nasledovne: 

 

...Ako teda budovať život školy, do ktorej deti rady chodia a chodiť chcú? To bola 
otázka, na ktorú sme začali hľadať odpoveď. Takýto proces nie je v rukách jediného či 
viacerých pedagógov predmetov snažiacich sa vo výučbe o inováciu. Potvrdzuje to 
súčasná prax. Riešiť tento problém a rozmýšľať nad ním, znamená pozerať sa na neho 
ako na akékoľvek dielo, napr. ako na stavbu domu. Kým oslovíte architektov, tak si 
musíte premyslieť, kde ho chcete postaviť, aký chcete jeho tvar, akú by mal mať 
rozlohu, čo všetko by mal obsahovať, až potom sa môže počítať, aké parametre záťaže 
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budú kladené na jeho základy, ktoré musia uniesť celý dom. Potom treba prepočítavať 
pomer, koľko objemovej látky (štrku), pojivej látky (betónu) a reakčnej látky (vody) je 
potrebných, aby mali základy požadovanú kvalitu. Potom sa musí rozmýšľať i nad tým, 
koľko času potrebujú na to, aby základy dobre vytvrdli, vyzreli pre stavbu jednotlivých 
poschodí, umožňujúcich ľuďom tvoriť si v nich a žiť vlastnú kultúru života. Ako teda 
budovať život školy, do ktorej deti rady chodia a chodiť chcú? Pre jeho tvorbu je ako pre 
stavbu domu potrebná ako objemová látka spolupráca všetkých jej aktérov, pojivou 
látkou sa v tomto procese stáva legislatíva a teoretické východiská najnovších 
výskumov a vlastná práca – prax a v nej kurikulum slúži pri budovaní života školy ako 
voda a potrebný základ pre formovanie obsahov a procesov, ktoré potrebuje pre svoj 
život poznať najdôležitejší kapitál 3. tisícročia – človek. (Grohová, 2018a). 

 

Význam spolupráce, ale aj to, že práve na nej stojí dosahovanie spoločných cieľov 
všetkých zamestnancov školy potvrdzujú aj slová učiteľov, s ktorými boli realizované 
rozhovory: 

 

...Tu ľudia sedia, stretávajú sa, hľadajú cesty, riešenia a takí, ktorí si predstavovali, že 
o dvanástej doučia a odídu, odišli zo školy, pociťovali diskomfort... (z výpovede učiteľa) 

 

Funguje aj komunikácia. My nemáme kabinety, zrušili sme priečky a urobili sme triedy. 
Ľudia komunikujú, vkuse sa rozprávajú, každý vie všetko... Veci si dávame ... úplne 
normálne je, že si podávame veci. Potrebujem text, hľadám ho a kolegyňa mi podá svoj 
so slovami, že ho má vyskúšaný a je fakt dobrý... (z výpovede učiteľa) 

 

Ak je to akútne, povieme si navzájom aj o problémoch ... spoločne riešime problémy aj 
so žiakmi, s rodičmi často komunikujeme ... Prešli sme si „ja“ správami. Pani riaditeľka 
nás v tom vycvičila... (z výpovede učiteľky) 

 

Adaptabilita, inovatívnosť, učenie sa 

Zmena, ochota riskovať, experimentovanie a inovácie sú hodnoty, ktoré sprevádzajú 
život školy. Svoje základné smerovanie a víziu demonštruje škola sloganom: Zmena: 
úžasná príležitosť, ktorú nám život každý deň ponúka. Škola stavia svoje fungovanie na 
dôvere, spolupráci a neustálom profesijnom raste a zdokonaľovaní sa. 

 

Efektívne plánovanie – prehodnocovanie a inovácia konceptov školy je jednou 
z najdôležitejších úloh stratégií rozvoja. ... Proaktivita, priority, vklady, pochopenie, 
pokora sú princípy našej práce – byť vzorom v používaní hodnôt, využiť ich pre svoj 
profesijný rast. ... Dôležitá je vysoká profesionalizácia učiteľov ... dôležité je vytvárať 
pre učiteľov výzvy, aby pracovali a dokázali pracovať v skupinách. Učiteľ musí byť 
majstrom. Zapaľuje srdcia detí, lebo je učiteľom srdcom... (z výpovede riaditeľky školy) 

 

Dôvera, otvorená komunikácia a znalosti sú základom profesijného rastu organizácie. 
... Hovorím tomu disciplinovaná inovácia, lebo učitelia sú stotožnení s filozofiou školy, 
veria jej... (z výpovede riaditeľky školy) 

 

Zákonom z roku 2008 (školský zákon) bol na Slovensku formálne zavedený tzv. 
dvojúrovňový model kurikula. To znamená, že existuje rámcové kurikulum, ktoré je 
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dané štátom a je záväzné pre školy. Toto rámcové kurikulum si škola dotvára do 
podoby školského kurikula a následne učiteľ do podoby kurikula predmetu. Školy 
a učitelia tak získali určitú mieru slobody. Prax slovenských škôl však poukazuje na to, 
že mnohé školy a učitelia nedokážu adekvátne realizovať túto možnosť vo svojej 
edukačnej praxi. Škola v Poprade začala s experimentovaním v oblasti tvorby kurikula 
už v roku 2009. 

 

Už v roku 2009, keď sme pripravovali podklady na prepojenie činnosti troch škôl pod 
jednou strechou – materskej, základnej a základnej umeleckej – do spojenej školy, 
robili sme tak s ambíciou zabezpečiť si podmienky na kontinuálnu nadväznosť kurikula 
jednotlivých škôl cestou experimentálneho overovania projektu s názvom Škola pre 
každého – škola na každý deň. Jeho názvom sme chceli povedať, že v našej Spojenej 
škole bude vítaný každý žiak a chceme mu ponúknuť príležitosť nielen vzdelávať sa, 
ale aj široké spektrum možností objavovať svoj talent a tvorivo sa sebarealizovať. 
(Grohová, 2018a) 

 

Zamestnanci školy sú zvyknutí na to, že sa neustále inovuje, vymýšľa, skúša. Sú 
otvorení vzdelávaniu, učeniu sa, neustálej práci na svojom sebazdokonaľovaní, 
sebarozvoji, ale aj pomoci iným, mladším či menej skúseným kolegom. Tí zamestnanci 
školy, ktorí neboli ochotní investovať čas a silu do svojho profesijného rastu zo školy 
sami odišli. 

 

Proces vytvárania skupiny ľudí, ktorí si dôverujú, spolupracujú a chcú na sebe pracovať 
bol veľmi náročný. ... Bola aj silná fluktuácia, najmä tých, ktorí neboli zvyknutí pracovať 
... (z výpovede učiteľky) 

 

...Učitelia hovoria o svojich znalostiach, odovzdávajú si navzájom znalosti a to ich 
motivuje. Vytvorila som z nich pracovné komunity ... aj napriek rôznorodým aprobáciám 
dôležité je spoločné východisko, spoločná filozofia. (z výpovede riaditeľky školy) 

 

Profesijný rast je úzko prepojený so spoluprácou, komunikáciou, reflexiou 
a sebareflexiou. 

 

Sebareflexia a vzájomné hospitácie, ak je na to čas, sú bežné. ... ťažko opísať 
mladému (novoprichádzajúcemu učiteľovi, pozn. autoriek) presne, čo má robiť, radšej 
mu navrhnem, aby sa prišiel pozrieť. ... Prenos poznania funguje cez zážitok ... (z 
výpovede učiteľa) 

 

Často sa vzájomne konzultujú prípravy, čo sa osvedčilo ..., ale ak vymyslím niečo nové, 
tak poprosím kolegyňu, prosím, príď sa mi na to pozrieť. Ešte predtým, ako idem učiť, 
prekonzultujem prípravu. (z výpovede učiteľa) 

 

Pre mladých prichádzajúcich zamestnancov funguje patronát. Nás zaškolila pani 
riaditeľka, chodili sme pozerať na jej hodiny. My si teraz zaškoľujeme nových. 
(z výpovede učiteľky) 
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Participatívne riadenie 

Vo všeobecnosti platí, že silná orientácia na vnútorné procesy svedčí o tom, že 
v organizácii je oceňovaná najmä kontinuita, stabilita a formalizované pravidlá procesov 
v škole, čo svedčí aj o istej miere byrokracie a menšej miere flexibility a ochoty 
inovovať. V nami sledovanej škole boli hodnoty späté s orientáciou na vnútorné 
procesy oceňované v porovnaní s ochotou experimentovať a inovovať nižšie (Tab. 2). 
Na základe pozorovaní a rozhovorov možno vo vzťahu k tejto skupine hodnôt doplniť, 
že v škole existuje štruktúra, na vrchole ktorej stojí riaditeľka školy. Svojou víziou 
a jasnou predstavou o fungovaní školy významne ovplyvňuje celý edukačný proces 
a ďalšie procesy realizované v škole. Uvedené je samotnými učiteľmi vnímané ako 
pozitívum, ktoré motivuje učiteľov k spoločnej práci. Na druhej strane však učitelia 
deklarovali vysokú mieru samostatnosti a autonómie, schopnosť delegovať úlohy 
i právomoci vedením školy a vysokú mieru zodpovednosti za vlastnú prácu, ktorá sa od 
nich očakáva. Ako významný faktor fungovania školy sa tak javí na jednej strane silná 
osobnosť riaditeľky školy, ktorá disponuje manažérskymi schopnosťami, ale zároveň 
didaktickými zručnosťami. Má jasnú víziu o fungovaní školy, je však zároveň otvorená 
komunikácii, schopná delegovať úlohy aj právomoci a podporovať participáciu učiteľov 
na rozhodovaní a riešení spoločných problémov. 

 

Vedenie musí byť nastavené tak, aby robili (učitelia, pozn. autoriek) niečo. Inak každý 
robí, čo je nevyhnutné, zavrie dvere a ide preč. Na druhej strane pre štruktúru 
organizácie je charakteristický prenos kompetencií a delegovanie. (z výpovede učiteľa) 

 

Ak je to nevyhnutné, riešime problémy s pani riaditeľkou, ale to naozaj len veľmi málo. 
Snažím sa nezaťažovať ju s niečím, čo si viem poriešiť aj sama, alebo s kolegami, ona 
má kopu iných starostí ... (z výpovede učiteľky) 

 

Pani riaditeľka má jasnú predstavu, ona si nás vyškolila ... ale na druhej strane, keď 
prídeme s nápadom alebo iným riešením, vypočuje a nechá nás, aby sme to vyskúšali. 
A ak to funguje, nebráni sa, pripustí aj iný názor a riešenie. V tom naozaj nie je problém 
... ( z výpovede učiteľky) 

 

Z administratívne riadenej školy sa naša škola stáva sebariadiaca, sebatransformujúca. 
... Netreba sa báť delegovať právomoc ... Významným článkom v štruktúre školy sú lídri 
a ich tímy, ktorí sa stretávajú pravidelne. Pravidelné sú tiež stretnutia lídrov jednotlivých 
tímov, ktorí musia spolupracovať a vedieť o svojej práci, pretože na ich spolupráci je 
postavené kurikulum školy koncipované ako ročníkový príbeh. (z výpovede riaditeľky 
školy) 

Záver 

Potreby súčasnej spoločnosti sú dôležitým východiskom fungovania škôl. Ich úlohou je 
realizovať celý komplex zmien týkajúcich sa vnútorných procesov, organizácie 
a prístupov k potrebám žiakov, ale i ďalších participantov, ktoré by zodpovedali 
požiadavkám a trendom spoločnosti, ale aj potrebám žiakov a učiteľov. Doterajšie 
zmeny, prichádzajúce skôr zhora, nepriniesli očakávané výsledky vo vzťahu ku kvalite 
vzdelávania a výchovy. Je dôležité, aby sa samotné školy stali aktérmi i iniciátormi 
týchto zmien. 

Jedným z dôležitých činiteľov zmeny a podpory inovácií je kultúra školy, zahrňujúca 
presvedčenia či filozofické východiská jej fungovania, hodnoty, normy, ale aj symboly, 
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rituály, artefakty. Z výskumov vyplýva, že v prostredí slovenských škôl dominuje kultúra 
orientovaná na racionálne ciele, výkon, výsledky, najmenej doceňované sú 
medziľudské vzťahy, ale aj ochota riskovať, experimentovať, zavádzať zmeny 

(Heinzová, 2017; Kubalíková, 2015; Pavlov  Krystoň, 2017; Kosová a Porubský, 
2011). Prílišný tlak na výkon a kontrolu mnohokrát oslabuje tvorivé procesy, chuť sa 
učiť, experimentovať, zavádzať inovácie, prináša strach zo zlyhania, neúspechu. Takto 
nastavené prostredie školy je skôr bariérou zavádzania zmien a inovácií, ktoré sú však 
v prostredí slovenských škôl v súčasnosti priam nevyhnutnosťou. 

Naším cieľom bolo popísať prostredie, kultúru školy, ktorá podporuje inovácie 
a úspešne odpovedá na požiadavky doby. Zámerne sme pre potreby štúdie vybrali 
školu, ktorej prax je iná. Iné je myslenie, jej filozofia. Inovácie sú komplexného 
charakteru, počínajúcou zmenou filozofie školy a jasným koncepčným východiskom. 
Škola nečaká len na podporu zvonku, inovuje, experimentuje a vytvára si potrebné 
nástroje na báze vlastných možností a síl. Ako uvádza Bagalová (2011) väčšina škôl na 
Slovensku v určitej miere a podobe inovuje. Zo správy ŠPÚ Pedagogické inovácie na 
Slovensku z pohľadu učiteľov a riaditeľov škôl za najčastejšie inovácie pokladajú 
učitelia využívanie IKT ako prierezového nástroja, aktivizujúce, participatívne metódy 
práce so žiakmi, inovácie učebného obsahu (učebné osnovy nových a novo 
zavedených predmetov), používanie menej bežných organizačných foriem, zavádzanie 
prvkov overených inovačných programov (Bagalová, 2011). Správa ďalej poukazuje na 
to, že inovácie uskutočňované v školách sa týkajú najmä vyučovacích metód, 
učebného obsahu a tvorby či používania nových pomôcok. Zároveň ale poukazuje na 
to, že učitelia nemajú dostatok skúseností s inováciami na úrovni tvorby ŠkVP, ako aj 
s partcipatívnym riadením a facilitovaním procesov realizovaných v učiteľských 
kolektívoch. Za dôležité pokladá, aby členovia pedagogického zboru rovnakým dielom 
prispievali k tvorbe ŠkVP, predpokladom čoho sú tiež skúsenosti a schopnosti tímovej 
práce a jej organizovania, čo učiteľom tiež v značnej miere chýba. 

Prax Letnej školy v Poprade ukazuje, že práve tieto skutočnosti, sú tu bežnou praxou. 
Kultúra tejto školy je postavená na zdieľanej vízii, medziľudských vzťahoch, dobrej 
spolupráci, otvorenej komunikácii, dôvere a vzájomnom zdieľaní skúseností v tímoch 
vedených lídrami. Uvedenému zodpovedá aj štruktúra školy ako organizácie, v ktorej 
dôležitým článkom je vedenie školy, ale aj tzv. pracovné komunity či tímy vedené 
lídrami, disponujúce pomerne vysokou mierou autonómie a ochotou spolupracovať. 
Spolupráca je bežná nielen vo vnútri tímov, ale aj naprieč tímami, ktoré spolu 
koncipujú, vyhodnocujú a inovujú každoročne pred začiatkom školského roka kurikulum 
prostredníctvom tvorby pojmových máp. V škole sa kladie veľký dôraz na 
kompetentnosť učiteľa a jeho profesijný rast, ktorý je realizovaný najmä v prostredí 
školy, využívajúc rôzne formy vzájomného učenia, reflexiu príprav, hospitácie, spätnú 
väzbu. Z realizovanej prípadovej štúdie vyplynulo poznanie, že dôležitým činiteľom 
v prostredí školy je osobnosť riaditeľky, ktorá svojou jasnou predstavou o fungovaní 
školy, jasnou koncepciou edukácie, svojimi manažérskymi, ale aj didaktickými 
spôsobilosťami vo výraznej miere určuje jej smerovanie. V škole stavia na troch 
základných princípoch: hodnoty (dôvera, spolupráca, otvorená komunikácia); jasná 
filozofia; profesijné učenie, učenie sa navzájom. Je dôkazom toho, že práca v škole, ak 
má byť zmysluplná, nemôže byť postavená na individuálnych snahách jednotlivcov, ale 
na jasnej spoločnej vízii, ktorej každý aktér školy verí, a to ho motivuje konať v zmysle 
jej naplnenia. 
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