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Škola pre 21. storočie 

 
 

O riadenom procese zmeny v škole 
 

V mnohých školách pracujú pedagógovia s veľkým zanietením v prospech detí. Zapájajú sa do 
rôznych projektov, súťaží, využívajú rôznorodé príležitosti na rozvoj,  vzdelávanie sa, vytvárajú 
vlastné projekty pre žiakov aj komunitu. Snažia sa urobiť maximum pre deti, študentov. Viackrát 
počas roka sú však v stave totálneho vyčerpania kvôli množstvu podujatí, aktivít skumulovaných 
v krátkom čase a túžobne vyčkávajú najbližšie prázdniny.  Progres, ktorý dosahujú v zmene 
celkového prostredia pre učenie  je však diskutabilný. 
  
Z prieskumov novovynárajúcich sa potrieb Nadácie pre deti Slovenska (2009, 2014) opakovane 
vyplýva, že školy sú často vnímané ako málo zmysluplné a málo bezpečné miesto na učenie sa.  
 
Aké zmeny sa teda dejú v úspešných školách?  
 
Keď sa pozrieme na školy, ktoré sa po ceste zmeny vydali skôr a  považujeme ich za úspešné,  
vidíme, že za nimi stojí proces zmeny, ktorý nie je náhodný. Ide o riadenú zmenu školy, ktorá sa 
odohráva s ohľadom na inovačný rámec – päť kľúčových oblastí života školy - riadenie školy, 
sociálna klíma, kurikulum, rozvoj pedagógov a spolupráca s komunitou. 
 
 
Kde začať úspešnú zmenu?  
 
V školách, s ktorými pracujeme na štruktúrovanom procese riadenia zmeny, sme začínali 
sebareflexiou školy. Využívali sme rôzne dotazníky, diskusie, hodnotiace správy škôl, inšpekčné 
správy,  aj on-line dotazník dostupný na stránke www.skola21.sk. Na základe výsledkov 
sebareflexie vytvárali v škole obraz zmeny, víziu - čo by  chceli vidieť, cítiť, počuť v škole o tri až 
päť rokov.  
 
Ako  zmeniť víziu na realitu?  
Potrebujeme  k tomu viacero nástrojov zmeny. Uvádzame niektoré z nich: 
 
Garant zmeny (najčastejšie riaditeľ školy, ktorý bol predtým inovatívnym učiteľom alebo mal 
vlastný zážitok z fungovania inovatívnej školy či inštitúcie). 
 
Tím na rozvoj školy (ďalej TRŠ). Riaditeľ nemôže byť na ceste zmeny sám vojak v poli, potrebuje 
tím na rozvoj školy zložený z iniciatívnych učiteľov, pracovníkov školy, zo všetkých kľúčových 
úsekov školy, asi 8-12 členov. 
 
Schopnosti pedagógov  - rešpektujúco komunikovať, tímovo spolupracovať, uľahčovať, 
facilitovať učenie, schopnosti manažmentu  riadiť zmenu. 
 
Vnútroškolské vzdelávanie priamo v škole pre rôzne cieľové skupiny.   
Obsahovo je zamerané  jednak  na metodiku efektívneho vyučovania  a jednak  na témy 
riadenia zmeny pre Tím rozvoja školy.  

http://www.skola21.sk/
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Prísun informácií a poznatkov z metodiky vyučovania nestačí. Kľúčové  sú cielené tréningy 
pedagogických kompetencií a  následný koučing  pedagógov v triedach,  zameraný na rozvoj 
týchto kompetencií.  
Ako hlavné témy tréningov  sa osvedčili -  biológia učenia a zložky Vysoko efektívneho učenia, 
metodika rozvoja životných zručností/sociálnych a osobných kompetencií, rešpektujúca 
komunikácia,  kooperatívne riešenie konfliktov, práca s kľúčovým učivom a tvorba aplikačných 
úloh,   integrácia učebných osnov predmetov, kooperatívne učenie a podpora spolupráce, 
formatívne honotenie a sebaposúdenie.  
 
V školách väčšinou chýba poznanie procesu riadenia zmeny a schopnosti manažmentu takýto 
proces usmerňovať. V Tíme na  rozvoj školy sa nám osvedčil viacročný (aspoň 3 - ročný) cyklus  
1-dňových workshopov,  podporovaný spätnou väzbou a diskusiou o možných prístupoch  
s riaditeľom školy a vedúcimi tímu. Niektoré témy workshopov  - tvorba vízie a aplikačných 
plánov,  prežívanie zmeny, koučing, facilitácia stretnutí, vedenie porád. Po týchto workshopoch 
nasledovali aktivity TRŠ pre ďalších pedagógov. 
 
Na realizáciu vnútro školského vzdelávania však dlhodobo chýbajú zdroje v rozpočtoch škôl, 
výdatnou pomocou pri jeho zabezpečení sú rodičovské príspevky a dary donorov z komunity.  

 
Metodická podpora 
„Výskumy zmien potvrdzujú, že poznanie procesu zmeny negarantuje úspech, chýbanie tohto 
poznania iste zapríčiní zlyhanie.“ (Michael Fullan, Univerzita Toronto, Canada). 
 
Významným  nástrojom zmeny pre Tím rozvoja školy, ktorý sme získali z programu Microsoft 
partneri vo vzdelávaní, je Fullanov model zmeny pre lídrov. Vychádza z tridsaťročných 
výskumov riadenia zmeny vo vzdelávaní  v tíme profesora Michaela Fullana a veľmi presne 
odzrkadľuje dlhoročné skúsenosti slovenských škôl na ceste komplexnej premeny školy 
v programe Vysoko efektívne učenie.  
 
Ide o praktickú pomôcku na preskúmanie a sformulovanie motivujúcich a dosažiteľných 
konkrétnych cieľov  a krokov potrebných pre zmenu. 
Na základe sebareflexie si školy vyberajú ukazovatele školy 21. storočia, na ktorých chcú 
v najbližších rokoch pracovať ako napríklad - Odsúhlasené a rešpektované pravidlá správania a 
organizačný poriadok, Uplatňovanie rešpektujúcej komunikácie v škole, Budovanie fyzického a 
virtuálneho prostredia školy.  
 
Fullanov Model  zmeny opisuje osem kľúčovcýh faktorov  riadenia zmeny.  
 

1. Angažovanosť mravnými hodnotami (zmysel zmeny) 
2. Budovanie kapacít   
3. Pochopenie procesu zmeny 
4. Vytváranie kultúry učenia 
5. Rozvoj kultúry hodnotenia 
6. Riadenie a usmerňovanie zmeny 
7. Podpora vyváženosti 
8. Kultivácia rozvoja na troch úrovniach: trieda, škola, komunita 
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Pomocou otázok preskúmavame  vybraný ukazovateľu vo vzťahu ku každému faktoru. 
 

1. Angažovanosť mravnými hodnotami 

Prečo sa venovať vybranému ukazovateľu v  škole? Aký to má zmysel?  
Aké sú naše argumenty, aby sme získali druhých? 
 

2. Budovanie kapacít 

Aké kapacity potrebujeme na uskutočnenie tejto zmeny (nové vedomosti, zručnosti, 
schopnosti, kompetencie,  motivácie)? 
Aké zdroje potrebujeme (čas, peniaze, vybavenie, informácie, nápady,...)? Čo urobiť 
pre získanie/doplnenie zdrojov? (donori, projekty...). 
Ako zabezpečíme stotožnenie sa zapojených osôb so zmenou a ich aktívnu 
spoluúčasť?  
Ako vytvoriť tím na prípravu a  zavedenie  zmeny / vybraného ukazovateľa v našej 
škole? Kto všetko bude v tíme?  
Akú podporu zvonka (mimo školy) môžeme využiť (poradenstvo, konzultácie, 
školenia, koučing, výmena skúseností...)? 
Ako budovať nový druh spolupráce s komunitou (samospráva, MVO...) na podporu 
zmeny? 
 

3. Pochopenie procesu zmeny 

Aký je súčasný stav? Čo funguje a čo nie? Kde a kedy to funguje/nefunguje?  
Čo chceme ponechať, čo chceme  zmeniť?  
Aký je veľký rozdiel medzi súčasným a želaným stavom? 
Kde môžeme dosiahnuť najrýchlejšie viditeľný úspech? 
Vieme akceptovať, že zmena nie je priamočiara, ale chaotická?  
S akou rezistenciou musíme počítať? Koho treba pochopiť?  
Odkiaľ budeme čerpať energiu na prekonávanie prekážok a bariér, ktoré sú súčasťou 
zmeny?  Ako podporiť vlastníctvo zmeny a vytrvalosť úsilia o zmenu? 
 

4. Vytváranie kultúry učenia  

Čo sa potrebujeme naučiť? Kde,  ako, kedy získame nové vedomosti, schopnosti, 
zručnosti, kompetencie? 
Ako sa môžeme navzájom podporiť v učení a v zlepšovaní? Ako sa budeme učiť jeden 
od druhého?  Ako si budeme vymieňať skúsenosti o zavádzaní zmeny a inováciách? 
Aké prostredie si vytvoríme, aby sme sa učili navzájom(napr. vytvorenie odborných 
študijných tímov alebo učiacich sa skupín, kolegiálny koučing a poradenstvo, 
pravidelné výmeny skúseností v malých skupinách...)? 
Čo nás môže podporiť? 

Úroveň:  individuálna, skupinová, tímová/triedna. 
 

5. Rozvoj kultúry hodnotenia  

Ako budeme vedieť, či sme dosiahli cieľ (ukazovateľ)?  
Akým spôsobom budeme vyhodnocovať naše úspechy  pri  zmene? Čo budeme 
sledovať? Ako získame reálne dáta?  
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Ako budeme využívať hodnotenie na učenie a zlepšovanie? 
Ako využijeme digitálne technológie na analýzu dát, navrhované opatrenia a 
zdieľanie najlepších riešení? 
 

6. Zameranie sa na riadenie zmeny 

Aký druh vedenia/riadenia je najvhodnejší pre riadenie produktívnej zmeny? 
Aké podmienky potrebujeme vytvoriť, aby sme podporili želanú zmenu?  
Čo budeme v manažovaní robiť inak, aby sme podporili inovatívnosť, učenie a 
zmenu? 
Ako podporiť úspech ostatných? 
Ako vychovať lídrov zmeny (vedúcich čiastkových projektov zmien/inovácií) v škole? 
 

7. Podporovanie vyváženosti   

Kedy budeme spokojní?  
Čomu   venujeme  priveľa/primálo pozornosti? 
Ako prepájame jednotlivé body/činnosti s celkovým obrazom/cieľom? 
Čo nám pomôže zvládať preťaženie v prospech integrity? 
 

8. Kultivácia rozvoja na 3 úrovniach  

Akú zmenu chceme dosiahnuť na  úrovni triedy? Ako sa prejaví? 
Akú zmenu chceme dosiahnuť na úrovni celej školy? Ako sa prejaví? 
Akú zmenu chceme posunúť do komunity? Ako sa prejaví? 

 
Pracovali sme so školami, ktoré už mali skúsenosti so zmenou. Napriek tomu po roku 
spolupráce sa k procesu  riadenej zmeny vyslovili takto: 
 
„Mysleli sme si, že všetko už vieme, zistili sme, čo všetko sa ešte dá, otvorilo nám to oči.“ 
„Uvedomila som si, že my, náš tím, má vytvárať podmienky na zmenu.“ 

Členky Tímu na rozvoj školy, Bratislava 
 

Ďalšie aktivity riadeného procesu zmeny v školách 
 
Okrem spomínaných celodenných workshopov pre TRŠ v škole prebiehajú následné aktivity   - 
samostatné stretnutia TRŠ, aktivity TRŠ pre ďalších pedagógov, konzultácie externých 
odborníkov s manažmentom školy, priebežná reflexia riadeného procesu zmeny a spätná väzba 
od externých konzultantov.  
To, čo nás na ceste zmeny posúvalo, bolo poznávanie prostredníctvom činov, ich reflektovanie 
a opätovná činnosť. 
 
Okrem aktivít v škole boli pre TRŠ dostupné ďalšie formy  podpory -  workshopy a  tematické 
webináre o riadenej zmene, výmeny skúseností manažérov škôl z rôznych regiónov, 
organizované v programe Microsoft – Partneri vo vzdelávaní.  
 
Aby Tím na rozvoj školy  mohol pokračovať aj bez externého vedenia, potrebujú sa ľudia v ňom 
vzájomne podnecovať, podporovať, striedavo preberať vedenie a zodpovednosť, priebežne 
monitorovať používanie rešpektujúcej komunikácie, poskytovať si vyváženú otvorenú a jasnú  
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spätnú väzbu. Zamerať sa na posilnenie silných stránok členov tímu, oceňovať pokrok, úspechy 
aj snahu. Ďalej  monitorovať proces riadenia zmeny, kde sa nachádzajú na ceste k spoločne 
vytvorenej vízii, dohodnúť sa na minimálnych krokoch a tieto dohody dodržiavať. 
 
 O riadenom procese zmeny povedali... 
 
„Dosiahli sme spoločné zdieľanie vízie školy spolu s kolegami.“  
„Riaditeľka školy bola druhý rok oveľa menej zaťažená, viac zodpovednosti prebrali vedúce tímu, 
veci fungovali.“ 
„Zmenil sa môj postoj k sebe, naučila som sa viac počúvať a nepodsúvať veci ľuďom, nereagovať 
ihneď.“  
„U členov vedenia rástli rýchlo ich zručnosti riadenia zmeny, u učiteľov to išlo pomalšie...“ 
„Dostala som sa bližšie k ovplyvňovaniu chodu školy, v tíme sme pomenovali problémy, bolo to 
ozdravujúce, ľudia sami  prichádzajú s nápadmi.“ 
„Kam smerujeme...treba začať makať, využívať facilitáciu, pracovať s iniciatívou, na jej 
vyváženosti.“ 
    Účastníci procesu riadenej zmeny v ZŠ J. A. Komenského, Bratislava 
 
Školy sa samé nezmenia. Škola 21. storočia je výsledkom spolupráce  viacerých aktérov  
z rozličných sektorov - verejného, neziskového, súkromného. Základom tejto spolupráce je 
dialóg, aktívne počúvanie partnerov, odloženie vlastných domnienok, spoločné  premýšľanie, 
hľadanie porozumenia potrieb detí, zapojených partnerov a následné konanie  s ohľadom na 
tieto potreby. Aby tí, čo CHCÚ,  VEDELI  a tí čo VEDIA, MOHLI rozširovať svoje skúsenosti. 

 

Spracovala: Tatiana Piovarčiová 
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