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Prezentácia
hlavných zistení o stave školstva na Slovensku 

od ranej starostlivosti po vysoké školy



1. Otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávaní

2. Individualizovaná podpora učiacich sa

3. Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

4. Obsah a forma vzdelávania

5. Spravovanie, riadenie a financovanie školstva

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku



Z pohľadu dostupnosti stojí náš vzdelávací systém na hlave

vysokoškolské vzdelávanie – vrchol
pre vybraných

raná starostlivosť a predškolské vzdelávanie 
– základy

pre všetkých

raná starostlivosť a predškolské vzdelávanie 
– základy

pre vybraných

vysokoškolské vzdelávanie – vrchol
pre všetkých



• Programy ranej starostlivosti o deti do 3 rokov sú oddelené od 
programov určených pre staršie deti. Sú zúžené na tzv. detské jasle 
a ponímané ako ambulantná sociálna služba.

• Programy pre deti so sociálnym či zdravotným znevýhodnením, 
ktoré majú byť orientované na prácu s celou rodinou alebo chýbajú,
alebo sú slabo dostupné.

Raná starostlivosť o deti do 3 rokov nie je ponímaná ako 
predpoklad úspešného predškolského vzdelávania



Predškolské vzdelávanie je najmenej dostupné pre tie deti, 
ktoré ho potrebujú najviac

• Materské školy navštevuje približne len tretina rómskych detí (IVP a UHP, 2019).

• Podľa odhadov To dá rozum MŠ nenavštevuje až 60 % detí so zdravotným 
znevýhodnením.



Kým o miesto v materskej škole treba zabojovať, 
miesto na strednej či vysokej škole je takmer isté



Tam kde je selekcia nebezpečná funguje, tam, kde je 
opodstatnená chýba

MŠ

„Ale eticky sa nám zdá určite spravodlivejšie, keď matka, ktorá ide po dvoch 
deťoch do práce, že má väčší nárok na tú materskú školu.“

(zamestnankyne referátu škôl a školských zariadení)

SŠ

„A, bohužiaľ, tie stredné školy ich všetkých zoberú, aj keď na to z nášho 
pohľadu nemajú predpoklady, ale systém je nastavený tak.“

(riaditeľ základnej školy)

VŠ

„A tie vysoké školy berú ako po nebohom. Oni budú aj neviem koľkokrát 
ešte organizovať tie prijímačky. Ešte pomaly v októbri, aby doplnili stavy.“

(riaditeľka strednej odbornej školy)



K selekcii dochádza už v prvých rokoch povinného 
vzdelávania



• Kým na základných školách tvoria deti so zdravotným znevýhodnením 11 
% všetkých žiakov, na stredných školách už len necelých 7 %. 

• Veľká časť študuje na nematuritných odboroch (28 %), čo im bráni 
pokračovať v štúdiu na VŠ a uplatniť sa na trhu práce.

• Len časť žiakov so zdravotným znevýhodnením pokračuje po maturite v 
štúdiu na vysokej škole. V roku 2018 ich bolo v maturitných programoch 
viac než 7-tisíc, na vysokých školách len tisíc. 

Vyššie vzdelanie je a zároveň nie je dostupné pre všetkých

Žiaci a žiačky so zdravotným znevýhodnením



• Tretina žiakov z rómskych vylúčených lokalít ukončila v roku 2017/18 
povinnú školskú dochádzku bez dosiahnutého základného vzdelania. 
Necelá polovica po ukončení povinnej školskej dochádzky pokračuje v 
štúdiu na strednej škole (IVP a ÚHP, 2019). 

• V systéme stredného školstva navštevujú najmä triedy praktických škôl a 
odborných učilíšť, ktoré sú určené pre žiakov s mentálnym postihnutím,
alebo školy, v ktorých nezískavajú odbornú kvalifikáciu.

• V populácii Rómov je maximálne 1 % ľudí s vysokoškolským vzdelaním.

Vyššie vzdelanie je a zároveň nie je dostupné pre všetkých

Žiaci a žiačky zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia



• V systéme sa nachádzajú rôzne nákladné a nie vždy efektívne opatrenia, 
ktoré sa zavádzajú v dôsledku zlyhania systému na predchádzajúcich 
vzdelávacích stupňoch.

• Nulté ročníky
• Kurzy na dokončenie základného vzdelania

Šance znevýhodnených skupín obyvateľstva na dosiahnutie vyššieho 
vzdelania by boli omnoho vyššie, ak by školy, ktoré navštevovali, dokázali 
efektívnejšie reagovať na ich vzdelávacie potreby prostredníctvom celej 

škály podporných nástrojov.

Vzdelávací systém nedokáže dostatočne včas vyrovnávať šance a 
kompenzovať znevýhodnenia
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• Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – so 
zdravotným znevýhodnením, s nadaním a zo sociálne znevýhodneného 
prostredia

•    Tvoria takmer pätinu všetkých žiakov základných škôl

• Nárok na podporu však nemajú všetky deti, ktoré by ju potrebovali 

• Nárast počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
môže súvisieť aj s nastavením financovania 

• Podmieňovanie podpory pridelením diagnózy obmedzuje možnosti 
preventívneho pôsobenia

Hoci počet žiakov so špeciálnymi potrebami narastá, nárok 
na podporu nemajú všetky deti, ktoré by ju potrebovali



Počet detí a žiakov v špeciálnom školstve je vysoký
a dlhodobo sa nemení

Zdroj: To dá rozum, na základe údajov CVTI SR (2009 – 2019)
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Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí a žiakov s rozmanitými 
potrebami znižuje množstvo problémov, ktorým čelia

• Väčšina detí so špeciálnymi potrebami by sa podľa pedagogických a 
odborných zamestnancov z bežných škôl mala vzdelávať v školách 
hlavného vzdelávacieho prúdu.

• Bežné ani špeciálne školy nemajú vytvorené adekvátne organizačné, 
finančné, personálne ani priestorové podmienky na ich vzdelávanie. 

• Nedostatok pedagogických asistentov ešte zhoršuje neefektívne nastavená 
náplň práce časti z nich.

• Školám chýbajú tiež odborní zamestnanci (špeciálni pedagógovia, školskí 
psychológovia a ďalší) a kvalitne spracované štandardy ich práce, ako aj 
model, ako by mali na školách pracovať a spolupracovať s učiteľmi.



Učitelia bežných škôl sa necítia na prácu s deťmi s 
rozmanitými potrebami dostatočne pripravení

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum (2018). Počet respondentov: 2 731 učiteľov a učiteliek z 
bežných MŠ, ZŠ a SŠ.
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2%

Absolvovali ste ďalšie vzdelávanie (akreditované alebo neakreditované) 
v oblasti podpory vzdelávania detí s rôznorodými potrebami? 

Áno, v dostatočnom rozsahu

Áno, ale potreboval by som sa
v tejto oblasti ďalej vzdelávať

Nie, ale potreboval by som sa
v tejto oblasti ďalej vzdelávať

Nie a ani necítim potrebu
rozširovať si vzdelanie v tejto
oblasti



• Štvrtina učiteľov a učiteliek na bežných školách nedostáva pri 
vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami žiadnu externú odbornú 
a metodickú podporu.

• Externé metodické vedenie a vzdelávanie chýba väčšine 
pedagogických asistentov z bežných aj špeciálnych škôl. 

• Skúsenosti s formou a kvalitou podpory zo strany poradní sú 
naprieč Slovenskom veľmi rôznorodé. 

• Poradne sú personálne poddimenzované, chýba jednotný štandard 
kvality ich služieb a dostatočné metodické vedenie samotných 
poradní.

Externá podpora pre školy pri vzdelávaní detí s rozmanitými 
potrebami nie je dostatočná



• Podpora pre slabo prospievajúcich žiakov na mnohých základných a 
stredných školách je nedostatočná, najčastejšie volenou stratégiou 
podpory je informovanie rodičov. 

• Nástroje podpory nadaných a talentovaných žiakov sú limitované, 
40 % účastníkov prieskumu z regionálneho školstva sa domnieva, 
že ich školu nenavštevujú žiadni žiaci s nadaním či talentom.

• Žiaci a študenti sa v prípade rôznych typov problémov často v 
školách nemajú na koho obrátiť. 

• Individuálne záujmy žiakov a študentov sa do obsahu ich 
vzdelávania môžu premietnuť len obmedzene. 

Individualizovaná podpora podľa potrieb a záujmov nie je 
dostupná ani pre „bežných žiakov”



Zdroj: https://windmillsofmymind.weebly.com/everybody-is-a-genius.html

https://windmillsofmymind.weebly.com/everybody-is-a-genius.html
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Zdroj: OECD 2019 (TALIS 2018)
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že učiteľská profesia je spoločensky uznávaná



• V rámci bakalárskeho a magisterského štúdia (dennej i externej formy) 
sa študenti/ky učiteľstva pripravujú
• celkovo na 11 vysokých školách
• na 28 fakultách, z toho je len 7 pedagogických fakúlt (CVTI SR, 

2018)

• V akademickom roku 2016/2017 sa vzdelávalo len 55 % na 
pedagogických fakultách (CVTI SR, 2018)

• Učiteľskú kvalifikáciu môžu získať i absolventi neučiteľských VŠ 
programov 2. stupňa cez tzv. doplňujúce pedagogické štúdium

Kde sa pripravujú

Takmer polovica študentov/iek učiteľstva sa pripravuje na 
nepedagogických fakultách



• Prevažuje rozvoj teoretických vedomostí na úkor získavania praktických 
zručností

„Myslím si, že máme veľmi dobré odborné vedomosti a vzdelanie, že až na 
takej, povedala by som, nadštandardnej úrovni, v porovnaní s tým, čo reálne 
budeme ako učitelia využívať. Ale nemáme to nejako zaplikované v praxi. Ani 
nám to v podstate nebolo ukázané, ako by sa tie vedomosti mali podávať 
deťom.“ (študentka učiteľstva)

• Študenti/ky učiteľstva poukazujú na nedostatok prípravy v oblasti 
výučby detí s rôznymi druhmi znevýhodnenia

„No nám napríklad dokola hovoria o integrovaných žiakoch. Proste že sa to 
môže stať. Ale nikto nám nikdy nepovedal, ako by sme ho mali učiť, keby že 
toho integrovaného žiaka máme. Ako by sme ho mali učiť, aby sme 
neodstrkovali ostatných žiakov, aby to nevnímali, že sa viac venujem jemu a 
im menej.” (študentka učiteľstva)

V akých obsahových oblastiach sa pripravujú

Budúci učitelia/ky sa pripravujú hlavne na to, čo učiť,
a nie, ako to učiť



Ako formou sa pripravujú

Budúcich učiteľov pripravujú na nové vyučovacie metódy 
zastaranými metódami

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, realizovaný v roku 2018. 

Učiteľstvo a iné 

pedagogické vedy Celkovo

 Výklad 88,1% 83,8%
 Diskusia o preberanej téme 60,0% 48,5%

 Individuálne samoštúdium 39,0% 40,7%

 Práca v malých skupinách 32,4% 28,7%

 Aplikácia teoretických poznatkov na príkladoch 

z praxe

31,4% 35,2%

 Riešenie problémov študentmi 25,7% 28,3%
 Učiteľ počas vyučovania nahlas číta texty 

dôležité pre preberanú látku

25,5% 29,3%

 E-learning 21,6% 13,4%

 Interaktívne vzdelávanie (napr. hranie rolí, 

simulovanie praxe)

13,4% 9,2%

Počet respondentov 760 3835

Aké metódy a formy výučby Vaši učitelia najviac 

využívajú? Vyberte najviac päť odpovedí.



V akých oblastiach pociťujú potrebu sa rozvíjať a v ktorých sa rozvíjajú

Učitelia pociťujú najväčšiu potrebu sa profesijne rozvíjať vo 
výučbe žiakov so špeciálnymi potrebami

Zdroj: OECD 2019 (TALIS 2018)

Oblasti, v ktorých učitelia cítia 

potrebu sa rozvíjať
%

Vyučovanie žiakov so špeciálnymi potrebami 26,5

Manažovanie správania žiakov v triede 19,1

IKT zručnosti vo vyučovaní 16,6

Spôsoby hodnotenia žiakov 11,3

Vedomosti v mojom vyučovacom predmete 11,1

Pedagogické kompetencie v mojom 

vyučovacom predmete
10,7

Vyučovanie v multikultúrnom a multijazyčnom 

prostredí
9,3

Oblasti, v ktorých sa učitelia 

rozvíjali v poslednom roku
%

Vedomosti v mojom vyučovacom predmete 67,1

Pedagogické kompetencie v mojom 

vyučovacom predmete
64,7

IKT zručnosti vo vyučovaní 60,0

Spôsoby hodnotenia žiakov 43,4

Vyučovanie žiakov so špeciálnymi potrebami 36,7

Manažovanie správania žiakov v triede 33,2

Vyučovanie v multikultúrnom a 

multijazyčnom prostredí
14,2



Ako vnímajú žiaci/čky svojich učiteľov/ky

Podľa žiakov sú ich učitelia skôr odborníci než osobnosti

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, realizovaný v roku 2018. Počet respondentov: 2 827 stredoškolských žiakov/čok
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74 % 

žiakov/čok stredných škôl sa stretlo s tým, že učiteľ ponižuje žiakov pred 
spolužiakmi (napríklad používa prezývky, zosmiešňuje ich a pod.)

Ako vnímajú žiaci/čky svojich učiteľov/ky

Tri štvrtiny žiakov sa stretlo s tým, že učiteľ ponižuje žiakov 
pred spolužiakmi

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, realizovaný v roku 2018. Počet respondentov: 2 827 stredoškolských žiakov/čok



• Výučba je hlavnou činnosťou VŠ učiteľov, až pre 83 %
respondentov to je činnosť, ktorej venujú najviac času

• Počas doktorátu na učenie nie je 59 % špeciálne 
pripravovaných

• Dve tretiny VŠ učiteľov uviedlo, že kritériá ich hodnotenia
nezohľadňujú kvalitu ich pedagogickej činnosti

Učenie hrá na vysokých školách druhé husle



VŠ učitelia majú u študentov na Slovensku nepriaznivý obraz

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 3835 vysokoškolákov na Slovensku, 1404 vysokoškolákov  v 
zahraničí
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Na súkromných VŠ sa javia vzťahy medzi študentmi a učiteľmi lepšie
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Súkromná VŠ

Verejná VŠ

Stretli ste/stretávate sa s tým, že učiteľ ponižuje študentov pred 
spolužiakmi? 

Áno, často Áno, občas Áno, raz Nie

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 3 835 vysokoškolákov na Slovensku



• Viac ako 40 % neuviedlo, že by ich doktorandské štúdium 
pripravovalo na základné výskumné činnosti 

• návrh a realizácia výskumu/umeleckého diela

• metódy výskumu/tvorby

• prezentácia výskumu

• publikovanie v prestížnych vydavateľstvách

Len časť doktorandov sa pripravuje na tvorivú činnosť



• 82 % študentov sa zapísalo na 2. stupeň na tej istej VŠ, kde 
skončili prvý stupeň (MŠVVaŠ SR, 2018)

• 74 % respondentov To dá rozum dotazníka spomedzi 
doktorandov pokračovalo na rovnakej VŠ, kde získali druhý 
stupeň

Na jednej VŠ od akademickej „kolísky“ až po dôchodok



Na Slovensku dochádza k akademickému incestu

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov pôsobiacich na Slovensku a 197 
akademikov pôsobiacich v zahraničí
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10 949 (doktorandi 2009)

6769 (doktorandi 2018)

CVTI, 2018

Vysokým školám hrozí starnutie



53 %

Vysokým školám hrozí starnutie
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5. Spravovanie, riadenie a financovanie školstva

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku



„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som 
sa naučil v škôlke“ (R. Fulghum) – platí to?

MŠ ZŠ SŠ

Vedomosti z predmetov/vzdelávacích oblastí 82% 56% 54 %

Tvorivosť 58% 27% 26 %

Schopnosť pracovať v tíme 54 % 26 % 24 %

Etické správanie – čestnosť, zodpovednosť, pravdivosť 50 % 21 % 35 %

Schopnosť riešiť problémy 47 % 26 % 37 %

Čitateľská gramotnosť 47 % 88 % 49 %

Ústny jazykový prejav 42 % 19 % 15 %

Oblasti, na ktoré sa kladie najväčší dôraz

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 480



Žiaci a žiačky pociťujú dôraz kladený na osvojovanie 
si vedomostí, no to, čo sa učia, považuje za 

aktuálne menej ako polovica z nich

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: riaditelia = 97, žiaci = 2827



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 71 HR špecialistov pracujúcich s 
absolventmi ZŠ a SŠ

Mäkké zručnosti, ktoré zamestnávatelia 
očakávajú, sú v školách na okraji záujmu
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Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 71 HR špecialistov pracujúcich s 
absolventmi ZŠ a SŠ



Žiakov nevedieme k objavovaniu 
poznania, ale len k prijímaniu informácií

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 2 827



Prekážkou v aplikácii aktivizačných metód na ZŠ a 
SŠ je najmä čas a chýbajúca metodická podpora

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Početnosť respondentov: 3 657



• V ČR študenti využívajú v štúdiu angličtinu častejšie ako na Slovensku
•

Štúdium v zahraničí vysokoškolákov rozvíja viac 

V ktorých oblastiach Vás štúdium na vysokej škole najviac rozvíja? 
(výber všetkých relevantných odpovedí)

Oblasti rozvoja Slovensko Česko
Ostatné 
krajiny

Úroveň vedomostí v mojom 
odbore

64.2 89.7% 79.2%

Schopnosť kritického myslenia 33.9 49.9% 68.3%

Schopnosť pracovať v skupine 32.2 46.3% 65.9%

Schopnosť učiť sa v 
súvislostiach a naprieč 
disciplínami

28.7 55.5% 55.4%

Motivácia a chuť učiť sa a 
pracovať

21.9 42.0% 46.5%

Spolu respondentov 3835 862 542
Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



•

Absolventi spĺňajú očakávania zamestnávateľov len 
obmedzene
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• Viac ako polovica študentov počas štúdia absolvuje prax

• Prax študentom priniesla najmä lepšie odborné znalosti a 
zručnosti, lepšie pochopenie teoretických vedomostí a
možnosť odskúšať si veci v bezpečnom prostredí 

• Študenti poukazovali na to, že prax, ktorú absolvovali, 
nebola vždy zmysluplná.

Iba kvalitná prax má pre študentov reálny prínos



...

Zdroj: sciencemag.org



84,4 %
študentov si myslí, že študenti na ich škole aspoň 

niekedy odovzdávajú plagiáty

Plagiátorstvo je podľa študentov na VŠ prítomné



1. Otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávaní

2. Individualizovaná podpora učiacich sa

3. Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

4. Obsah a forma vzdelávania

5. Spravovanie, riadenie a financovanie školstva

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku



Školská legislatíva je rozsiahla, čo prispieva k veľkej šírke agendy riaditeľov, no školy 
často nemajú dostatočné personálne kapacity na jej zabezpečenie.

Kompetencie riaditeľov a zriaďovateľov škôl nie sú dostatočné vyjasnené, čo komplikuje 
ich efektívny výkon. Jednotlivé organizačné zložky školy sú riadené v rôznych režimoch.

Funkčné vzdelávanie pomáha relatívne nízkemu podielu riaditeľov a je málo variabilné.

Neoptimalizovaná sieť škôl prispieva k ekonomickej neefektívnosti, geografickej 
nedostupnosti aj k nekvalite vzdelávania.

Financovanie škôl nie je dostatočné ani efektívne, školstvo ako celok je podfinancované.

Dôležité otázky v riadení škôl



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 619 riaditeľov materských, základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych.

Pomoc pri riadení škôl zabezpečujú kvalitné ľudské zdroje
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Čo Vám najviac pomáha pri riadení školy?



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 619 riaditeľov materských, základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych.

Zriaďovatelia sa starajú najmä o financovanie a prevádzku, 
nie o obsah, personálnu a ekonomickú agendu
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zabezpečenie školskej infraštruktúry

zabezpečenie dodatočných prostriedkov z vlastného…

schvaľovanie výročnej správy o činnosti školy

poskytovanie financií na mzdy

kontrolovanie hospodárenia školy

poskytovanie financií na prevádzku školy

menovanie a odvolávanie riaditeľa-ky

Funkcie, ktoré podľa riaditeľov plní zriaďovateľ školy



„Prvý problém vidím v tom, že je roztrieštenosť alebo proste taký zvláštny pohľad na to, čo je originálna 
kompetencia a čo je prenesený výkon. Aj v jedných, aj v druhých inštitúciách [štátnych a samosprávnych – pozn. 

autora], ktoré jedny sú platené z podielov vydané zo štátu, robia alebo majú pracovať kvalifikovaní pedagógovia.“
(zástupkyňa okresného úradu)

„Problém nastal prechodom odborov školstva pod ministerstvo vnútra, kde v podstate do celého tohto procesu 
financovania vstúpil ďalší subjekt. A to rozhodujúci subjekt v tom zmysle, že odbory školstva nemajú právnu 

subjektivitu.“
(zástupkyňa okresného úradu)

„Riadenie sa zvrhlo iba na to, že poďme sa baviť o tom, či na to máme peniaze, či nám podielové dane stačia. Kvalita 
výchovno-vzdelávacieho procesu z pozície samosprávy vo vzťahu k originálnym kompetenciám a snaha, aby tá 

kvalita bola prioritou, je úplne nulová.“
(zástupkyňa okresného úradu)

Školstvo je sluhom viacerých pánov



Pokles počtu detí a žiakov bol väčší ako pokles počtu škôl a učiteľov
→ máme menšie školy a triedy a menej žiakov na učiteľa

Parametre optimalizácie siete škôl: dostupnosť, kvalita a nákladovosť
→ iná váha pri materských, základných a stredných školách

Rozhodovanie o počtoch žiakov a tried na stredných školách
→ rôzne metre pre rôzne školy v rôznych krajoch

Sieť škôl nie je optimálna



Dve tretiny základných škôl sú z hľadiska financovania výnimkou, vzdelávajú pritom tretinu
žiakov.

Normatívne financovanie nie je výhodné pre základné školy s počtom žiakov tesne nad 250.

Nároky na finančné zdroje sa rôznia podľa vekovej a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov a 
tiež podľa lokálnej siete škôl.

Časť škôl musí byť ku koncu roka dofinancovávaná kvôli nedostatku zdrojov na personálne
náklady.

Financovanie školstva nie je dostatočné ani efektívne



Rektor Správna rada

Akademický senát VŠ Vedecká rada VŠ

Dekan

Akademický senát fakulty Vedecká rada fakulty

Riadenie na VŠ je komplikované



• V rámci fakultných aj VŠ akademických senátov (AS) podporované 
aj časťou dekanov, vedúcich katedier/ústavov – ak prevážia 
čiastkové záujmy, tak to môže viesť k viacerým problémom:

• so spájaním pracovísk podobného zamerania

• s interdisciplinárnym výskumom a vzdelávaním

• so zefektívnením administratívnych a podporných procesov

Vnútorné hranice VŠ



• väčšina VŠ učiteľov volí do AS, zo študentov len časť

• Začínajúci akademici volia menej a menej často sú zvolení do AS –
jeden z hlavných dôvodov, prečo sa nechcú zapájať do 
spravovania VŠ, je obava z pomsty vedenia

• Študenti majú minimálne tretinu hlasov v AS, rozhodujú o 
inštitucionálnych otázkach, ale:
• Nie sú systematické mechanizmy na ovplyvňovania štúdia na 

najnižšej úrovni (katedra/ústav)

Nie všetky hlasy sa v spravovaní VŠ presadia



• Najdostupnejšie sú u nás stredné a vysoké školy, ale raná starostlivosť a predškolské 
vzdelávanie je dostupná len limitovane. Práve táto úroveň vzdelávania je však kľúčová pre 
neskorší život žiaka, študenta a absolventa.

• Systém nereaguje dostatočne na rôznorodosť potrieb učiacich sa, čím by im pomohol 

vyrovnať ich šance s ostatnými a naplniť potenciál

• Zručnosti potrebné pre život, napríklad ako tvorivosť, tímová práca či etické správanie sa 

najviac rozvíjajú v škôlkach, v neskorších rokoch na ne čoraz viac rezignujeme a 
prechádzame od učenia experimentovaním k málo efektívnym pasívnym metódam 
prijímania informácií.

• Učitelia nemajú dostatočnú prípravu v pedagogických zručnostiach, podporu v ďalšom 
rozvoji, a ani docenenie svojej práce, a tak len ťažko môžu rozvíjať potenciál všetkých 
učiacich sa.

•    Školstvo je zo systémovej úrovne nekvalitne riadené, nedostatočne a neefektívne 
financované. Riadenie sa vyznačuje komplexnosťou procesov a úloh na pleciach 
riadiacich pracovníkov. 

Záver



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ



PROJEKT PODPORUJÚ


