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Úvodom

„Opakovane sa presvedčujeme o tom, že aktuálna pandemická
situácia nám prináša mnohé príležitosti. Jednou z nich je aj to, že sa
zviditeľňujú slabé miesta nášho školského systému, ktoré podmieňujú
jeho obmedzenú funkčnosť a efektivitu. Sme presvedčení, že
�nancovanie skupiny škôl a školských zariadení cez podielové dane
orgánov územnej samosprávy je takýmto slabým miestom, kvôli
ktorému významná časť �nancií zo systému uniká a ďalšia časť je
rozdeľovaná netransparentným a nespravodlivým spôsobom. Veríme,
že spoločný dotazník je príležitosťou pre presadenie dlhodobých
zámerov v oblasti rovnoprávneho postavenia vo vzťahu k ostatným
zriaďovateľom, ako aj mostom spájajúcim obe strany pre ďalšie formy
vzájomnej spolupráce, z ktorej môže pro�tovať celý vzdelávací
systém na Slovensku.“ 

, Mgr. Daniel Masarovič prezident
Združenie katolíckych škôl Slovenska

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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., štatutárna zástupkyňa 
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení
Slovenska 

„Množstvo vyplnených dotazníkov prekonalo naše očakávania. Naozaj
ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a ponúkli vlastný
pohľad v problematike, ktorá sa týka nás všetkých. Rovnako chcem
vyjadriť nadšenie z naštartovanej spolupráce so ZKŠS. Spojenie síl
nám ponúka oveľa väčšiu váhu argumentácií a širšiu platformu
vzájomných prepájaní. Ešte raz vďaka všetkým.“

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD

Školský rok 2019/2020 je úspešne za nami. Aký bol?

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 preverila
pripravenosť školstva vo väčšine krajín sveta. Na Slovensku o.i.
obnažila problémy nerovného prístupu samospráv vo vzťahu k svojim
školám a školským zariadeniam a k školám neštátnych zriaďovateľov. 

Zo zdravotného hľadiska Slovensko obstálo výborne a školy a školské
zariadenia zdolali aj výzvy spojené s prerušením vzdelávania a jeho
prechodom do domáceho prostredia. 

Začiatkom marca 2020, keď sa začali zatvárať prvé školy, nikto
nevedel, dokedy situácia potrvá, na čo sa treba pripraviť, a či sa
vôbec na nové podmienky v tak krátkom čase pripraviť dá.
Zriaďovatelia, riaditelia, učitelia, rodičia, deti, žiaci, študenti – pred
všetkými stáli nové požiadavky organizačného, materiálno-
technického i obsahového nastavenia.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení
Slovenska (ASŠŠZS) a Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS)
koncom apríla 2020 spoločne oslovili neštátne školy a školské
zariadenia, aby formou dotazníka zmapovali vyrovnanie sa so
situáciou, ktorej od samého začiatku takmer nikto nebol pripravený
plnohodnotne čeliť. Do dotazníka sa zapojilo 361 účastníkov z celého
Slovenska a všetkých druhov škôl a školských zariadení a spracovali
odpovede viac ako 350 zriaďovateľov a riaditeľov.

 odpovedí približuje priebeh najdôležitejších udalostí
súvisiacich a mimoriadnou situáciou. 

 mapuje výzvy, ktoré riešili zriaďovatelia a riaditelia
neštátnych škôl a školských zariadení vo vzťahu k deťom, žiakom,
študentom, či rodičom. Zároveň ponúka inšpirácie z poznatkov
a skúseností, ktoré sa dajú využiť pri príprave nielen záložného
krízového plánu pre obdobie  ale aj organizácii ďalšieho
školského roka.

Prvá časť

Druhá časť

„druhej vlny“

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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 sú zhrnuté poznatky zo zisťovania priebehu komunikácie
s obcami, mestami a krajmi (ktoré sú zriaďovateľmi škôl a školských
zariadení, no majú v rukách prenesené i originálne kompetencie)
počas obdobia mimoriadnej situácie. Ako potvrdili odpovede, toto
obdobie zvýraznilo rozdiely nerovného postavenia, v ktorom 

 neštátni zriaďovatelia. 

Na základe údajov z dotazníka bude spracovaná aj samostatná
analýza �nančného prostredia, ktorá bude pri rokovaniach na
všetkých úrovniach užitočnou pomôckou v prospech zlepšenia
�nancovania a postavenia neštátnych škôl a školských zaradení.

V tretej časti

"za kratší
koniec ťahajú"

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Chronológia 
17.-23. február Jarné prázdniny v Bratislavskom,

Nitrianskom a Trnavskom VÚC.

24. 2. - 1. 3. Jarné prázdniny v Banskobystrickom,
Trenčianskom a Žilinskom VÚC.

27. február Zasadnutie Bezpečnostnej rady SR a
zriadenie krízového štábu v súvislosti s
ochorením COVID-19..

29. február Voľby do Národnej rady SR.

2. - 8. marec Jarné prázdniny v Košickom a Prešovskom
VÚC.

2. marec  v
ktorom dôrazne NEODPORÚČA
organizovanie akýchkoľvek výletov,
exkurzií a iných podujatí do oblastí s
potvrdeným výskytom COVID-19.

MŠVVaŠ SR vydáva 1. usmernenie,

4. marec  v
Bratislave  na dva týždne z dôvodu
podozrenia na výskyt COVID-19.

Zatvorenie prvej strednej školy

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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6. marec

Zatvorená ďalšia stredná škola v
Bratislave z dôvodu preventívnych
opatrení.

Potvrdený 1. prípad COVID-19 na
Slovensku.

7. marec Mesto Malacky zatvára školy vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti,

8. marec
 v zriaďovateľskej pôsobnosti

svojho kraja.

Predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba zatvára školy a školské
zariadenia

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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9. marec  a s
okamžitou platnosťou ruší až do odvolania
všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty
žiakov a študentov do zahraničia a
návštevy v reedukačných výchovných
zariadeniach.

MŠVVaŠ SR vydáva 2. usmernenie

11. marec , kde
rozširuje zákaz na lyžiarske zájazdy, školy
v prírode, školské výlety, exkurzie, okresné,
krajské a celoštátne kolá súťaží, návštevy
študentov zo zahraničia a všetky športové
podujatia. 

Ďalšie mestá a kraje zatvárajú školy vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (napr.
Banskobystrický samosprávny kraj, Nitra,
Žilina a Košice).

MŠVVaŠ SR vydáva 3. usmernenie

12. marec Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva
zákaz organizovať a usporadúvať
hromadné podujatia, športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy. 

Potvrdený výskyt COVID-19 v bratislavskej
materskej škole a ďalšie mestá zatvárajú
školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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12. marec 
 a

školských zariadeniach v období od 16.
marca 2020 do 29. marca 2020. Zároveň
presúva termíny maturitných skúšok,
prijímacích skúšok na stredné školy. 

Ministerka školstva M. Lubyová prerušuje
vyučovanie na všetkých školách

16. marec Zatvorenie škôl a školských zariadení
sťahuje rodičov z pracovného procesu,
zatvárajú sa maloobchodné prevádzky,
prácu prerušujú aj mnohé �rmy.

21. marec Vedenie MŠVVaŠ SR preberá nový
minister B. Gröhling.

24. marec
 a ruší

Testovanie 9 a externú časť maturitnej
skúšky. Zároveň oznamuje presuny
termínov internej maturitnej skúšky,
podania prihlášok na stredné školy,
zápisov do základných škôl a podania
žiadostí do materských škôl. V spolupráci
s mimovládnymi neziskovými
organizáciami sa spúšťa sa portál
www.ucimenadialku.sk.

Minister B. Gröhling oznamuje, že školy
zostanú zatvorené až do odvolania

26. marec MŠVVaŠ SR spúšťa call centrum pre 
zamestnancov v školstve, rodičov a
verejnosť. 

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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6. apríl MŠVVaŠ SR vydáva usmernenie na
hodnotenie žiakov ZŠ, SŠ, SOŠ s dôrazom
na zohľadnenie jedinečnosti podmienok
žiakov na vzdelávanie a usmernenie k
zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky.

23. apríl
 Žiakom, ktorí nesúhlasia s

výslednou známkou umožňuje absolvovať
maturitnú skúšku prezenčnou formou v
termíne od 25. mája do 13. júna 2020.

Minister B. Gröhling oznamuje rozhodnutie
o administratívnom vykonaní maturitnej
skúšky.

28. apríl Minister B. Gröhling vydáva rozhodnutie o
prijímaní detí do materských škôl
bezkontaktným spôsobom a rozhodnutie
o hodnotení, organizácii štátnej záverečnej
skúšky a prijímacom konaní žiakov
základných umeleckých škôl. Zároveň
vydáva usmernenie k obsahu a organizácii
vzdelávania žiakov základných škôl.

29. apríl Minister B. Gröhling vydáva rozhodnutie a
usmernenie o prijímacích pohovoroch na
stredné školy, v ktorom posilňuje
právomoci riaditeľa pri rozhodovaní o
spôsobe výberu žiakov.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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29. 4. - 14. 5. ASŠŠZS a ZKŠS oslovujú
zriaďovateľov a riaditeľov
súkromných a cirkevných škôl s
DOTAZNÍKOM 2020 o organizačnom
zabezpečení a fungovaní škôl a
školských zariadení a o ich
�nancovaní (zber údajov do 14. mája
2020).

Dotazník vyplnilo 361 riaditeľov a
zriaďovateľov, ktorí značnú
pozornosť venovali aj podrobnému
rozšíreniu svojich odpovedí formou
dodatkov.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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19. máj Minister B. Gröhling vydáva rozhodnutie o
obnove prevádzky CŠPP a CPPPaP a
obmedzenej prevádzky zariadení
školského stravovania.

22. máj Minister B. Gröhling vydáva rozhodnutie a
MŠVVaŠ SR usmernenie k znovuotvoreniu
MŠ, ZŠ, a ŠKD k 1. júnu 2020.

28. máj Minister B. Gröhling dopĺňa rozhodnutie z
22. mája o obnovení vyučovania v
jazykových školách na účel konania ŠZŠ a
SŠ na účel konania skúšok, ako aj
individuálne vyučovanie v ZUŠ s jedným
žiakom. Tiež vydáva usmernenie k
prevádzke špeciálnych výchovných
zariadení.

1. jún Za prísnych bezpečnostných opatrení sa
na základe rozhodnutia zriaďovateľov
otvárajú prvé MŠ, ZŠ, individuálna forma
vyučovania na ZUŠ, školské kluby detí.

10. jún Obnovuje sa skupinová forma vyučovania
v ZUŠ, činnosť CVČ.

22. jún Na základe rozhodnutia zriaďovateľov sa
žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ
umožňuje vstup do škôl v priebehu
posledného školského týždňa.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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„Úloha pedagóga vo vzdelávaní je komplexná. Na jednej
strane je pedagóg ako zdroj informácií a
sprostredkovateľ vedomostí zodpovedný za rozvoj
rôznych kompetencií, na druhej strane má tiež
motivujúcu a usmerňujúcu úlohu, podporujúcu
nezávislé vzdelávanie žiakov. V súčasnej situácii bol
učiteľ presunutý do úlohy tútora. Naši učitelia tento
presun zvládli výborne!“

— Odpoveď z Dotazníka 2020

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Výzvy 
mimoriadnej situácie 
pre neštátne školy 
a školské zariadenia 
a ich zvládnutie
Mimoriadna pandemická situácia a s ňou súvisiaci núdzový stav,
priniesol neštátnym zriaďovateľom množstvo výziev, s ktorými
dovtedy nemali žiadne skúsenosti. 

Presun vyučovania do online priestoru, vynútené zmeny v pracovno-
právnych vzťahoch, či výrazné organizačné zmeny museli
zriaďovatelia riešiť vo veľmi rýchlych časových sledoch. 

Okrem toho, znásobená �nančná nestabilita potvrdila dlhodobo
avizované ohrozenia vyplývajúce z nerovného postavenia
zriaďovateľov v systéme �nancovania materských škôl, ZUŠ
a školských zariadení. 

Všetky uvedené výzvy stáli pred neštátnymi zriaďovateľmi
a vyžadovali okamžité riešenia.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Publikácia ponúka súhrn poznatkov o riešení najčastejších výziev v
organizácii a výchovno-vzdelávacom procese, informáciu o
úsporných opatreniach vo vzťahu k pracovníkom, žiakom i rodičom. 

Rovnako prináša aj re�exiu, ako sa riaditelia a zriaďovatelia emočne
vyrovnali s mimoriadnou situáciou a aké zmeny pred koncom
školského roka očakávali.

Z odpovedí viac ako 350 riaditeľov a
zriaďovateľov škôl a školských zariadení
naprieč celým Slovenskom vyplynulo
niekoľko zásadných informácií:

 V rámci vnútorného hodnotenia sa zriaďovatelia
a riaditelia prevažne vyjadrili, že situáciu zvládli

. viac ako dobre alebo veľmi dobre

 Väčšina dotazovaných škôl od vyhlásenia
mimoriadnej situácie plynule alebo po krátkom
prerušení pokračovala vo vzdelávaní
prostredníctvom internetu a len 10 % z nich
muselo svoje služby prerušiť.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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 Úsporné 

 ktorí neboli v trvalom pracovnom
pomere, ale aj 

opatrenia vo vzťahu k zamestnancom
sa najčastejšie dotkli výšky miezd, zníženia počtu
zamestnancov,

úpravy pracovných úväzkov.

 Začiatkom mája takmer polovica respondentov
preferovala ukončenie mimoriadnej situácie a

 Viac ako tretina
uprednostňovala pokračovanie mimoriadnej
situácie s čiastočným uvoľnením režimu.

návrat do bežného fungovania.

 Riaditeľom a zriaďovateľom počas mimoriadnej
situácie najviac 

, dožadovali sa jasnejších
pokynov a väčšej metodickej pomoci.
Zriaďovateľom chýbali jasné nastavenia
�nančných pravidiel a 

, ktoré vo �nancovaní
originálnych kompetencií rozhodujú aj o
�nancovaní neštátnych škôl a školských
zariadení.

chýbalo promptnejšie
informovanie a usmerňovania zo strany
ministerstva školstva

rovnocenný dialóg so
samosprávami miest a obcí

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020



"Prvú vlnu" sme zvládli

18Strana 

Spoločenská situácia                                                  

V polovici mája, v čase ukončenia zberu dát, bola mimoriadna situácia
zastabilizovaná. 

Od konca marca až do odvolania bolo rozhodnutím ministra
vyučovanie na školách a aktivity v školských zariadeniach prerušené.

Riaditelia mali k dispozícii väčšinu usmernení, fungoval portál
www.ucimenadialku.sk, ktorý zverejňoval nielen organizačné a
pracovno-právne usmernenia, ale aj metodickú pomoc. 

Vyučovanie a poskytovanie služieb bolo v prevažnej miere presunuté
do online priestoru alebo sa realizovalo dištančným spôsobom. Takto
fungovali materské školy, základné školy, stredné školy, ZUŠ, ale aj
niektoré ZUŠ, CŠPP a CPPPaP. Problém fungovania bol nejasný pre
CVČ, nefungovali ŠKD a školské jedálne.

Vyučovanie a poskytovanie služieb bolo v prevažnej miere presunuté
do online priestoru alebo sa realizovalo dištančným spôsobom. Takto
fungovali materské školy, základné školy, stredné školy, ZUŠ, ale aj
niektoré ZUŠ, CŠPP a CPPPaP. Problém fungovania bol nejasný pre
CVČ, nefungovali ŠKD a školské jedálne. 

„Situáciu sme zvládli veľmi dobre“

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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V úvode dotazníka mali riaditelia a zriaďovatelia ohodnotiť vo
všeobecnosti celkové zvládanie mimoriadnej situácie. Svoje pocity
mohli vyjadriť na stupnici od 0 (nezvládajú) až po 5 (zvládajú veľmi
dobre).

Najviac opýtaných (36,5%) sa vyjadrilo, že situáciu  
Nasledovala skupina opýtaných, ktorí situáciu zvládajú

 (27 %)  a hneď za nimi skupina 25 % s vyjadrením . Naproti
tomu len 42 z 347 (12 %) odpovedí bola v druhej polovici spektra
(situáciu nezvládajú alebo skôr nezvládajú). 

zvládajú viac ako
dobre.  veľmi
dobre dobre

Odpovede z dotazníka                                               
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                                                        Eva Ohraďanová  
"Vzniknutá situácia potvrdila �exibilitu neštátnych škôl a školských
zariadení a najmä pružnosť ich rozhodovania. Kým vo verejných a
štátnych školách musia riaditelia prechádzať často zložitým
schvaľovacím procesom voči svojmu zriaďovateľovi (mestu, obci,
VUC), v našom prípade ide zvyčajne o súčinnosť niekoľkých osôb
priamo a dlhodobo zodpovedných za svoju školu.

Potvrdilo sa, že neštátne školy sú schopné čeliť rýchlo meniacim sa
podmienkam a prinášať riešenia s časovým presahom. Kým vo
verejných a štátnych školských subjektoch dochádza k častým
výmenám riaditeľov (často i po každom funkčnom období), neštátne
školy sú kontinuálne vedené jednou osobnosťou a spoločnou víziou.
Prinášajú inovácie a moderný prístup ku vzdelávaniu. Mnohé majú
systém dištančného vzdelávania už v praxi zvládnutý a s
modernými komunikačnými nástrojmi pracujú na dennej báze. Viac
ako tretina dotazovaných neštátnych škôl dokázala preniesť proces
vzdelávania do virtuálneho priestoru bez akéhokoľvek prerušenia a
hneď po vyhlásení mimoriadneho stavu."

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Najčastejšie zmeny vo vyučovaní
Spoločenská situácia                                                  

Po prerušení vyučovania prvými veľkými zriaďovateľmi (Malacky,
Bratislavský VÚC, Banskobystrický VÚC, Žilina, Košice, Banská
Bystrica, Bratislava, niektoré súkromné školy...) dňa 12. marca 2020
ministerka školstva M. Lubyová svojím rozhodnutím prerušila
vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach na obdobie
od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.
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ktoré už mali skúsenosť s digitálnymi
zručnosťami, do vzdelávania prostredníctvom online priestoru prešli
plynule. Mnohí aktéri z týchto škôl zdieľali príklady dobrej praxe z
online vzdelávania aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Na tieto osvedčené príklady dobrej praxe nadviazali aktivity
pedagógov zverejňované na www.ucimenadialku.sk. Paralelne sa v
online priestore rozbehli aktivity rôznych mimovládnych organizácií i
�riem, ktoré ponúkli pomoc formou webinárov, kde prezentovali nielen
príklady dobrej praxe z rôznych škôl, ale aj svoje ponuky pomoci s
nastavením či technickou podporou v online priestore.

Niektoré  po svojom zatvorení začali iniciatívne
kontaktovať rodičov a posielali im tipy, videá, pracovné listy pre
predškolákov, s niektorými si nastavili aj online komunikáciu. 

 postupovali rôzne – niektoré zostali
zatvorené, no mnohé sa po krátkom čase rozhodli komunikovať a
vzdelávať online.

a 
 (CŠPP a CPPPaP) v prvej

fáze spracovávali podklady z dovtedajších vyšetrovaní. Podľa potreby
a možností poskytovali poradenstvo prostredníctvom telefónu, online
v uzavretých skupinách na sociálnych sieťach a neskôr aj udržiavacou
terapiou cez online komunikáciu. Zatvorené zostali školské jedálne,
centrá voľného času a školské kluby detí, z ktorých len málo
komunikovalo s deťmi.

Základné a stredné školy, 

materské školy

Základné umelecké školy

Centrá špeciálnopedagocického poradenstva centrá pedagocicko-
psychologického poradenstva a prevencie
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Viac ako 4/5 všetkých dopytovaných škôl a školských zariadení aj
počas mimoriadnej situácie pokračovalo vo výchovno-vzdelávacom
procese. 

Takmer 70 % z nich pokračovalo v činnosti hneď od začiatku, z nich
polovica v plnom a polovica v obmedzenom rozsahu. Ďalších viac ako
12,4 % škôl/školských zariadení sa pripojilo po krátkom prerušení. 

Približne 13 % muselo svoje aktivity prerušiť. 

Zvyšní respondenti (6,6 %) volili inú alebo kombinovanú formu
odpovedí, v ktorých uviedli viaceré kombinácie uvedených možností.

Odpovede z dotazníka                                               
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Ako vyplýva z dotazníka, v drvivej väčšine školy a školské zariadenia
pokračovali vo vzdelávaní/poskytovaní služieb rôznymi formami.

121 respondentov svoju odpoveď doplnilo o
konkrétne príklady a postupy, ktoré v
mimoriadnej situácii zaviedli do svojej praxe.
Z nich vyberáme inšpirácie, ktoré sa
osvedčili a môžu byť podnetom aj pre
ostatných:

Materské školy                                                             
 Od začiatku tejto situácie sme v online kontakte s deťmi aj
rodičmi a nahrávame videovýučbu s učiteľkami.

 V priebehu prvého týždňa sme situáciu nastavovali podľa
možností rodičov a potom nabehli na online vyučovanie.

 Keďže niektorí rodičia majú okrem predškolákov aj školopovinné
deti, prípadne slabý internet, začali sme po týždennom
prerušení so vzdelávaním cez emailovú komunikáciu a
rozposielaním úloh, pracovných listov, odporúčaní a aj
výtvarných pomôcok do domácností cez poštové schránky.
Skupina predškolákov nám raz týždenne vracia vypracované
úlohy do našej školskej poštovej schránky.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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 Denne rodičom posielame námety na aktivity spolu s
vysvetlením, aké oblasti aktivitou rozvíjajú a tiež s krátkym
usmernením, ako aktivitu viesť.

 Vzdelávanie uskutočňujeme pomocou spoločnej facebookovej
skupiny, kam posielame rodičom pre deti úlohy, prezentácie a
videá. Okrem toho raz v týždni vzdelávame deti pomocou
konferenčného online hovoru (Zoom).

 Rodičom posielame videá divadielok a kolohier, práce s vlnou a
papierom, ako aj grafomotorické nácviky písanej formy písma.

 S triedou predškolákov sa venujeme online vzdelávaniu,
ostatným rodičom poskytujeme pravidelne len materiál k
domácim aktivitám.

 Vzdelávame online 2x týždenne. Na stránke školy 1 x za týždeň
zverejňujeme edukačnú aktivitu na 1 týždeň (pracovné listy,
prezentácie, piesne) pre rodičov.

 Vypracované vzdelávacie aktivity poskytujeme každý deň
deťom a ich rodičom prostredníctvom zriadeného účtu na
google disku pre každú vekovú kategóriu. Aktivity sú
spracované v zmysle jednotlivých tém týždňa podľa plánu
práce školy a školského vzdelávacieho programu. Výstupy nám
rodičia posielajú formou fotogra�í, ktoré pravidelne
zverejňujeme na webstránke školy.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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 Denne zadávame cez facebook aktivity: čítame rozprávky,
ponúkame výtvarné a pracovné aktivity, spievame, rýmujeme,
cvičíme.

 Maličké deti ešte nie sú schopné samostatne komunikovať a
majú problém chápať a efektívne sa zapojiť do online
komunikácie. Skúšame im okrem stretnutí natáčať interaktívne
videá, ktoré si môžu s rodičom pustiť vo vhodnom čase.

 V špeciálnej MŠ prebieha vzdelávanie a terapie online len pri
vybraných deťoch.

 S deťmi sme denne v spojení online (hodinu doobeda, pol
hodinu poobede).

 S rodičmi komunikujeme prostredníctvom FB uzatvorenej
skupiny. Na dennej báze ponúkame inšpirácie na prácu s deťmi.
Okrem toho cca 3x týždenne máme online výučbu, plus učitelia
natáčajú krátke videá deťom.

 Prvé 2-3 týždne boli najnáročnejšie, nakoľko sme nevedeli čo a
ako bude. Následne sme začali vytvárať pre deti online videá.

 Vzdelávanie poskytujeme ponúkaním pracovných materiálov
cez súkromné správy, online cvičíme s deťmi raz za týždeň.

 Pripravili sme si vlastný katalóg nových nápadov na zmysluplnú
edukačnú činnosť na každý deň alebo týždeň.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020



"Prvú vlnu" sme zvládli

27Strana 

„S úspechom sme absolvovali online zápis s budúcimi
prvákmi (dvaja učitelia a budúci prvák s rodičom cez
webkameru). 

Deti vykonávali aj online testy školskej zrelosti. 

Po zápise sme zorganizovali online kávu s rodičmi
budúcich prvákov.“

— Odpoveď z Dotazníka 2020
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Základné školy                                                            

 Žiaci fungujú denne na zoom vyučovaní, zároveň dostávajú
týždenne "poštu" s úlohami od učiteľky a osobným listom, ktorú
im osobne donášame. 
Od začiatku funguje mailová komunikácia medzi deťmi a
učiteľkou, do ktorej sa často zapájajú aj rodičia. 

 Na vyučovanie online sme nabehli do týždňa v plnom nasadení.
Upravili sme rozvrh hodín na blokové vyučovanie po cca 2-3
predmety denne.

 Od začiatku sme pracovali dištančne prostredníctvom
smartbooks a webovej stránky školy a po čase sme prešli na
online vyučovanie pomocou aplikácie Webex.

 Nakoľko sme ZŠ pre deti s autizmom a viacnásobným
postihnutím, fungovanie v plnom rozsahu, hlavne online
vyučovanie, je pomerne náročné. 
Kompenzujeme to prípravou učebných materiálov pre žiakov do
domácnosti a zapožičiavaním pomôcok.

 V prípade žiakov 1. ročníkov aktívne ponúkame aj individuálnu
online komunikáciu vychovávateľky, pre zachovanie vzájomného
kontaktu a rozšírenie komunikácie o voľné čítanie alebo
rozhovory.
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 Od začiatku mimoriadnej situácie poskytujeme edukáciu
elektronicky. Výchovy, pracovné vyučovanie, techniku sme
obmedzili na minimum. Učitelia sa snažia žiakom
sprostredkovať základný obsah vzdelávania podľa rozvrhu na
každý deň. Postupne sme sa zdokonaľovali vo využívaní
dostupných technológií pre učiteľov, žiakov (aj rodičov).
Momentálne máme nastavený systém online vzdelávania, ktorý
je prístupný pre všetkých žiakov - majú primerané domáce
podmienky, okrem 1 žiaka, ktorému podľa potreby zasielame
písomné zadania.

 Žiakom, ktorí nemajú možnosť sa pripojiť (je ich málo), kolegovia
tlačia materiály a nosia do poštových schránok, prípadne
využívajú mobilné telefóny a rôzne aplikácie.

 Máme žiakov s ťažkým zdravotným znevýhodnením, preto sme
pri domácom vzdelávaní boli opatrní. Spočiatku aj rodičia si to
nevedeli predstaviť, teraz však dostávame takmer od všetkých
veľmi dobrú spätnú väzbu.

 Využívame TEAMS, ktorý sme mali už predtým 3 roky cez
O�ce 365 a využívame Edupage a Smartbooks. Upravili sme
rozvrh hodín na blokové vyučovanie po cca 2-3 predmety
denne. Vyučovať na diaľku sme mohli aj vďaka moderným
technológiám, ktoré máme cez menšie projekty, EU projekty a
učiteľom, ktorí zaučili ostatných, lebo tak učili už predtým. 
Keď bol niekto chorý, bol pripojený online. Teraz sa to využilo.
Technika pre učiteľov stačila, žiakom sme niektorým požičali
aspoň tablety. 
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„Od prerušenia 16. marca sme na vyučovanie online
nabehli do týždňa v plnom nasadení. Upravili sme
rozvrh hodín na blokové vyučovanie po cca 2-3
predmety denne. Vyučovať na diaľku sme mohli aj
vďaka moderným technológiám, ktoré máme cez
menšie projekty, EU projekty a učiteľom, ktorí zaučili
ostatných, lebo tak učili už predtým. Keď bol niekto
chorý, bol pripojený online.“

— Odpoveď z Dotazníka 2020
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Stredné školy                                                               

 Prispôsobenie sa neočakávanej situácii nebolo ťažké, pretože
koncept online vzdelávania pre nás nie je úplne nový: učitelia sa
vždy snažili vyučovať inovatívnym spôsobom pomocou rôznych
motivačných metód. Od založenia školy je IKT neoddeliteľnou
súčasťou vzdelávania.

 Online kurzy sa stali súčasťou vyučovania, ako napr. virtuálny
someliersky kurz, kde sa žiaci môžu učiť o maďarských alebo
talianskych vínach a vinárskych oblastiach. Veľmi obľúbené je aj
spoločné varenie s majstrami cez Zoom, príprava slávnostného
menu, rozvoj kritického myslenia, testovanie manažérskych
zručností na app.wizer.me alebo online odborný výcvik pre
kaderníkov. 
V rámci literatúry pomáha STV3 vysielaním inscenácií klasiky,
ktorá patrí do odporúčanej literatúry. Po vzhliadnutí �lmu žiaci
dostanú písomnú domácu úlohu, ktorú potom ľahko zvládnu.
Hodiny gramatiky sú online: cez rôzne videohovory je celkom
dobre možné zdieľať dokonca tabuľu, kde žiak vidí učivo a môže
riešiť úlohy. 

 Učitelia dostali voľnú ruku pri výbere metód, a preto sa
vzdelávanie stalo tak rôznorodým. Niektorí uprednostňujú
Zoom, zatiaľ čo iní učia na stránke EduPage. Medzi ďalšie
metódy, ktoré sú medzi „hotelákmi“ veľmi obľúbené, patria Ted
Talk, Padlet, Quizlet, Socrative, Mentimeter, YouTube a pod.
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 Upravili sme rozvrh a obmedzili rozsah vzdelávania na štyri
vyučovanie hodiny denne. Žiaci aj rodičia sú skoro všetci
spokojní (veľká väčšina) - robili sme si dotazník.

 Každý pondelok ráno začíname týždeň stretnutím učiteľov na
online mítingu. Nejde len o riešenie organizačných záležitosti
ale aj o vzájomnú ľudskú a duchovnú podporu. Takýmto
spôsobom sa snažíme udržať spoločenstvo pedagógov našej
školy čulé a otvorené. 

 Herecký odbor - nemôžeme realizovať celú praktickú časť, ale
zvládame reč, spev, prednes a klavír dištančne; gra�cký odbor -
praktické predmety dištančne formou konzultácií.

 Všetky hlavné predmety vyučujeme v plnom rozsahu, čiastočne
je obmedzené vyučovanie predmetov zborový spev alebo hra v
orchestri.

 Okrem zabezpečovania dištančného vzdelávania si učitelia
nájdu čas aj na profesijný rozvoj. Naša škola je zastúpená v
online kurzoch, ktoré pre pedagógov organizuje Komenského
Inštitút, ale zúčastňujeme sa aj na prednáškach Roberta
Čapeka a seba-vzdelávanie v oblasti informatiky dopĺňajú kurzy
organizované portálom EduPage, či MS Teams.
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„Nie všetky deti majú možnosti rýchleho internetového
pripojenia. S učiteľom nie sú na výučbe online, preto v
niektorých prípadoch posielajú iba nahrávku skladby. 

V rámci výtvarného odboru posielame zadania s
ukážkami, video postupmi, odpovedáme na emailom
doručené obrázky, posielame povzbudzujúce slovné
hodnotenia..“

— Odpoveď z Dotazníka 2020
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Základné umelecké školy                                         

 Vedenie školy spolu s učiteľmi okamžite začali pripravovať
videá, techniku, upravili rozvrh na základe komunikácie s
rodičmi žiakov a vo všetkých odboroch začali vyučovať. 

 Pedagógovia vo všetkých umeleckých odboroch pracujú online
formou - Skype, ZOOM, WhatsApp. komunikácia e-mailom so
žiakmi, rodičmi. Výučba spravidla prebieha podľa rozvrhu. V
hudobnom odbore zadávame úlohy, pokyny k cvičeniu,
posielame notové materiály, hudobné ukážky na počúvanie atď.
Pedagógovia hudobnej náuky si vypracovali učebné materiály
obohatené o hudobné ukážky. Vždy pridajú niečo úsmevné a
deti aj rodičia sú veľmi spokojní. V tanečnom odbore
pedagógovia natáčajú tanečné videá - 1. krát s vysvetlením
daného cvičenia, alebo krátky tanečný motív, 2. krát s hudbou.
Literárno-dramatický a výtvarný odbor pracuje cez Skype aj e-
mailom. Žiakom zadávajú úlohy, témy, techniky, pripomienky aj
pochvaly. S pedagógmi spoločne konzultujeme výstupy, spätné
väzby aj nápady.

 Vo väčšine ročníkov poskytujeme vyučovanie v plnom rozsahu
po krátkom prerušení, no v prípade nízkych ročníkov
(predovšetkým prípravky) sme vyučovanie prerušili a plánujeme
pre nich letné intenzívne sústredenie.

 Tanečný odbor sa nedá poskytovať v plnom rozsahu. Skrátené
vyučovacie hodiny nahrávame a publikujeme na youtube
školskom kanáli.
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 Upravili sme tematické plány v jednotlivých odboroch tak, aby
sme upriamili pozornosť žiakov na najnevyhnutnejšie poznatky z
jednotlivých teoretických oblastí, zredukovali sme učivo v
oblasti individuálneho vzdelávania. V hudobnom odbore sme
zatiaľ spoločnú komornú hru, súborovú hru, štvorručnú hru a
fungovanie orchestra obmedzili iba na individuálny nácvik
partov. Vo výtvarnom odbore kladieme dôraz na kreativitu a
tvorbu z dostupných bežných zdrojov domácností (tvorby z
kávy, tieňov, land art..) aby nemuseli rodičia kupovať materiál.

 Pre výtvarný odbor sme zriadili novú emailovú schránku, ktorá
nám slúži ku komunikácii so žiakmi a na posielanie ich
výtvarných prác. Výsledkom výtvarných zadaní bude virtuálna
výstava pre všetkých žiakov a rodičov. Zatiaľ sa zverejňujú
výtvarné práce na webových stránkach školy.

 Učíme prostredníctvom nášho webu a to tak že vytvárame
výučbové videá.

 Po ukončení opatrení sme pripravení ponúknuť rodičom rôzne
formy kompenzácie za ich podporu počas mimoriadnej situácie
(napr. zníženie zápisného v septembri, letné workshopy a pod.).

 Vo väčšine ročníkov poskytujeme vyučovanie v plnom rozsahu
po krátkom prerušení, no v prípade nízkych ročníkov (hlavne
prípravky) sme vyučovanie prerušili a plánujeme pre nich letné
intenzívne sústredenie.
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„Výborne zareagovali školy v okolí, kde pravidelne
robíme s integrovanými deťmi intervencie a
poskytujeme pomoc pedagógom a metodické vedenie
školským špeciálnym pedagógom. Dohodli sme sa aj s
nimi, cez výchovných poradcov a rodičov, že sa
budeme stretávať s rizikovými a integrovanými žiakmi.
Výborne to funguje - až sme samé prekvapené z
ohlasov a spätnej väzby. kalendár kolegyňa zachovala,
namiesto terénnej činnosti ich navštívi daný deň v online
priestore."

— Odpoveď z Dotazníka 2020

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020



"Prvú vlnu" sme zvládli

37Strana 

 Poskytujeme služby na diaľku, online, materiály deťom,
rodičom, pedagógom, školám a zariadeniam (vyjadrenia ku
integrácii, školskej zrelosti, ku asistentom učiteľa). Rodičom detí,
ktoré sme stihli diagnostikovať, poskytujeme konzultácie na
diaľku. 

 Naše poradenské zariadenie v tomto období naďalej poskytuje
svoje poradenské služby rodičom, školám a školským
zariadeniam telefonicky, resp. online. Klientom a ich zákonným
zástupcom pripravujeme a ponúkame úlohy zamerané na
rozvíjanie schopností a zručností v domácom prostredí. Na
základe získaných podkladov z uskutočnených diagnostických
vyšetrení, intervencií (pred COVID-19), podkladov od MŠ, ZŠ,
lekárov vydávame správy a vyjadrenia (správy pre ÚPSVaR SR,
ktoré slúžia pre zákonných zástupcov ako podklad k
poskytnutiu štátnych soc. dávok a kompenzácií, odklad školskej
dochádzky, individuálne začlenenie žiaka so ŠVVP v ZŠ atď.).

 Posielame pracovné listy, prácu na domáci tréning, rovnako
logopedické poradenstvo a materiály, ak je to možné, pre prácu
rodič - dieťa, všetko je individuálne.

 Poradenstvo poskytujeme rodičom a žiakom prostredníctvom
sociálnych sietí.

Poradenské zariadenia (CŠPP a CPPPaP)                

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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 Pripravili sme viaceré videonahrávky pre učiteľov a rodičov,
podporné stimulačné balíčky pre deti a ich zákonných
zástupcov. Na webovej stránke pravidelne zverejňujeme
aktuality pre naše cieľové skupiny.

 Píšeme posudky, využívame online priestor pre poradenstvá.

 Usmerňujeme rodičov na terapiu doma. Tí nám následne
posielajú videonahrávky práce s deťmi, na základe ktorých
kontrolujeme dosahovanie cieľov a plánujeme nové a posielame
im pomôcky.

 Bez diagnostík na diaľku sa nám daria robiť špeciálno-
pedagogické činnosti, logopedické intervencie s už poznanými
klientmi. Nepraktizujeme diagnostiky ani terapie hrou. Veľmi sa
nám darí v skupinových aktivitách na diaľku, ako napr. Elkonin,
grafomotorika. Rodičia veľmi promptne zareagovali na naše
ponuky. Náš kalendár je plný online stretnutí, rozhovorov,
spojení na diaľku. Nezahlcujeme ich, skôr sa hráme, zabávame,
riešime psychohygienu. Deťom a rodičom sa to, podľa spätných
reakcií, veľmi páči, dokonca si žiadajú viac.

 Spustili sme online vzdelávanie a muzikoterapiu pre deti s
autizmom, do ktorého sme zapojili aj ich súrodencov a celé
rodiny. Napriek obavám kvôli ich diagnóze to má veľký úspech.

 Neprerušili sme komunikáciu so školami, ale ústretovo
komunikujeme online.
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 Poradenské služby a konzultácie poskytujeme online alebo
telefonicky, tiež pracovný čas využívame na tvorbu pracovných,
informačných a metodických materiálov pre deti a žiakov so
ŠVVP, pre rodičov, učiteľov, asistentov a školských špeciálnych
pedagógov, ďalej robíme aj formou homeo�ce a
vypracovávame písomnú dokumentáciu (odporúčania na
asistentov na ďalší školský rok a pod.).

 Zmapovali sme si spôsoby elektronického spojenia so žiakmi,
identi�kovali potreby žiakov, zapojenie sociálneho pedagóga,
asistentov a vychovávateliek do starostlivosti o žiakov so ŠVVP.

 Ponúkame základný skríning na diaľku za symbolickú cenu a
online edukujeme rodičov, proaktívne ich oslovujeme a
ponúkame online aktivity.

Školské zariadenia (CVČ, kluby, krúžky)                  

 Na stránke školy sme na začiatku zverejnili ponuku
voľnočasových aktivít na trávenie voľného času.

 Vzdelávanie poskytujeme formou mailov, videí, odporúčaní či
nápadov pre deti aj celé rodiny.

 Krúžková činnosť so žiakmi neprebieha, no pracujeme na
príprave materiálov a aktivít na prázdniny a do budúceho
školského roka.
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                                                       Daniel Masarovič  

"Odpovede potvrdili veľmi dobrú pripravenosť mnohých pedagógov,
vychovávateľov, psychológov a iných odborných zamestnancov
neštátnych škôl a školských zariadení pružne reagovať na sťažené
podmienky, v ktorých sa zrazu ocitli. Pestrosť uplatňovaných foriem
v dovtedy nepoznaných a nepredvídateľných situáciách svedčí
nielen o ich vysokej úrovni profesionálnej stránky povolania, ale aj o
vyzretom ľudskom faktore. Dominovala ochota vychádzať v ústrety
individuálnym potrebám detí i rodín a okamžité hľadanie
primeraných riešení šitých na mieru danej komunity. 

Zo zaznamenaných výpovedí je zrejmý obrovský tvorivý potenciál
prítomný v ľuďoch s pedagogickou charizmou, vďaka ktorému sa
dokáže vzdelávací a výchovný proces veľmi rýchlo variovať do
novej, konštruktívnej a zároveň príťažlivej podoby. Potvrdzuje to
veľakrát zdôrazňovanú tézu o tom, že prvoradou úlohou štátu je
vytvoriť školám stabilné a patričné zázemie a motivovať tento
ľudský potenciál k tomu, aby sa prejavoval jemu vlastným
spôsobom.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Zároveň skúsenosť z krízového obdobia podčiarkuje často
zaznávanú devízu neštátneho školstva, ktorou je ich komunitný
charakter prejavovaný najmä hlbším prežívaním vzájomných
vzťahov.

Počas „učenia na diaľku“ bola práve rôznorodo vytváraná blízkosť
základným východiskovým fundamentom i pre samotnú
vyučovaciu činnosť. "
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Priestory škôl a školských zariadení museli zostať zatvorené, fungoval
len obmedzený režim upresnený zamestnávateľom.

Finančná neistota a úsporné
opatrenia
Spoločenská situácia                                                  

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach od 16.
marca 2020, zatvorenie maloobchodných prevádzok a prerušenie
činnosti �riem malo výrazný vplyv aj na fungovanie celej ekonomiky. 

Opatrenia sa dotkli aj pedagogických zamestnancov, keďže hlavne
učiteľky - matky malých detí zostávali doma z dôvodu ošetrovania
člena rodiny.
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Neštátne školy a školské zriadenia �nancované z veľkej časti
z podielových daní prostredníctvom originálnych kompetencií sa
dostali do veľkej existenčnej neistoty. 

Mnohí rodičia nevideli dôvod platiť príspevok v MŠ, školné v ZUŠ
alebo krúžky. Zároveň obce/mestá/kraje začali verejne komunikovať
výpadky podielových daní a úsporné opatrenia. 

V marci vznikla nová vláda, neboli známe jej opatrenia a ani ich
následné premietnutie do krehkých rozpočtov neštátnych škôl
a školských zariadení.

Preto okrem zabezpečenia prechodu do online vzdelávania stála pred
zriaďovateľmi a riaditeľmi dôležitá úloha – zabezpečiť vo svojich
školách úsporné opatrenia a organizačné zmeny.

Odpovede z dotazníka                                               

Z 315 odpovedí, 70 respondenti (hlavne riaditelia ZŠ a SŠ) uviedli, že
do zberu údajov nepodnikli žiadne opatrenia, čo súvisí aj s tým, že
�nancovanie týchto škôl bolo najmenej ohrozené (�nancovanie štátom
prenesené kompetencie). 

Najčastejšie uvádzaným opatrením bolo zníženie miezd
zamestnancom, čo uviedla takmer polovica respondentov (121 ako
jediné opatrenie a ďalších 14 v kombinácii s ďalšími opatreniami). V
tomto prípade išlo o znižovanie rôznych príplatkov, osobných
ohodnotení, odmien, vo veľkej časti vyplácanie 80% mzdy z dôvodu
prekážky na strane zamestnávateľa.
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Ďalším opatrením, ktoré použili riaditelia a zriaďovatelia, bolo zníženie
počtu zamestnancov na dohodu (13,1 %).  "Dohodárov" sa dotkli
opatrenia v plnej šírke - ako uvádzali respondenti aj v upresneniach,
títo zamestnanci ukončili prácu, resp. mali znížené alebo nemali
odpracované hodiny, čím sa im znížila odmena. Časť škôl znižovala aj
počet pracovníkov na trvalý pracovný pomer (TPP) a to napr. pri
odchode do dôchodku, na materskú dovolenku a pod. tým, že  na ich
miesta neprijímali nových zamestnancov. 

Približne 15 % riaditeľov volilo kombináciu dvoch alebo viacerých
opatrení (prekrývali sa vlastné opatrenia s opatreniami zamestnancov,
ako je napr OČR, PN), po prepúšťaní a znižovaní prac. úväzkov a
miezd prišli na rad rôzne kombinácie úsporných opatrení. 
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Skupina iných opatrení je plná invencií - šetrenie na prevádzkových
nákladoch školy, pôžička na mzdy zo súkromných zdrojov
zriaďovateľky a riaditeľky v jednej osobe, dovolenky, úspory aj vo
vzťahu k dobrovoľníkom v krúžkovej činnosti, obmedzenie
plánovaných nákupov na nové vybavenie školy a podobne.

Zaujímavé boli aj kombinácie uvedených opatrení spôsobom, že napr.
nepedagogickí pracovníci sú striedavo časť týždňa v škole a časť
doma na prekážke na strane zamestnávateľa tak, aby ich zníženie
miezd zasiahlo čo najmenej. Aj z grafu je zrejmá široká škála opatrení
a ich kombinácií, po ktorých školy siahli, aby udržali chod školy, a
zároveň aby škola/školské zariadenie nebolo existenčne ohrozené.
prečítajte si sumár najpodnetnejších odpovedí.

Použité opatrenia - sumár, návrhy                            

 U väčšiny zamestnancov sme prešli na 80% náhradu mzdy.

 Znížili sme počet zamestnancov o ľudí, ktorí neboli v trvalom
pracovnom pomere.

 Požiadali sme o podporu štátu a zamestnancom, ktorí ostali
doma (prekážka na strane zamestnávateľa) platíme 80% z
platu.

 Neznížili sme, učitelia pracujú nad rámec, odpracujú denne viac
hodín - vyučovanie prostredníctvom IKT je náročné. Prevádzkoví
zamestnanci začali pracovať na vymaľovaní priestorov školy,
dezinfekcii a opravách (mali sme v pláne počas prázdnin).
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 Keďže sa nevykonáva krúžková činnosť, pozastavili sme
vyplácanie zamestnancov, vykonávajúcich činnosť na základe
dohôd mimo hlavného pracovného pomeru.

 Neznížili sme počet zamestnancov, ale upravili sme ich mzdy v
nenárokovateľných položkách.

 Šetríme na prevádzkových nákladoch školy.

 Zatiaľ sme sa snažili ísť v pôvodnom režime, ak by nebola
možnosť získať príspevok od štátu, museli by sme krátiť úväzky
a prepúšťať.

 Prevádzkoví zamestnanci okamžite začali pracovať na
vymaľovaní priestorov školy, dezinfekcii a drobných opravách,
ktoré sme mali v pláne počas prázdnin.

 Znížili sme úväzky iba tým učiteľom, ktorí mali nadčasové
hodiny.

 Keďže mesto neposlalo zriaďovateľovi �nančné prostriedky v
stanovenom termíne, musel odvody zamestnancov uhradiť zo
súkromnej pôžičky. Boli sme upozornení odborom školstva
mesta Trenčín na pravdepodobný výpadok výnosu z
podielových daní a výrazné zníženie prostriedkov už
pravdepodobne v mesiaci máj. Uvažujeme preto o zmene
platových dekrétov, odobraní osobného ohodnotenia
pedagógov a prepustení všetkých zamestnancov na dohodu.
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 Zmrazili sme osobné ohodnotenia zamestnancov.

 Nariadili sme dovolenky a zníženie príspevku zamestnávateľa
na stravný lístok.

 Keďže mesto neposlalo zriaďovateľovi �nančné prostriedky v
stanovenom termíne, musel odvody zamestnancov uhradiť zo
súkromnej pôžičky.

 Zamestnancom sme odobrali osobné ohodnotenia a odmeny.

 Znížili sme mzdy po dohode iba tým zamestnancom, ktorí
neprejavili záujem o prácu z domu, prípadne na pracovisku.

 Zriaďovateľ je pripravený urobiť �nančný vklad zriaďovateľa,
podporiť poradňu �nančne aby sa poradňa udržala.

 Nekupujeme nič, čo sme mali naplánované. V škole
zabezpečujeme iba nutné učebné pomôcky, hygienický
materiál a pod.

 Nepedagogickí zamestnanci sa v práci striedajú a v dňoch,
kedy nie sú v práci, ostávajú doma z dôvodu prekážky na strane
zamestnávateľa.

 Nakoľko sme �nancovaní na základe výkonu z uplynulého
školského roka, výpadok �nancií pocítime až v roku 2021.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020



"Prvú vlnu" sme zvládli

48Strana 

 Nevyplácame nadčasové hodiny, nakoľko tie v zmysle
usmernenia MŠVVaŠ SR počas domácej práce nevznikajú.

 Doteraz nám bola poskytnutá dotácia v plnej výške, chýbajú
však prostriedky od zákonných zástupcov. Preto sme sa
kolektívne dohodli na pracovnej porade na dobrovoľnom dare
pre CMŠ (podľa svojich možností).

 Polročné odmeny alebo nebudú vôbec alebo len vo
výnimočných individuálnych prípadoch excelentných výkonov
niektorých učiteľov pri dištančnom vzdelávaní.

 SCVČ je už od roku 2013 v úspornom režime a pracuje najmä s
dobrovoľníkmi, ktorým sme znížili príspevok na dobrovoľnícku
činnosť, najmä preplácanie cestovného.

 V niektorých dňoch v týždni sú nepedagogickí zamestnanci
doma z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.
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                                                        Eva Ohraďanová  
"Stav �nančnej neistoty je pre neštátnych zriaďovateľov, žiaľ,
pomerne známy a častý. Výsledky dotazníka potvrdzujú dlhodobo
avizované nedostatky systému �nancovania prostredníctvom
podielových daní miest a obcí a naopak, vyjadrujú funkčnosť
�nancovania priamo z kapitoly ministerstva školstva. Kým časť
zriaďovateľov aj počas mimoriadneho stavu dokázala plniť v plnej
miere svoje �nančné záväzky, iní sa dostali do existenčného boja a
museli siahnuť po tých najbolestivejších opatreniach, akými sú
prepúšťanie zamestnancov, znižovanie ich platov a pod. 

V čase krízy sa naplno prejavila skrivodlivosť nastaveného systému
�nancovania, v ktorom jedna časť slovenského školského systému
ostáva aj v zlých časoch „nad vodou“, avšak druhá časť sa topí a
bojuje o svoj život. Na nespravodlivosť a nefunkčnosť systému
�nancovania upozorňujeme už dlhodobo a opakovane. Štát veľkú
časť rozhodovací kompetencií odovzdal do rúk obecným
samosprávam, ktoré však nedokážu garantovať odbornosť a
fundovanosť svojich rozhodnutí. 
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O otázke školstva, ktoré každá vláda uvádza ako jednu zo svojich
priorít, tak rozhodujú volení obecní poslanci, ktorí problematike
školstva a jeho �nancovaniu častokrát vôbec nerozumejú.
Výsledkom sú potom nekompetentné rozhodnutia, niekedy
dokonca prekračujúce legislatívny rámec. 

Arogancia moci, s ktorou sa neštátni zriaďovatelia stretávajú aj v
bežnom stave, sa počas krízy znásobila a alibisticky zakrývala
mimoriadnosťou situácie a zhoršenou ekonomikou celého štátu.
Mestá a obce pristúpili k znižovaniu dotácií len mesiac po vyhlásení
mimoriadneho stavu, bez predchádzajúceho analyzovania dopadov
koronakrízy na ich rozpočet. Niektorí dokonca bez zmeny VZN a
bez predchádzajúceho upozornenia. 
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„Znížili sme platy o osobné príplatky, Inak majú zatiaľ
zamestnanci plný plat, zatiaľ sme nikoho neprepustili.

Zriaďovateľ je pripravený urobiť �nančný vklad
zriaďovateľa, podporiť poradňu �nančne, aby sa
poradňa udržala."

— Odpoveď z Dotazníka 2020

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Spoločenská situácia                                                  

Po viac ako 2 mesiacoch trvania mimoriadnej situácie spôsobenej
pandémiou COVID-19, mnohí neštátni zriaďovatelia a riaditelia škôl
a školských zariadení zmobilizovali sily a nastavili vzdelávanie v online
priestore.

Zo zdravotného hľadiska sa situácia na Slovensku upokojila a začalo
sa diskutovať o postupnom uvoľňovaní prísnych hygienických
opatrení. 

V druhom májovom týždni (po ukončení zberu dát dotazníka) politici,
odborná komunita i verejnosť viedla intenzívnu diskusia o možnom
znovuotvorení škôl a školských zariadení a vykonávali sa o�ciálne
prieskumy. 

Zástupcovia ZKŠŠ a ASŠŠZS sa zúčastnili na online rokovaniach
MŠVVaŠ SR o znovuotvorení škôl. Výsledkom bolo rozhodnutie
ministra školstva o znovuotvorení materských, základných škôl a
školských klubov detí k 1. júnu 2020 za dodržania prísnych
hygienických opatrení. 

Následne sa otvorili aj ZUŠ a CVČ a v poslednom týždni školského
roka mali možnosť návratu do škôl aj žiaci druhého stupňa ZŠ a
študenti stredných škôl.

Mimoriadna situácia. Dokedy?
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Citlivosť témy sa odzrkadlila aj v odpovediach 345 respondentov,
ktorých odpovede sa rozdelili na tri časti.

Takmer polovica (41,7 %) opýtaných súhlasila s ukončením
mimoriadneho stavu a návratom do bežného fungovania. 

Naopak, viac ako tretina opýtaných (34,2 %) žiadala pokračovanie
mimoriadnej situácie s čiastočným uvoľnením opatrení a len pätina
(20,6 %) preferovalo zotrvanie mimoriadnych opatrení až do konca
školského roka 2019/2020. 

Zvyšná časť (3,5 %) navrhovala inú alternatívu alebo odpovedala
"neviem".

Odpovede z dotazníka                                               
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Sumarizácia podnetov                                               

 Uvítali by sme, keby sa škôlky otvorili aspoň začiatkom leta,
alebo aj skôr napr. pre menšie skupiny detí.

 Máme obavy s dodržiavania odstupov medzi deťmi MŠ.
Nosenie rúšok je v predprimárnom zariadení nemysliteľné.
Rozhodujúce by bolo aj stravovanie, počet detí v triede a pod. 

 Po dobrom vývoji mimoriadnej situácie by sme v obmedzených
režimoch a kratších intervaloch sprístupnili škôlku podľa
potreby rodičov so zamedzením ich prístupu do budovy
(vrátane šatní). V prípade priaznivého počasie by sme uvažovali
o možnosti výučby na školskom dvore.

 Návrat detí do škôlky by mal byť na báze dobrovoľného
rozhodnutia ich zákonných zástupcov.

 Nevieme si predstaviť, aby malé deti boli po celý čas v MŠ s
rúškami na tvári. Taktiež by sme nevedeli obmedziť ich osobný
kontakt s inými deťmi najmä pri hrách a ďalších činnostiach.

 Odporúčali by sme zadovážiť testy do škôl, aby sa v prípade
podozrenia mohol urobiť rýchlotest. Podozrenie na infekciu včas
a promptne riešiť, ochrániť tak ostatných žiakov aj pedagógov.

 Školský rok vieme plnohodnotne ukončiť aj online, pre umeleckú
výkonnosť študentov by však bolo lepšie fungovať aj prezenčne.
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 Uprednostňujeme radšej sprísnené podmienky preberania detí
do MŠ, úpravu počtov detí v triede a viac pobytu vonku, ako
izoláciu doma. 

 Vzhľadom k tomu, že už zabezpečujeme komplet
administratívne (resp. kombinovane) maturitné skúšky,
prijímacie skúšky a dokonca aj záverečné, ktoré mali byť až na
konci júna, by sa nám ako rozumné javilo ukončiť aj pre
ostatných žiakov školský rok aspoň s dvojtýždňovým
predstihom a potom o to skôr nastúpiť do školy po prázdninách
- napr. v polovici augusta.

 Nerozumieme, prečo dnes, 4. 5. 2020, sme neboli ako školské
zariadenie poradenstva a prevencie spustení aspoň čiastočne
do prevádzky! CŠPP je zariadenie, ktoré pracuje v priestoroch
oddelených od budov škôl, prevažne na 90 % individuálnou
formou - jeden zamestnanec, jedno dieťa. Veľmi podobne ako
lekár, klinický psychológ v zdravotníckej ambulancii. Máme
pripravené štíty, teplomery, dezinfekciu. Vieme si deti
objednávať tak, aby sa v čakárni nestretávali. Potrebujeme
súrne dokončovať diagnostiky detí napr. s autizmom, s
narušenou komunikačnou schopnosťou (najmä deti nehovoriace,
nastupujúce do MŠ a ZŠ).

 Vzdelávame deti s autizmom. Ich počet v triedach je malý a
vieme zabezpečiť (hoci v upravenom režime) prevádzku
všetkých zložiek a súčastí našej spojenej školy.
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 Budeme radi, ak v júni 2020 budú môcť deti pokračovať v
štúdium ZUŠ. Minimálne individuálna výučba sa dá s
hygienickými opatreniami uskutočniť. Výtvarný odbor prebieha
pri limitovanom počte do 10 detí. Tí, ktorí nechcú riskovať,
nemusia sa zapojiť, ale mnohí naši rodičia by to uvítali.

 Školský rok vieme plnohodnotne ukončiť aj online, pre umeleckú
výkonnosť študentov by však bolo lepšie fungovať aj prezenčne.

 Za sprísnených opatrení si dokážeme predstaviť fungovanie a
striedanie žiakov v dopoludňajších a popoludňajších hodinách a
pod. Obnovenie činnosti nám pomôže vrátiť nájmy a iné zdroje
�nancovania, ak to vôbec bude možné.
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Očakávaná pomoc 
a výzvy do budúcnosti
Spoločenská situácia                                                  

Mimoriadnu situáciu v oblasti v súvislosti s pandémiou COVID-19
skomplikovali aj politické zmeny po Voľbách 2020. 

Ani školstvo nebolo pripravené. Len málo neštátnych škôl a školských
zariadení bolo pripravených na plynulý prechod do online
vzdelávania.

Koncom marca sa mnohí zriaďovatelia a riaditelia márne dožadovali
promptných a podrobnejších usmernení.
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Na jednej strane sa prejavovala �nančná neistota a zmeny VZN, na
druhej strane absentovali jednoznačné usmernenia a rozhodnutia
ministerstva školstva. Mnohí zriaďovatelia sa dozvedali informácie
najprv z tlačových besied a médií, a až následne, často aj po
niekoľkých dňoch, riaditelia dostávali konkrétne usmernenia.
Usmernenia pre ZUŠ a CVČ buď absentovali, alebo boli vydávané až
na poslednú chvíľu.

Na otázku, čo by zriaďovatelia a riaditelia najviac ocenili a čo by im
najviac pomohlo v danom období v organizačnej oblasti, odpovedalo
242 respondentov. 

Ponúkame výber inšpirácií z odpovedí, ktoré môžu slúžiť aj ako
dôležitá spätná väzba. 
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Finančná pomoc - výzvy a návrhy                           

 Súčasná situácia potvrdzuje, že ak by MŠ, ZUŠ a školské
zariadenia spadali do prenesených kompetencií miest a obcí,
samosprávy by nemohli svojvoľne a kedykoľvek meniť výšku
�nančného príspevku.

 Garancia štátu v do�nancovaní špeciálnych materských škôl, v
ktorých učiteľky a asistentky pracujú z domu rovnako ako
učitelia špeciálnej základnej a praktickej školy. Na krátenie
miezd na 80 % sme nepristúpili, bolo by to nespravodlivé.

 Potrebujeme zastabilizovanie �nancovania, ktoré bude
spravodlivé a rovnaké bez ohľadu na typ zriaďovateľa a návrat
�nancovania pod ministerstvo školstva, ako to bolo predtým.
Počas mimoriadnej situácie sa prehĺbila nerovnosť
zriaďovateľov, kedy dochádzalo k výraznejšiemu znižovaniu
�nančných príspevkov pre neštátne MŠ, ZUŠ a školské
zariadenia.

 Momentálne riešime, ako zariadenie udržať pri živote a
garantovať našim pedagógom a prevádzkovému pracovníkovi
pracovné miesta. V Nemecku jednotlivé spolkové republiky
prispievajú rodičom alebo priamo zariadeniam na udržanie
miest v škôlkach. Rovnako aj v Rakúsku. U nás mám pocit, že
štát všetko nechal na dohode medzi nami a rodičmi, zbavuje sa
zodpovednosti a nechce pripustiť, že by naše prevádzky tento
stav nemuseli prežiť.
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 Istota rozpočtu - od toho sa odvíja plánovanie personálnych a
režijných nákladov.

 Bezplatné odborné pracovnoprávne poradenstvo ministerstva
pre zriaďovateľov a riaditeľov počas mimoriadnej situácie. V
súčasnosti informácie získavame z komerčných webinárov,
ktoré náš rozpočet ešte viac zaťažujú.

 Materské školy nezaradené v sieti škôl a školských zariadení sú
plne závislé na platbách od rodičov a v čase mimoriadnej
situácie v existenčnom ohrození. Pomôcť by mohla intervencia
vo vzťahu k mestám a obciam, ktoré vo väčšinovej miere
zamietajú ich zaradenie do siete, alebo treba celkové odobratie
tejto kompetencie, nakoľko porušuje princíp rovnoprávneho
postavenia zriaďovateľov. 

 Rozširovanie povedomia poslancov samosprávy o činnosti a
špeci�ckom postavení neštátnych škôl v systéme vzdelávania,
zdrojoch ich �nancovania s dôrazom na rovnosť prístupu ku
všetkým deťom.

 Nastaviť �nancovanie škôl a školských zariadení tak, aby nebolo
možné znižovať výšku dotácie počas rozpočtového obdobia.

 Zvýšiť �nančný normatív na žiaka o príspevok na technologické
zabezpečenie školy (tablety, notebooky pre pedagógov aj
všetkých žiakov, softvérové licencie, antivírusové programy,
stabilné internetové pripojenie, bezpečnosť siete a pod.). 
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 Odsunutie platieb za odvody nič nerieši, iba odďaľuje krach.
Nevieme vygenerovať taký zisk, aby sme ich dodatočne
doplatili. Pomohlo by jednoznačné odpustenie odvodov a DPH
v mesiacoch mimoriadnej situácie.

 Jasnejšie formulácie rozhodnutí a usmernení ministerstva a ich
jednoznačná komunikácia so školami a školskými zariadeniami
v dostatočnom predstihu, aby sa mohli včas na zmeny pripraviť.
Niekedy sme museli veľmi rýchlo reagovať, hoci neboli
vyjasnené mnohé detaily usmernení a potom sa termíny
posúvali.

 Náš najväčší �nančný problém sa prejaví až v budúcom
školskom roku. Vzhľadom na to, že sme v mimoriadnej situácii
do poradne nemohli prijímať nových klientov, v najbližšom
výkaze 40-01 nám výrazne poklesnú nápočty a následne aj
�nancie z podielových daní. Preto očakávame aj zohľadnenie
mimoriadnej situácie pri �nancovaní budúceho školského roka
pre poradenské centrá.

 Pomohol by kompenzačný �nančný príspevok pre
zamestnancov, ktorí sú počas mimoriadnej situácie nútení
pracovať z domu, pričom na prácu využívajú vlastné internetové
pripojenie, softvérové vybavenie, mobil, počítač a ďalšie
technické vybavenie. V niektorých prípadoch učitelia tlačili
papierové materiály na vlastných tlačiarňach a následne ich
osobne nosili do schránok žiakov.
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„V mimoriadnej situácii sa prehĺbila nerovnosť
zriaďovateľov, kedy dochádzalo k výraznejšiemu
znižovaniu �nančných príspevkov pre neštátne MŠ, ZUŠ
a školské zariadenia. Potrebujeme zastabilizovanie
�nancovania, ktoré bude spravodlivé a rovnaké bez
ohľadu na typ zriaďovateľa a návrat �nancovania pod
ministerstvo školstva, ako to bolo predtým."

— Odpoveď z Dotazníka 2020
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 Situáciu zvládame najlepšie, ako vieme. V prípade návratu do
škôl by bolo treba doplniť usmernenia ministerstva o postupy,
napr. čo robiť so žiakom, ktorý nerešpektuje hygienické pravidlá.

 Korektný postup v informovaní zriaďovateľov, ktorý by
predchádzal komunikácii prostredníctvom médií.

 Vytvorenie priestoru pre zriaďovateľov a riaditeľov na zdieľanie
skúseností z iných zariadení (spôsob komunikácie s rodičmi,
riešenie poplatkov, mzdových riešení a pod.).

 V usmerneniach by sme potrebovali samostatné body pre
konzervatóriá, vzhľadom na ich špeci�cké odborné potreby,
ktoré veľa všeobecných usmernení nerieši. Konzervatóriá sú
samostatným typom strednej školy a častokrát sa na ne
zabúda.

 Sprehľadnenie rýchlo vznikajúcich právnych úprav a jednotné
nástroje získavania napríklad príspevkov na mzdy a odvody
(Opatrenie č. 1).

 Poskytnúť väčšie kompetencie stredným školám pri
rozhodovaní o forme a organizácii prijímacích skúšok. Prijímacie
konanie natrvalo posunúť na jún. Žiaci 9. ročníkov ZŠ sa budú
viac učiť a snažiť.

 Usmernenia a metodická pomoc v oblasti krízového
manažmentu pri riadení škôl a školských zariadení.

Riadiaca činnosť  - výzvy a návrhy                           
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 Chýbajú podrobnejšie usmernenia a metodická pomoc pre
ZUŠ, zohľadňujúca špeci�ká výučby vo všetkých umeleckých
odboroch (spôsob klasi�kácie, ukončovania štúdia v
absolventskom ročníku, úprava učiva a osnov a pod.). V
hygienických opatreniach musíme aplikovať usmernenia zo ZŠ,
napriek tomu, že sú v mnohom nekompatibilné. Ministerstvo
akoby zabúdalo, že aj ZUŠ sú súčasťou školského systému.

 Viac pozornosti pre voľnočasové a mimoškolské aktivity. V CVČ
sme závislí na vzdelávacích poukazoch a �nanciách od
viacerých samospráv. Mnohé z nich počas mimoriadnej situácie
�nancovanie CVČ celkom zastavili, čo je pre nás likvidačné.

 Samostatná pozornosť v komunikácii so žiakmi zo sociálne
slabšieho prostredia.
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                                                       Daniel Masarovič  
"Dotazníkové odpovede potvrdzujú skutočnosť, že neštátne školy
musia v oveľa väčšej miere zápasiť s nepriaznivými vonkajšími
okolnosťami, a to i v situáciách, ktoré štát nepovažuje za
mimoriadne. Sú tak povediac lepšie adaptované na krízové situácie,
ktoré zažívajú intenzívnejšie. Žiaľ, práve ich intenzita, aj mimo
„mimoriadneho obdobia“, poukazuje na prítomnosť problému, pred
ktorým si kompetentné štátne orgány dlhodobo zakrývajú oči.

Nemôžeme ďalej akceptovať stav, kedy orgány štátnej územnej
správy �agrantným spôsobom zneužívajú svoje kompetencie. 

Je žalostné, že v rozvinutom demokratickom spoločenskom zriadení
sú stále prítomné nedemokratické princípy spojené s opakovanou
aplikáciou moci a postavenia pre nespravodlivé rozhodovanie v
oblasti �nancovania škôl a školských zariadení. 
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 Mimoriadna situácia poukázala na nevyhnutnosť vytvorenia
pracovnej pozície špecialistu IKT v každej škole (vrátane
�nančného zabezpečenia). V praxi túto činnosť vykonáva
spravidla učiteľ informatiky, čo je pre potreby online
vzdelávania nedostačujúce. 

 Zabezpečenie online výučbového materiálu a jeho
sprístupnenie pre celý školský systém.

 Rôzne formy vzdelávania, školenia a metodická pomoc
pedagogickým a odborným zamestnancom pri zabezpečovaní
online vzdelávania a poskytovania služieb.

 Poskytnutie vzorových dokumentov a vnútorných predpisov
škôl a školských zariadení počas mimoriadnej situácie.

 Viac technickej a metodickej podpory, ktorú suplujú rôzne
vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie a nadácie.

 Sme škola, ktorá učenie na diaľku robí poctivo od samého
začiatku, na základe 6-tich dotazníkov sme nastavili fungujúci
režim, rozvrh a učivo každého predmetu pre každý ročník tak,
aby vyhovovali rodičom, žiakom aj učiteľom. Veľmi by nám
urýchlil a zjednodušil prácu katalóg osvedčených postupov
(napr. hodnotenie žiaka, nastavovanie online rozvrhu, spôsob
vypožičiavania notebookov a tabletov žiakom, a pod.) a
podrobnejšia metodická pomoc, návody a vzory dokumentov. 

Odborná pomoc - výzvy a návrhy                            
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                                                        Eva Ohraďanová  
"Ťažké časy zvyčajne prinášajú ľudské zomknutie a vzájomnú
pomoc. História nám ponúka hneď niekoľko príkladov. Školy sa
prvýkrát od čias Márie Terézie celoplošne zatvorili. Učitelia, žiaci a
rodičia sa dostali do dovtedy nepoznanej situácie, na ktorú nikto
nebol pripravený. Bolo priam dojímavé, s akou rýchlosťou dokázali
ľudia zdieľať skúsenosti dobrej praxe. Mnohé komerčné spoločnosti
sa prihlásili k podpore školstva a školám ponúkali zadarmo s
uvoľňovaním autorských práv svoje služby.

Vzájomná pomoc a zdieľanie by po tejto skúsenosti nemali nikdy
skončiť. Ba naopak, mali by mať plnú podporu štátu. Zriaďovatelia a
riaditelia sa celkom prirodzene dožadujú usmernení, pomoci a
platforiem poskytujúcich vzájomnú podporu. Ich potreby, ktoré
dokázali v dotazníku formulovať, sú akýmsi „rodinným striebrom“, z
ktorého sa dá vychádzať pri napĺňaní ich spokojnosti. Tá do ich
práce môže priniesť istotu, vyrovnanie a samozrejme kvalitu. A to
naprieč všetkými aktérmi vo vzdelávaní a bez rozdielu zriaďovateľa."
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Osvedčené skúsenosti a príklady
dobrej praxe
Mimoriadna situácia preverila kvalitu riadenia školy, zručnosti
pedagogických pracovníkov a ich schopnosť pružne reagovať,
prispôsobovať obsah vzdelávania, objavovať nové formy komunikácie
so žiakmi a ich rodičmi. 

Mnohé kolektívy zbierali nové skúsenosti, iné išli podľa odskúšaných
vzorov a hľadali najvhodnejšie spôsoby fungovania. Limitujúcim
prvkom bolo technické vybavenie a zabezpečenie škôl, pedagógov,
žiakov a študentov. 

Napriek prvotným komplikáciám a odmietaniu online vzdelávania sa
s odstupom času ukazuje, že online vzdelávanie je pre naše školstvo
mimoriadne prospešné. 

Zachovanie jeho pozitívnych prvkov a ich včlenenie do bežného
školského života je jedinečnou šancou zhodnotenia celého školského
systému. Obohacuje tradičnú formu vzdelávania, približuje
a zatraktívňuje ho mladej generácii. Zároveň ponúka začlenenie aj
dlhodobo chorých žiakov do výučby bez výrazného prerušenia ich
kontaktu s vyučovaním a školskou komunitou. 

Pokračujúci virtuálny kontakt môže izolované dieťa udržať v záujme o
vzdelávanie, motivovať ho a zjednodušiť jeho adaptáciu po návrate.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020



"Prvú vlnu" sme zvládli

69Strana 

Nasledujúce tipy vychádzajú zo skúseností
viac ako 100 respondentov a  dopĺňajú
podnety uvedené v predchádzajúcich
kapitolách. Môžu byť užitočné pri zmene
školskej legislatívy, inovovaní vzdelávacích
a výchovných programov a tvorbe
pedagogicko-organizačných pokynov:

 Školy a školské zariadenia technicky vybaviť a personálne
zabezpečiť tak, aby bolo možné plynule a kedykoľvek prejsť do
dištančného alebo online vzdelávania.

 Vytvoriť katalóg osvedčených aplikácií s návodmi a
usmerneniami (Skype, Messenger, WhatsUp, Zoom, MS Teams,
Edupage, Cisco Webex, facebookové uzavreté skupiny, G-
Suite....) s možnosťou hromadného licenčného zabezpečenia
ministerstvom školstva.

 Gra�cky i obsahovo zatraktívniť novú tvár školstva. Aktívne
pracovať s verejnou mienkou prostredníctvom špičkových
webových stránok škôl a školských zariadení a aktívnej
komunikácie na sociálnych sieťach. 

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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 Využiť online komunikačné nástroje na konzultácie a spoločné
stretnutia s rodičmi internátnych detí v štýle „spoločná káva“.

 Získavať spätnú väzbu od rodičov (napr. formou dotazníkov) pre
nastavenie školského vzdelávacieho systému, identi�káciu
prípadných problémov a zavádzanie zmien.

 Zaangažovanie rodičov do riešenia �nančných problémov školy
(sponzorstvo, dobrovoľnícka pomoc, materiálna pomoc,
komunikácia so samosprávou a pod.).

 Školu alebo školské zariadenie zapájať do spoločenského života
blízkej komunity, spolupracovať s mestom a obcou, sledovať
elektronickú vývesnú tabuľu mesta a byť súčasťou
rozhodovacích procesov na miestnej úrovni.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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 Tvorba výučbových videí pre žiakov ako novej pomôcky
vzdelávania, vďaka čomu sa výučba automaticky presunie aj
mimo priestorov školy.

 Vytvoriť manažment virtuálnych tried (maximálnej dĺžky online
hodiny, počtu hodín online vzdelávania, zápisu do triednej knihy,
časový harmonogram zadávania úloh, náplň triednictva, online
hospitačná a kontrolná činnosť a pod.).

 Zade�novať pravidlá a ekonomické formuláre pre
zamestnancov pracujúcich v rámci home o�ce.

 Rozšíriť školské predpisy o špeci�ká fungovania vo virtuálnom
priestore (ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov, pedagogické
rady, zodpovednosť pracovníkov, jednotný komunikačný kanál
celej školy a pod.).

 Pre prípad mimoriadnych situácií mať pripravený plán
náhradných aktivít pre zamestnancov, ktorých prácu nie je
možné presunúť do online priestoru.

 V čase prezenčného vyučovania mať pripravený plynulý
systém prechodu do online vyučovania a naopak, v čase online
vyučovania plánovať kroky plynulého návratu.

 Komunikovať so žiakmi online, zapájať ich do týždenných výziev
na dobrovoľnej báze.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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                                                        Eva Ohraďanová  
"Mimoriadna situácia nám nastavila zrkadlo a spôsobila malú
revolúciu vo vzdelávaní. 

Zásadný v celej situácii bol ľudský faktor. Pedagógovia, rodičia,
riaditelia, vychovávatelia, ale aj samotní žiaci. Všetci svojím
podielom prispeli k zvládnutiu mimoriadnej situácie, ktorá odhalila
ich ohromný potenciál. Práve oni, ak budú pokračovať v načatých
zmenách, môžu teraz zásadne zmeniť tvár nášho školstva.

Musíme sa priblížiť 21. storočiu, zredukovať encyklopedické učivo,
viac sa venovať rozvoju mäkkých zručností žiakov a komunikovať s
rodičmi ako s rovnocennými partnermi.

Dôležité je spájanie síl a vzájomné zdieľanie pozitívnych skúseností."

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Financovanie a
komunikácia s rodičmi,
obcou/mestom/krajom
Mimoriadna situácia v prípade neštátnych škôl a školských zariadení
�nancovaných z podielových daní (MŠ, ZUŠ, poradenské centrá,
CVČ...) spôsobila výpadok ďalších �nančných zdrojov (príspevky od
rodičov, podnikateľská činnosť, prenájom priestorov a pod.), ktorých
absencia výrazne ovplyvnila ich ďalšie fungovanie. 

Znižovanie dotácií z podielových daní, ktoré je kľúčovou časťou ich
rozpočtu, fungovanie uvedených škôl a školských zariadení
v mnohých prípadoch takmer úplne paralyzovalo.
V niektorých mestách a obciach dochádzalo k znižovaniu �nančných
príspevkov len pre neštátnych zriaďovateľov. Aj táto skúsenosť
obnažila nefunkčnosť systému �nancovania a potvrdila jednoznačný
kon�ikt záujmov v rozhodovaní jedného zriaďovateľa o druhom. 

Na základe týchto skúseností, ktoré potvrdili aj odpovede mnohých
respondentov v Dotazníku 2020, ASŠŠZS pripravuje podrobnú analýzu
�nancovania neštátnych MŠ, ZUŠ a školských zariadení z podielových
daní v rokoch 2017 – 2020.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Zdroje financovania školy/
školského zariadenia

                                                Východisková situácia

Takmer polovica respondentov je �nancovaná normatívnym
spôsobom priamo od štátu (základné školy a stredné školy), druhá
skupina je �nancovaná z podielových daní prostredníctvom
originálnych kompetencií miest a obcí. 

Dotácie od štátu a z podielových daní tvoria kľúčový �nančný zdroj
pre všetky neštátne školy a školské zariadenia. Väčšina z nich však
využíva viaczdrojové �nancovanie. 

Ďalšie zdroje �nancovania, ktoré uviedli respondenti v dotazníku:
- príspevky zákonného zástupcu/školné (50,3% respondentov),
- vzdelávacie poukazy (26% respondentov),
- dotácie a granty (12,8% respondentov),
- príspevky od zriaďovateľa (8,7 % respondentov),
- podnikateľská činnosť 3,6 % respondentov).

Mimoriadna situácia spôsobila vážne ohrozenie existencie tých škôl a
školských zariadení, v ktorých došlo k neočakávanému zníženiu
príjmov z obcí/miest a zároveň od zákonných zástupcov, ktorí neboli
ochotní prijať dištančnú formu vzdelávania, prípadne školské
zariadenia nemohli fungovať online.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Zriaďovatelia a riaditelia škôl, ktorí čelili neistej �nančnej situácii, v
dotazníku odpovedali aj na to, ako sa vyrovnali s platením školného. 

Riaditelia museli zohľadniť mimoriadnu ekonomickú situáciu,
prehodnotiť rozpočty škôl a školských zariadení. Ak to situácia
dovolila, nastavili celoplošné úpravy školného zohľadňujúc aj
ekonomické dopady mimoriadnej situácie v mnohých rodinách.

Na otázku "Menili ste počas mimoriadnej situácie výšku príspevkov od
zákonných zástupcov/školného?" odpovedalo 314 respondentov,
ktorými boli v drvivej väčšine riaditelia a zriaďovatelia �nancovaní z
podielových daní.

                                               Odpovede z dotazníka

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Najväčšia skupina (120 respondentov) uviedla, že školné na limitované
obdobie zrušili  (hlavne materské školy). Ďalších 73 školné čiastočne
znížilo a 68 jeho výšku nezmenilo. Zvyšná skupina (53 respondentov)
sa skladala z časti, kde školné nevyberajú, prípadne ho nahradili tzv.
udržiavacím poplatkom.

Respondenti sa vyjadrovali aj ku komunikácii a postoju rodičov. Z 256
odpovedí jednoznačnú voľbu vybralo 147, ďalších 109 na otázku
odpovedalo obšírnejšie, re�ektujúc rôznorodosť ich prístupu i postojov
rodičov.

V 58 prípadoch rodičia pochopili situáciu a školné uhrádzali v plnej
výške aj naďalej.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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„Zatiaľ nás viacerí podporujú, ale bojujú s problémami...
Mnohí musia byť na OČR, majú nižší príjem, doma
viacero detí... Zoomové stretnutia neriešia problém, aby
sa mohli vrátiť do práce a mať kvalitne postarané o dieťa
v rámci vzdelávania, denného režimu, potreby kolektívu
- pričom za to stále ďalej platia. 

Sme teda nútení to zmeniť - platby znížiť (a modliť sa,
aby sme prežili...)"

— Odpoveď z Dotazníka 2020

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Z 89 odpovedí vyplynulo, že rodičia mali problém s uhrádzaním
školného, skupina 48 z nich riešila situáciu vypovedaním zmluvy a
odhlásením dieťa zo školy/školského zariadenia.

Komunikácia s rodičmi - doplňujúce zistenia        

109 respondentov sa v doplňujúcej odpovedi podelilo o svoje
skúsenosti s rodičmi:

 Časť rodičov odmietla, časť rodičov akceptuje digitálnu formu a
sú ochotní aj zaplatiť znížené školné a nájdu sa aj takí, ktorí nás
chcú podporiť úhradou školného v plnej výške.

 Rodičia deti z materskej školy neodhlasovali, no príspevky na
čiastočnú úhradu sme na obdobie pandémie zrušili, keďže
mnohí z nich nemôžu do práce, prípadne o ňu prišli.

 Keďže pracujeme len online alebo poskytujeme poradenstvo
telefonicky alebo mailom, dohodli sme sa s rodičmi, že
príspevky nám uhradia až po skončení mimoriadnej situácie.

 K platbám školného pristupujeme veľmi citlivo a individuálne, za
mesiac marec presúvame školné na september, každému
individuálne vysvetľujeme situáciu, odpúšťame školné...

 Niekoľko rodičov nám posiela príspevok v nižšej sume.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Eva Ohraďanová                                                          
"Školné je pre nás veľmi citlivou témou. Je prvým verejne známym
rozdielom medzi štátnymi a neštátnymi školami a školskými
zariadeniami. Okrem toho býva nezriedka zneužívané na
manipulovanie verejnej mienky ako dôvod, pre ktorý by neštátne
školy mali prísť o �nančnú podporu z verejných zdrojov. 

Pravdou však je, že práve tieto poplatky sú základným (a niekedy
jediným) �nančným zdrojom, ktorým zriaďovatelia sanujú krátené
�nančné zdroje, blokované v bezbrehých rozpočtoch miestnych
samospráv. Rovnako práve vďaka školnému neštátne školy
vytvárajú žiakom špeci�cké podmienky (menšie počty žiakov v
triede, inovatívne formy vzdelávania, alternatívne prístupy). 

Je mi ľúto, že verejnosť na neštátne školy nazerá prostredníctvom
výšky školného. O to viac ma mrzí zistenie, že mnohí rodičia v čase
mimoriadnej situácie žiadali od svojich škôl vrátenie školného, v
krajnom prípade dokonca vypovedali zmluvy a svoje deti
odhlasovali z MŠ, ZUŠ a ďalších zariadení.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Mnohé subjekty tak prišli o viac �nančných zdrojov súčasne.
Samosprávy krátili ich dotácie, rodičia žiadali vrátiť školné a k tomu
niekedy i zastavená podnikateľská činnosť (napríklad z prenájmu
telocvične a pod.). V takom prípade sa neštátni zriaďovatelia dostali
do boja o holé prežitie. 

Naša spoločnosť akoby za vzdelávaním videla predovšetkým
budovy, zvonenia a deti v prísnom režime striedajúcich sa
predmetov pod dohľadom svojich učiteľov. Faktom však ostáva, že
to najdôležitejšie je vnútri celého kolosu. Je to proces učenia sa,
vzájomná podpora a objavovanie nových súvislostí. 

Mnohí učitelia aj v mimoriadnej situácii naďalej vykonávali svoju
prácu, častokrát za oveľa náročnejších podmienok ako štandardne.
Plat, ktorý im prináleží za ich odvedenú prácu si objektívne zaslúžili.
Preto snahu niektorých rodičov o zníženie školného v danej situácii
vnímam ako znevažovanie ich práce.

Školy fungujú ako celok, nie ako samostatné časti. Finančný
výpadok jednej časti môže znamenať ochromenie celej školy. Fakt,
že vyučovanie neprebiehalo v priestoroch školy nie je relevantným
dôvodom na zastavenie školného. 

Napokon, keď sa raz výnimočný stav skončí, školy opäť ožijú a
naplnia sa žiakmi. Avšak len v tom prípade, ak mimoriadny stav
prežijú. Preto každé necitlivé znižovanie �nančných prostriedkov
vnímame veľmi citlivo." 

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Počas mimoriadnej situácie nastali výrazné ekonomické zmeny, ktoré
sa odrazili v odhadoch zníženia daní, následne v rozpočtoch obcí,
miest, VÚC a v konečnom dôsledku aj v dotáciách neštátnym školám
a školským zariadeniam.

Legislatívne deklarované rovnocenné postavenie zriaďovateľov v praxi
častokrát zlyháva. Obce/mestá/VÚC majú priamu možnosť
rozhodovania aj o neštátnych zriaďovateľoch, a preto sa voči nim
dostávajú do nadradeného postavenia.

Nadradenosť je to, čo v mnohých prípadoch neštátni zriaďovatelia
pociťujú zo strany niektorých obcí/miest/VÚC a čo najčastejšie
komplikuje kvalitu ich vzájomnej komunikácie. 

Mimoriadna pandemická situácia priniesla obavy a zvýšenú potrebu
aktívnej komunikácie pri riešení mnohých situácií. 

Súčasťou dotazovania boli aj otázky, ako neštátni zriaďovatelia a
riaditelia vnímali odraz mimoriadnej situácie v komunikácii s
obcou/mestom/VÚC.

Východisková situácia                                                

Komunikácia
s obcou/mestom/VÚC

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Z dlhodobého hľadiska sa respondentom najlepšie komunikuje s
mestami. Vyjadrila sa tak takmer polovica opýtaných (42,9%).
Komunikáciu s VÚC považuje za veľmi dobrú alebo skôr dobrú viac
ako tretina (37,1%), naproti tomu sa dlhodobá komunikácia s obcami
javí ako problémová. 

S obcami skôr alebo veľmi dobre komunikuje len štvrtina opýtaných
(26,4%). Takmer štvrtina respondentov sa ku dlhodobej komunikácii s
obcami nevedela vyjadriť a tretina respondentov ju považuje za
neutrálnu.

Výsledky z dotazníka                                                  

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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                                                       Daniel Masarovič  
"Na nespravodlivosť a nefunkčnosť systému �nancovania
upozorňujeme už dlhodobo a opakovane. Štát veľkú časť
rozhodovací kompetencií odovzdal do rúk obecným samosprávam,
ktoré však nedokážu garantovať odbornosť a fundovanosť svojich
rozhodnutí. Nádeje na záchranu ekonomiky sa vkladali práve do
školstva zo známeho dôvodu návratu podstatnej časti rodičovskej
obce do zamestnania. Paradoxne aj tu sa ukázalo aký chatrný je
náš školský systém. Namiesto toho, aby školy pracovali na
obnovení plnohodnotného vzdelávania za obmedzených opatrení,
nepochopiteľne zápasili s �nančnými a personálnymi ťažkosťami.
Dostať personálne poddimenzovaný stav škôl a školských zariadení
do rovnováhy s prevádzkou škôl počas mimoriadneho obdobia s
určenými protiepidemickými opatreniami bol významný problém so
signi�kantným čítaním kompetentných pre ďalšie obdobie. Na
druhej strane u neštátnych škôl prevládalo nadšenie z toho, že sa
obnovuje bežný režim škôl, ktorý oveľa viac zodpovedá
prirodzeným aspektom pre efektívnu výučbu.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Považujeme za hanebné, aby rozhodujúcim kritériom prideľovania
�nančných prostriedkov v kapitole tzv. originálnych kompetencií
bola v mnohých prípadoch výhradne zriaďovateľská príslušnosť a
nie kvalita poskytovanej verejno-prospešnej služby. 

Už viacerými riaditeľmi a zriaďovateľmi neštátnych škôl
predstavená komunikácia (niekedy skôr nekomunikácia) zástupcov
miest, obcí a krajov v tejto veci je dostatočným dôkazom o ich
rozhodovacej (ne)spôsobilosti."

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Základné informácie
o Dotazníku 2020

Zber údajov a otázky

ASŠŠZS a ZKŠS oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka pre
neštátne školy a školské zariadenia mailom svojich členov
a prostredníctvom www stránok a sociálnych sietí aj ďalších
predstaviteľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.

Zber údajov prostredníctvom online dotazníka v rozhraní google sa
uskutočnil v čase od . V toto období boli školy
a školské zariadenia z dôvodu mimoriadnej situácie zatvorené už
druhý mesiac a o obnovení vyučovania a otvorení škôl sa len
diskutovalo.

29. 4. – 14. 5. 2020

Dotazník sa skladal z 3 častí:

1. Základné údaje školy/školského zariadenia
2. Informácie o organizačnom zabezpečení a fungovaní školy/
školského zariadenia

3. Informácie o �nancovaní školy/školského zariadenia

Na našu výzvu sme dostali 361 odpovedí, z nich 10 bolo vylúčených
(opakované odoslanie odpovede) a spracovali sme 351 odpovedí.

(c) ASŠŠZS a ZKŠS, Bratislava 2020
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Základné údaje o respondentoch

Na údaje odpovedalo  a lebo
poverených riadiacich pracovníkov. Do dotazníka sa najviac zapojili
materské školy, CŠPP a CPPPaP, ZUŠ, ZŠ, stredné školy.

39, 9 % zriaďovateľov a 60,1 % riaditeľov

Väčšie zastúpenie mali súkromné školy a školské zariadenia, hoci
z hľadiska členstva približne tretina je členom ZKŠS, ďalšia tretina je
členom alebo čakateľom (iné) na členstvo v ASŠŠZS a tretina
respondentov nie je členom menovaných dvoch organizácií. 

94,4 % škôl a školských zariadení z odpovedí je zaradených do Siete
škôl a školských zariadení Slovenska.
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Geogra�cké rozloženie

Najviac odpovedí sme dostali zo Žilinského kraja (18,2 %), nasledoval
Prešovský kraj (17,4 %), Bratislavský kraj (16,2 %), Košický kraj (15,7 %),
Banskobystrický kraj (9,4 %), Trenčiansky kraj (8,3 %), Nitriansky kraj
(8,0 %) a Trnavský kraj (6,8 %).

Košice – 26, Prešov – 21, Žilina – 13, Banská
Bystrica a Trnava – 9, Trenčín – 5.

Odpovede nám prišli zo 153 miest a obcí Slovenska. 

Najväčšie zastúpenie mali krajské mestá: 
Bratislava - 40 odpovedí, 
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Dĺžka pôsobenia školy/škol. zariadenia

, 
 a len menej ako 3% z nich

prevádzkujú školu alebo školské zariadenie menej ako 1 rok.

Najviac respondentov ( 41,0 %) je zo škôl a školských zariadení, ktoré
sú v prevádzke viac ako 15 rokov nadpolovičná väčšina respondentov
má viac ako 10-ročné skúsenosti (65,8 %)
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Použité fotografie
Pri tvorbe tejto publikácie sme využili fotogra�e z databázy
pexels.com, ktoré sú určené k voľnému použitiu bez uvedenia autora. 
Vážime si prístup autorov, ktorí ponúkli svoje diela a ďakujeme za túto
možnosť.
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