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ÚVOD

Projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry
(ďalej „AmbEDK“), ktorý realizujú Academia Istropolitana Nova (ďalej „AINova“)
a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (ďalej „HVS“) v názve deklaruje ústrednú
ideovú bázu svojich aktivít v rokoch 2018 – 2020, ktorou je koncept Rady Európy, zameraný
na podporu a rozvoj demokracií ako kultúrnych spoločensko-politických útvarov s ich
kultúrnymi a kultivačnými cieľmi a funkciami. Ambasádorskú rolu sme orientovali na stredné
školy, mladých ľudí, ktorí sa v nich pripravujú na „zodpovedný život v slobodnej
spoločnosti“3 ako aj na učiteľky a učiteľov, ktorí im v tom pomáhajú.
V čase prípravy projektu AmbEDK bol na portáli Rady Európy dostupný predbežný
koncepčný model kompetencií pre demokratickú kultúru z roku 2016 a v úvodnom roku jeho
realizácie 3-zväzkový Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (2018).
Leitmotív tohto nástroja bol odvodený z dlhodobého sledovania a poznania moderných
demokracií, združených v najstaršej európskej politickej organizácii.
o Z „genetického kódu“ demokracií vyplýva, že nemôžu existovať bez demokratických
inštitúcií a zákonov;
o demokratické inštitúcie a zákony nemôžu správne fungovať, pokiaľ sa nezakladajú na
kultúre demokracie, demokratických hodnotách, postojoch a praktikách;
o nadobúdanie týchto kompetencií sa uskutočňuje v procese vzdelávania a školy v ňom
hrajú kľúčovú rolu.
Všetky aktivity projektu AmbEDK tvorili matricu, v ktorej sa rôznymi formami napĺňal
projektový zmysel a zámer, prispieť k lepšej pripravenosti stredných škôl (mladých ľudí
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aj vyučujúcich) ku kultúre demokracie v špecifických podmienkach Slovenskej republiky.
Projekt tým reagoval na výzvu Občianska informovanosť a participácia v rámci Operačného
programu Efektívna verejná správa.4
Predovšetkým vďaka skúsenostiam s dlhodobým projektom Olympiáda ľudských práv (ďalej
„OĽP“, od r. 1996 a ďalej), mladším projektom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
(EPAS, 2016 – 2019) a ďalšími aktivitami bolo expertnej zložke projektu známe, že stredné
školy v SR sa odlišujú úrovňou pripravenosti na sprostredkúvanie kompetencií pre kultúru
demokracie. Potvrdili to aj vybrané správy Štátnej školskej inšpekcie (ďalej „ŠŠI)5
z ostatných rokov a rôzne prieskumy. Tento stav vyplýva z radu príčin. Okrem toho, že
centrálne školské autority dosiaľ (napriek viacerým formálnym záväzkom) nevenovali
adekvátnu pozornosť komplexnému formátovaniu škôl ako „škôl demokracie“ rs. „laboratórií
demokracie“ alebo „tréningových polí demokracie“6 v línii kľúčových programov a nástrojov
OSN/UNESCO, Rady Európy, Európskej únie ale aj vlastných vnútroštátnych normatívov,
rolu hrajú aj rozmanité regionálne, lokálne a vnútorné príčiny nerovnomernej a nedostatočnej
pripravenosti stredných škôl.
Ukázalo sa, že je dôležité hlbšie preskúmať dôvody
o rozličnej miery a kvality poskytovania prodemokratických kompetencií v školskom
prostredí ako aj
o miery zapájania sa škôl do procesov a aktivít, ktoré im pomáhajú stať sa lepšími
demokratickými školami rs. školami demokracie.
V záujme čo najefektívnejšieho využitia projektového času a kapacít sme od počiatku
rozvíjali dve základné línie aktivít. Informačné aktivity v prospech priebežného posilňovania
spôsobilostí stredných škôl, ich študujúcej aj pedagogickej komunity a zároveň aktivity
výskumné.
V prospech poznania a rozvoja kompetencií sa uskutočnili informačné aktivity
o Krajské vedecké čajovne (16 špecializovaných podujatí, v dvoch sériách, v 8 krajoch
SR, v období november 2018 až november 2019)7;
o Výročné stretnutie Alumni Olympiády ľudských práv (28. – 29.6.2019), v rámci
ľudskoprávnej dimenzie/subplatformy;
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o Stretnutia alumni programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (2 stretnutia
alumni EPAS, jedno v septembri 2019 v Prešove a druhé v novembri 2019 v
Bratislave), v rámci európskej dimenzie/subplatformy;
o Stretnutie Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry.
Mládež a európske hodnoty. Demokratická škola – škola demokracie. Simulované
zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (3. – 5.7.2020) v rámci strešnej
platformy AmbEDK.
Informačné aktivity mali povahu participatívnych konferencií. Spolu s ďalšími subtílnejšími
podujatiami (návštevy vybraných stredných škôl, na ktorých sme predpokladali nejakú formu
prekážok v záujme ich orientácie na sledované kompetencie; simulované eurovoľby a pod.)
sme zaznamenali účasť približne 4000 účastníčok a účastníkov.8 Cieľom aktivít bolo
poskytnúť žiackym aj učiteľským účastníčkam a účastníkom prostredníctvom série
poznatkov, odborných lekcií a diskusií na vybrané témy bezprostrednú podporu pre poznanie
a uplatňovanie kompetencií pre demokratickú kultúru vo vzdelávacom procese a konzultovať
s nimi ďalšie projektové aktivity a výstupy. V učiteľských skupinách sa diskutovalo
o metodikách, vyučovacích, participatívnych a projektových nástrojoch. Zároveň sa na
podujatiach sieťovali kapacity a formovali subplatformy: ľudskoprávna (OLYMPOS),
európska (EURÓPA PLUS), učiteľská (VZDELÁVANIE PRE DEMOKRACIU), vrátane ich
alumni zložky (najmä ako alumni OĽP a EPAS).
Osobitnou aktivitou boli žiacke Simulované voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa
uskutočnili na viac než 40-tich stredných školách začiatkom mája 2019 a nadviazali na
program EPAS.9 Osvedčili význam práce so žiackymi aj učiteľskými ambasádorskými
tímami, otestovali účinnosť pripravených vzdelávacích materiálov a simulačných postupov,
spojili formálne i neformálne formy aktivít, prostredníctvom ktorých žiaci a žiačky trénovali
celé spektrum kompetencií.
Paralelne s postupovaním a trénovaním „know how“ kompetencií pre demokratickú kultúru
na stredných školách za pomoci internej a externej expertízy10 projektu sme počas
kontaktných podujatí rozvinuli aj niekoľko výskumných aktivít orientovaných na
stredoškolskú mládež:
o Priamo na krajských vedeckých čajovniach (2018 – 2019) sme v spolupráci so
Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (ďalej „SÚ SAV“) testovali
vybranú batériu otázok prestížneho Európskeho výskumu hodnôt medzi zúčastnenými
žiačkami a žiakmi stredných škôl. Dotazníkového prieskumu Mladí ľudia a európske
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hodnoty, ktorý sme realizovali nad rámec aktivít projektu AmbEDK, sa zúčastnilo
dovedna 1246 stredoškolských žiačok a žiakov.11
o Uskutočnil sa Prieskum hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže (máj –
november 2019) prostredníctvom rozhovorov s 134 žiačkami a žiakmi v 11 malých
fokusových skupinách.12
o Dlhodobo získavané a triedené dáta Olympiády ľudských práv sa stali bázou ďalšej
analýzy, zameranej na tzv. „biele miesta“ OĽP.13
Treba poznamenať, že výstupy z uvedených výskumných aktivít navzájom „komunikujú“
a spoluvytvárajú obraz pripravenosti škôl na odovzdávania kompetencií pre demokratickú
kultúru na školách kľúčovej recipientskej zložke, ktorou sú mladí študujúci ľudia.
Priebežne, s hore uvedenými informačnými a výskumnými aktivitami, sme pripravovali
špecializovaný dotazníkový prieskum, „šitý“ na stredné školy, ich vedenia rs. pedagogické
zložky. Nádej, že školy pristúpia k jeho vyplneniu zodpovedne, sa naplnila. Dotazníkový
prieskum sa uskutočnil v mesiacoch apríl – august 2019, reagovalo naň 270 stredných škôl
rôznych typov z celkového súboru 677 škôl v SR.14
Analýza dát, získaných z dotazníkového prieskumu, na ktorej sme pracovali od septembra
2019 po august 2020 (popri iných, hore uvedených analytických materiáloch a projektových
aktivitách) a ktorú predkladáme, je ďalším príspevkom k posúdeniu stavu pripravenosti
stredných škôl na Slovensku v oblasti kompetencií pre demokratickú kultúru. V jednotlivých
častiach analýzy sa podrobne venujeme prieskumu a v ostatnej formulujeme vybrané závery
odporúčania pre ďalšie prípadné prehĺbenie prieskumu ale najmä pre školské autority, širšiu
školskú obec, odborné kruhy, partnerov ako aj občiansku verejnosť v záujme zásadného
pokroku pri reštarte vzdelávacieho systému, zdokonaľovaní kvality stredných škôl v SR
vôbec i v sledovanej oblasti kompetencií pre demokratickú kultúru.
Uvedomujeme si limity nášho prieskumu, ktoré súviseli s rôznymi príčinami. V
projektovom a dotazníkovom tíme sme nemali sociológa/sociologičku, prieskum sme
neplánovali v spolupráci s profesionálnou agentúrou ale vlastnými silami, relevantnosť
ktorých zdôvodňujeme a odvodzujeme od nich istú váhu tejto analýzy. Prípravu a realizáciu
prieskumu považujeme za špecifickú sondu v línii cieľov projektu AmbEDK ale aj v línii
celospoločenských potrieb.
Dôležitými súvisiacimi okolnosťami bol a je stav spoločnosti a demokracie (deficity na strane
demokratických inštitúcií, procesov, občianskej informovanosti a participácie; čoraz častejšie
11
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nedemokratické a antidemokratické symptómy), povaha a úroveň výchovno-vzdelávacieho
systému (hodnote poznania a vzdelania sa dlhodobo nevenuje adekvátna faktická pozornosť
zo strany politických elít), situácia škôl (na jednej strane pretrvávajúce podhodnotenie statusu
a kvality vyučujúcich, na strane druhej zvyšujúci sa tlak na ich výkon, celková preťaženosť).
Všetky tieto súvisiace okolnosti mohli generovať riziko, že školy neprijmú spontánne
a masovo našu výzvu, aby sa zúčastnili prieskumu.
Napriek tomu sa nám podarilo získať významnú výskumnú vzorku a prostredníctvom
výpovede škôl o nich samých poodkryť obraz miery ich pripravenosti alebo disponovanosti
na sprostredkúvanie kompetencií pre demokratickú kultúru ako kľúčovej ľudskej, občianskej
a sociálnej výbavy ľudí 21. storočia.
Pre iniciačnú a realizačnú zložku projektu AmbEDK analýza dotazníkového prieskumu
jednoznačne poslúži ako návod pre ďalšie projektové a výskumné aktivity v prostredí
stredných škôl SR v záujme zlepšovania podmienok pre ich základnú misiu. Rovnako
dúfame, že analýza osloví aj našich terajších a budúcich partnerov.
Napokon veríme, že aj pre školské autority všetkých úrovní môže byť analýza, ako i ďalšie
projektové výsledky a výstupy, impulzom k tomu, aby venovali väčšiu pozornosť
a všestrannú podporu misii škôl ako jedného z kľúčových prostredí formátovania mierovej a
kultúrnej budúcnosti.

1. REFERENČNÝ RÁMEC KOMPETENCIÍ PRE DEMOKRATICKÚ
KULTÚRU RADY EURÓPY – ZÁKLADNÝ RÁMEC
DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

Časť expertízy projektu AmbEDK mala dlhodobejšiu a od roku 2016 bezprostrednejšiu
skúsenosť s materiálmi Rady Európy, v ktorých sa táto prestížna európska organizácia,
vychádzajúc zo svojho štatútu a poslania, čerpajúc z Európskeho ľudskoprávneho dohovoru,
Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a
kultúrnych právach, Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa; nadväzujúc na Svetovú
konferenciu o ľudských právach (Viedeň, 1993), odhodlala poskytnúť členským krajinám rad
nástrojov na presadzovanie poznania demokracie, ľudských práv a právneho štátu
prostredníctvom vzdelávania.
Procesu tvorby a precizovania týchto nástrojov, vybraným míľnikom na ceste Rady Európy
k Referenčnému rámcu kompetencií pre demokratickú kultúru (2016 – 2018), aktivitám, ktoré
sa na podporu rámca uskutočnili v SR v rokoch 2016 – 2017, dostupným komplementárnym
publikáciám a Európskemu referenčnému rámcu kľúčových kompetencií pre celoživotné
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vzdelávanie (2018) sa podrobne venuje ďalší z výstupov projektu AmbEDK pod názvom
Kompetencie pre demokratickú kultúru : Príručka pre stredné školy15

Príručka vznikala v procese implementácie projektu AmbEDK. Autorský kolektív16 mohol
priebežne, v kontakte s cieľovými skupinami upravovať formu a obsah publikácie a vystavať
ich tak, aby sa stali materiálom otvoreným pre ďalšie dotváranie, ktoré vyplynie zo širšej
praktickej oponentúry a pedagogickej praxe, a/alebo príspevkov subplatforiem projektu
AmbEDK, ľudskoprávnej, európskej, žiackej, učiteľskej.
V úvode k prvej kapitole príručky je deklarovaný jeden z jej cieľov „upriamiť pozornosť
stredoškolských pedagogických, odborných pracovníčok a pracovníkov ale aj širšej verejnosti
na odborné materiály, ktoré sa týkajú nevyhnutných obsahov a postupov v práci a živote školy
21. storočia.“ Príručka sa čitateľkám a čitateľom priamo prihovára: „Chceme Vás získať pre
štúdium, uplatňovanie a praktické dotváranie materiálov Rady Európy pod spoločným
názvom Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Na mysli máme najmä tie
materiály, ktoré počínajúc rokmi 2016 – 2017 boli, alebo aktuálne sú dostupné v slovenských
jazykových verziách (alebo tie, ktoré postupne dostupné budú), a ktoré môžu zásadne
napomôcť sprostredkovaniu, nadobúdaniu a posilňovaniu kompetencií pre demokratickú
kultúru všetkých vyučujúcich aj učiacich sa ľudí. Vaša angažovať je namieste aj preto, že
Slovenská republika sa, ako krajina integrovaná do demokratických spoločenstiev, hlási
k úsiliu Rady Európy a ostatných medzinárodných organizácií v tejto oblasti. Svedčí o tom
účasť našich politických predstaviteľov a predstaviteliek na kľúčových grémiách, na ktorých
členské krajiny konsenzuálne prijali a prijímajú relevantné dokumenty a programy.“17
Táto časť príručky je komplementárna k analýze dotazníkového prieskumu stredných škôl.
Podáva vysvetlenie, aká logika a aké motívy viedli projektový tím k príprave a realizácii
špecializovaného dotazníkového prieskumu.
Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (2016 – 2018) Rady Európy18
tvoria tri zväzky. Prvý tvorí Model kompetencií, ktorý určil multidisciplinárny tím
medzinárodných odborníčok a odborníkov na základe rozsiahleho výskumu a konzultácií.
Obsahuje 20 kompetencií spolu s informáciami o vypracovaní modelu a jeho používaní,
rozdelených do štyroch oblastí – Hodnoty, Postoje, Schopnosti a Poznanie & kritické
porozumenie. Druhý zväzok pozostáva z výrokov – deskriptorov, ktoré definujú ciele učenia
sa a výkony pre jednotlivé kompetencie. Deskriptory majú pomôcť vyučujúcim vytvoriť
15

JENDEKOVÁ, Marta – PETŐCZ, Kálmán (eds) Kompetencie pre demokratickú kultúru : Príručka pre
stredné školy Academia Istropolitana Nova – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, 2020; dostupné
online https://ainova.sk/project/ambedk/
16
Autorky a autor: Mgr. Katarína Cigánová, PhDr. Dagmar Horná, PhD., Mgr. Adriana Mesochoritisová, PhDr.
Kálmán Petőcz, PhD.
17
HORNÁ, Dagmar Kompetencie pre demokratickú kultúru a Rada Európy in JENDEKOVÁ, Marta –
PETŐCZ, Kálmán (eds) Kompetencie pre demokratickú kultúru : Príručka pre stredné školy Academia
Istropolitana Nova – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, 2020, dostupné online
https://ainova.sk/project/ambedk/
18
Pozri https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competencesfor-democratic-culture
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situácie, ktoré im umožnia pozorovať správanie učiacich sa vo vzťahu k danej kompetencii.
Dobrovoľne ich otestovali školy, učiteľky a učitelia v 16 členských štátoch. Tretí zväzok
ponúka usmernenie, akým spôsobom by sa mohol Model kompetencií používať v šiestich
kontextoch vzdelávania. Ďalšie kapitoly sa majú doplniť v blízkej budúcnosti.
Referenčný rámec definuje pojem kompetencie a prináša 20 kompetencií rozčlenených do
štyroch oblastí.
Hodnoty obsahujú kompetencie: uznanie dôležitosti ľudskej dôstojnosti a ľudských práv;
uznanie dôležitosti kultúrnej rozmanitosti; uznanie dôležitosti demokracie, spravodlivosti,
férovosti, rovnosti a právneho štátu.
Postoje obsahujú kompetencie: otvorenosť ku kultúrnej inakosti, odlišným presvedčeniam,
názorom na svet a praktikám; rešpekt; občianske povedomie; zodpovednosť; sebadôvera;
tolerovanie nejednoznačnosti.
Zručnosti obsahujú kompetencie: schopnosť samostatne sa učiť; schopnosť analyticky
a kriticky myslieť; schopnosť počúvať a pozorovať; empatia; pružnosť a prispôsobivosť;
jazykové, komunikačné a viacjazyčné schopnosti; schopnosť spolupracovať; schopnosť riešiť
konflikty.
Vedomosti/Znalosti a kritické chápanie/porozumenie obsahujú kompetencie: poznanie
a kritické chápanie seba samej/seba samého; poznanie a kritické chápanie jazyka
a komunikácie; poznanie a kritické chápanie sveta: politiky, práva, ľudských práv, kultúry,
kultúr, náboženstiev, histórie, médií, ekonomík, životného prostredia, udržateľnosti.
Naša skúsenosť hovorila v čase prípravy projektu AmbEDK i v čase prípravy dotazníkového
prieskumu stredných škôl o minimálnej, rs. žiadnej možnosti stredných škôl v SR oboznámiť
sa s kompetenčným modelom Rady Európy, či ide o učiteľskú prípravu (iniciačné a ďalšie
vzdelávanie pedagogických a odborných síl) alebo o zavedenie príslušných foriem a obsahov
do formálneho i neformálneho vzdelávania rs. celostného života škôl. Tento stav, žiaľ, platí
dosiaľ. Pokusom o prvý prielom bol medzinárodný, ale na strane Slovenskej republiky len
pilotný projekt Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v rokoch
2016 – 2017, ktorý zasiahol vzorku našich stredných škôl a po zrušení jeho realizátorskej
inštitúcie už ďalej nepokračoval.19 Napriek tomu sa séria vzdelávacích podujatí, ktorá
sprostredkovala zúčastneným školám prvý model kompetencií, stretla so značným záujmom
a spojila skúsenejšie aj menej skúsené školy. K diseminácii modelu došlo aj prostredníctvom
aktivít Olympiády ľudských práv.
Napriek tomu, že zásadný impulz „zhora“ sa neudial, vedeli sme, že jestvujú určité príznaky,
indikátory (vďaka určitým danostiam škôl, mechanizmom, aktivitám škôl a s nimi
spolupracujúcich subjektov), prostredníctvom ktorým môžeme, v línii konceptu Rady Európy,
19

Išlo o Národný ústav celoživotného vzdelávania. Bližšie k tomu pozri HORNÁ, Dagmar Príloha č. I. k časti
Kompetencie pre demokratickú kultúru in JENDEKOVÁ, Marta – PETŐCZ, Kálmán (eds) Kompetencie pre
demokratickú kultúru : Príručka pre stredné školy Academia Istropolitana Nova – Helsinský výbor pre ľudské
práva na Slovensku, 2020, dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
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skúmať, či a ako sú školy spôsobilé (v procese vzdelávania i v živote školy) odovzdávať,
nadobúdať a uplatňovať relevantné hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti. Podujali sme sa
teda skúmať školy „zdola“, od nich samých a s ich pomocou.

2. PRÍPRAVA A REALIZÁCIA DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU
Príprava dotazníka bola úlohou širšieho expertného tímu projektu AmbEDK20 v časovom
rozpätí november 2019 až január 2020. Tím starostlivo zvažoval celok dotazníka i súbor
jeho položiek tak, aby bolo vyplnenie dotazníka pre školy
o dostatočne motivujúce (nielen pokiaľ ide o „odovzdanie“ údajov o vlastných
parametroch a kvalitách rs. nedostatkoch v oblasti kompetencií pre demokratickú
kultúru ale aj v zmysle pochopeného a dobrovoľného pochopenia, potvrdenia rs.
prijatia tejto role a „odovzdanie sa“ tejto orientácii školy, rs. jej prehĺbenia);
o nie veľmi časovo a vecne náročné (pretože nám boli známe podmienky, v akých školy
pracujú, ich vyťaženosť výučbou ale aj administráciou rôzneho druhu, mnohými
ponukami externého prostredia na spoluprácu v rôznych aktivitách a pod.).
Expertný tím používal pracovný pojem tzv. biele miesto/biele miesta, o identifikáciu
ktorých malo ísť prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Za pojmovou skratkou bola
snaha zistiť (potvrdiť alebo vyvrátiť naše predpoklady opreté o skúsenosť), ktoré školy sú
viac alebo menej a predovšetkým najmenej disponované sprostredkúvať kompetencie pre
demokratickú kultúru v edukačnom procese a živote školy. Predpokladali sme, že narazíme na
celú škálu disponovanosti, vrátane tej, kedy aj dobré alebo vynikajúce školy vykazujú nejaké
„biele miesta“. Dôležité bolo identifikovať slabé, slabšie a najslabšie ohnivká v reťazci,
tvárnosti a fungovaní škôl, a to prostredníctvom parametrov, ktoré sme zvolili v zmysle
našich poznatkov a predpokladov. Po ďalšie, pojem „biele miesto“ bol pomocným
výskumným nástrojom na označenie identifikovanej školy bez toho, aby ju demaskoval,
odkryl jej identitu. Vedeli sme totiž, že neraz si svoj stav nespôsobuje samotná škola, ale že
môže súvisieť aj so slabinami vnútroštátnej demokracie, výchovno-vzdelávacej
sústavy, deficitmi školských politík na rôznych úrovniach (štátnej, regionálnej, lokálnej
a pod.). Paleta príčin menšej alebo väčšej slabosti škôl (obdobne aj sily alebo úspešnosti) je
rozsiahla a (akýkoľvek) dotazníkový prieskum ju môže obsiahnuť len čiastočne. Napokon,
išlo nám, ešte pred realizáciou samotného prieskumu (a práve preto, že sme mali sumu
poznatkov) o pozitívne využitie projektového času, kontaktovanie škôl, diskusiu
s predpokladanými „bielymi miestami“ a pomoc týmto školám prostredníctvom jednotlivých
informačných ale aj iných výskumných projektových aktivít (vymenúvame ich v úvode tejto
20

Širší prípravný tím dotazníka tvorili: Dagmar Horná, Dušana Kurillová, Adriana Mesochoritisová, Kálmán
Petőcz a Roman Balko (R.B., stredoškolský učiteľ, riaditeľ nezávislej organizácie Učitelia pre Európsku úniu
Slovensko; neformálna skratka TEUS, ktorá sa sformovala na pôde OĽP a v projekte AmbEDK pôsobí ako jadro
učiteľskej platformy).
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analýzy). Na nich sa mali stretnúť a aj sa stretli školy rôznych úrovní. Dotazníkový prieskum
mal následne naše predchádzajúce i priebežné, projektom nadobudnuté poznatky, testovať.
Vlastným zmyslom projektu AmbEDK, a teda aj dotazníkového prieskumu, bola čo možno
najpresnejšia identifikácia „bielych miest“ (rs. potvrdenie predpokladu, ktoré nimi sú), aby
bola možná ich ďalšia, „na mieru šitá“ priebežná premena, inklúzia medzi školy
demokratických kompetencií a zamedzenie ich vylúčenia.
Podstatným pri zostavení dotazníka bolo určiť kľúčové indikátory a priradiť k nim bodovací
systém tak, aby vygeneroval „biele miesta“. Bodovali sme tie indikátory/položky dotazníka,
pri ktorých sme predpokladali jednoznačnejšiu identifikačnú a diferenciačnú silu. Zvolili sme
prístup, pri ktorom sa tzv. „biele miesto“ alebo inak povedané, slabosť školy rs. slabšia
disponovanosť školy preukazuje nárastom počtu (negatívnych) bodov. Každá bodovaná
položka mala svoju vlastnú bodovú škálu. Nebodované položky boli doplňujúcim odlišovacím
a porovnávacím prostriedkom kondície škôl a mali napomôcť analýze a interpretácii
kľúčových dát.
Prvá časť položiek dotazníka sa sústredila na zber základných dát o škole: názov a adresu
školy; kraj; okres; druh školy; zriaďovateľa; jazyk výučby/odbornej prípravy. Vyplnenie
týchto položiek školami sme uľahčili predvoleným elektronickým výberom. Položky druh
školy a jazyk výučby/odbornej prípravy boli bodované, pretože mali byť prvými indikátormi
„bielych miest“. Ďalej mali školy deklarovať počet žiačok a žiakov v školskom roku
2018/2019.
Druhá časť dotazníka pozostávala z 11 vybraných položiek, indikátorov miery
disponovanosti škôl na sprostredkúvanie kompetencií pre kultúru demokracie. Bodované však
boli len 3 z nich, ktoré sa týkali ďalších kľúčových faktorov, a to kvalifikovanosti učiteliek
a učiteľov pre výučbu vybraných troch vyučovacích predmetov a účasti škôl na vybraných
desiatich (9 + Erasmus+) formálnych a neformálnych aktivitách, projektoch, (programoch,
iniciatívach, súťažiach) bezprostrednejšie spätých s demokratickou občianskou prípravou a
participáciou, kultúrou demokracie a ľudských práv, rozvojom európskeho a globálneho
povedomia, kritického a kontextuálneho myslenia a konania, t. j. v línii kompetencií pre
demokratickú kultúru podľa Referenčného rámca Rady Európy.
Prípravný dotazníkový tím intenzívne diskutoval nielen výber a formulovanie indikátorov, ale
aj spôsoby zberu dát a celkovo, šance a možnosti projektu AmbEDK získať čo najúplnejší
obraz o stave škôl. Prioritnou metódou bolo samovyplnenie dotazníka školou. Do úvahy
pripadali (v prípade slabšej než očakávanej responzívnosti škôl na dotazník) aj nahliadnutia
do správ škôl, ktoré školy povinne predkladajú v zmysle legislatívy, vyhlášok a metodických
usmernení MŠVVaŠ SR. Ide o Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení, ktoré majú byť dostupnými dokumentmi a z ktorých
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môže verejnosť získať rôzne informácie o činnosti a hospodárení škôl. Správy sa vypracúvajú
a zverejňujú každoročne.21
Po testovacích sondách do viacerých správ sme možnosť vyplniť dotazník (na základe jej
správy) za školu, ktorá nevyplnila dotazník, zavrhli. Takýto zber dát by sa potýkal s viacerými
prekážkami. Vyhľadávanie správ a ich štúdium by bolo veľmi náročné na čas a personálne
kapacity projektu AmbEDK; nejestvuje dostupný zdroj porovnania kvality a hodnotenia
predmetných správ za SR a predovšetkým, správy by nám nevedeli poskytnúť dáta v takej
skladbe, akú sme zvolili, ako kľúčovú, pre náš prieskum.
Po zrelej úvahe sme sa rozhodli položiť dôraz na samovyplnenie dotazníka čo najväčším
počtom škôl, aby sme získali výpovede škôl od nich a o nich samotných. Zároveň sme
nasadili regrutačné kapacity krajských koordinátoriek, koordinátorov a o spoluprácu sme
požiadali samosprávne kraje ako kľúčových zriaďovateľov stredných škôl v SR.
Po základnej príprave dotazníka sa uskutočnilo pilotné testovanie dotazníka
prostredníctvom krajských projektových koordinátoriek a koordinátorov ako aj stredoškolskej
učiteľskej zložky celoštátneho kola XXI. ročníka OĽP, 10. – 12.4.2019 v Omšení. Testovanie
potvrdilo relevantnosť formy a obsahu dotazníka.
Po drobných úpravách bol 29.4.2020 zverejnený link na online vypĺňanie dotazníka
a zároveň boli oslovené vedenia stredných škôl. Riadiaci tím projektu AmbEDK v úvode
k dotazníku
o pozval školy do prieskumu, ktorého cieľom je mapovať mieru zapojenia každej
zúčastnenej školy do aktivít, ktoré súvisia s nadobúdaním a posilňovaním kompetencií
pre demokratickú kultúru v zmysle konceptu Rady Európy;
o ozrejmil, že od počiatku projektu komunikuje so samosprávnymi krajmi ako
zriaďovateľmi stredných škôl;
o avizoval: „Na základe našej dlhoročnej práce v teréne máme rámcové poznatky o tom,
aké sú hlavné prekážky rozvoja kompetencií pre demokratickú kultúru na školách.
Aby sme však školám mohli adresne pomôcť, potrebujeme konkrétnejšie dáta.“;
o ubezpečil školy, že cieľom prieskumu nie je ani hodnotenie konkrétnych škôl ani ich
porovnávanie navzájom;
o povzbudil školy k vyplneniu dotazníka v trvaní cca 10 minút a poskytol kontakt pre
prípadné otázky a podnety.
Spolupráca so samosprávnymi krajmi (ďalej „SK“), o ktorú usiloval riadiaci tím AmbEDK
od roku 2018, bola nadviazaná prostredníctvom dvoch listov, zo 14.9.2018 a 26.11.2019 a
niekoľkých rokovaní v sídlach SK, ktoré sa konali spravidla pri príležitosti krajských
21

V zmysle § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo ustanovilo všeobecne
záväzným právnym predpisom štruktúru a obsah správ, a to vyhláškou č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Vyhláška nadobudla
účinnosť 1. februára 2006.
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projektových podujatí. Cieľom bolo predstaviť projekt AmbEDK, jeho ciele, krajské a
celoštátne aktivity, expertízu realizátorských organizácií, krajskú koordinátorku rs. krajského
koordinátora AmbEDK, krajské vedenie OĽP a navrhnúť možnosti vzájomne prospešnej
spolupráce. Medzi nimi bolo, pre realizáciu dotazníkového prieskumu, zo strany SK kľúčové,
najmä
o sprostredkovanie
plynulého prenosu informácií projektu AmbEDK smerom
k stredným školám v kraji; osobitne smerom k vedeniam škôl s tým, že SK projekt
podporuje;
o vystavenie podkladov/informácií projektu AmbEDK na webovom sídle SK;
o sprostredkovanie potrebných krajských databáz stredných škôl riadiacemu tímu
projektu AmbEDK za účelom ich lepšej aktivizácie ako aj prieskumu zameraného na
pripravenosť škôl v oblasti európskej demokratickej kultúry;
Realizátori projektu AmbEDK rs. krajská koordinátorka/krajský koordinátor sa SK zaviazali
o informovať na svojich webových sídlach a sociálnych sieťach o spolupráci so SK;
o informovať SK o výkonoch škôl, pedagogických i žiackych jednotlivcov alebo
kolektívov v doterajších súvisiacich projektoch OĽP, EPAS, projekt Rady Európy
a navrhovať ich morálne ocenenie;
o informovať SK o dosiahnutých výsledkoch a reflektovať návrhy SK v prospech
implementácie projektu AmbEDK.
Z hore uvedeného je zrejmé, že spolupráca so samosprávnymi krajmi mala význam v celom
rozsahu implementácie projektu, a teda aj pri spustení dotazníkového prieskumu. Krajské
koordinátorky a krajskí koordinátori deklarovali, že v čase otvorenosti dotazníka na
vyplnenie, v období apríl – august 2019, im kontaktné osoby samosprávnych krajov
opakovane vyšli v ústrety s oslovením škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Nepochybne budú župy aj naďalej adresátmi našich informácií o výsledkoch projektu
AmbEDK v rokoch 2018 – 2020 a žiaducimi aktérmi pokračujúcej spolupráce v období jeho
udržateľnosti.
Popri samosprávnych krajoch sa krajským koordinátorkám a koordinátorom projektu podarilo
v menšej miere osloviť aj školy iných zriaďovateľov, čo dokumentujeme v nasledujúcej časti
analýzy.
Samotný dotazníkový prieskum sa uskutočnil v mesiacoch apríl – august 2019.

3. ANALÝZA ZÍSKANÝCH DÁT

3.1 Výskumná vzorka a základný súbor
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Spojené úsilie riadiaceho tímu, krajských koordinátoriek a koordinátorov projektu AmbEDK
a samosprávnych krajov sa odrazilo v pomerne úspešnom zbere vyplnených dotazníkov. Do
prieskumu sa počas štyroch mesiacov, od konca apríla do konca augusta 2019, zapojilo 270
stredných škôl zo základného súboru 677 stredných škôl školského roka 2018/2019.22
Detailnejšie čísla sú v tabuľke 1. Ukazujú zapojenie škôl podľa krajov a podľa zvolenej
typológie gymnáziá a stredné odborné školy (ďalej „SOŠ“).23
Zapojenosť stredných škôl v rámci SR dosiahla 39,9%, čo považujeme za pomerne vysoké
a v istých ohľadoch aj reprezentatívne číslo, pretože prieskum sa realizoval naprieč všetkými
ôsmymi krajmi, celoštátne, oslovil rôzne typy (gymnáziá, stredné odborné školy) a druhy škôl
(ďalšie špecifické členenie), školy rôznych zriaďovateľov a veľkosti (čo do počtu
študujúcich).
Zapojenosť stredných škôl podľa krajov sa pohybovala od 10,4% v Košickom kraji až po
53,7% v kraji Prešovskom. Dôvody týchto rozdielov sú rôzne a ich hlbšie skúmanie by si
vyžadovalo osobitný prístup. Na tomto mieste načrtneme niektoré z dôvodov, ďalšie
vysvetľujeme nižšie, v tejto i ďalších častiach analýzy a pri interpretácii jednotlivých
získaných dát.
o Krajské projektové koordinátorky a krajskí koordinátori mali časovo obmedzený
priestor a nástroje na nábor škôl.
o Väčšina z nich pedagogicky pôsobí, na kolegyne a kolegov sa obracali elektronickou
poštou alebo telefonicky v čase mimo vyučovacieho procesu alebo v krátkych
prestávkach vyučovania.
o Ukázalo sa, že učiteľská profesia je pre našich krajských ľudí jednoznačne výhodou,
pretože poznajú pomery a chod škôl a majú nadviazané formálne aj neformálne
kontakty.
o Jedna koordinátorka pre dva kraje, Košický a Prešovský, mala sťaženú pozíciu,
pretože nepôsobí na strednej škole a mala násobenú úlohou.24
o Pomoc samosprávnych krajov bola spravidla jednorazová – odoslali na školy v svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti hromadný email o možnosti zapojiť sa do dotazníkového
prieskumu v projekte.
o Dotazníky sa vypĺňali v období, ktoré bolo na jednej strane projektovo možné a na
druhej strane pre školy buď pracovne exponované (povinnosti spojené s uzatváraním
školského roka v mesiacoch máj až jún) alebo, naopak, pracovne uvoľnené (júl –
august, čas prázdnin).
Neúčasť niektorých škôl, ako sme zistili zo správ krajských koordinátoriek a koordinátorov,
spôsobila škála dôvodov, najmä však tieto:
o nedostihnuteľnosť, zaneprázdnenosť vedenia škôl;
22

Všetky oficiálne dáta o stredných školách (základnej vzorke) v školskom roku 2018/2019 sme čerpali zo
zdrojov Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI)
23
V tabuľkách o výskumnej vzorke hovoríme ako o zapojených školách. Základný súbor je v tabuľkách
označený *; čerpáme zo zdrojov CVTI, za školský rok 2018/2019.
24
V Košickom kraji sme čelili problému pri obsadení koordinátorskej funkcie a aj pre neodkladnosť úloh sme
poverili koordinátorku Prešovského kraja, aby spravovala aj Košický kraj.
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o neprikladanie významu dotazníkovým prieskumom ako takým a/alebo nášmu
dotazníkovému prieskumu na strane vedenia škôl (čo môže samo osebe indikovať tzv.
„biele miesto“).
Údaje o počte stredných škôl v SR v sledovanom školskom roku 2018/2019 (základnom
súbore) ako aj počte stredných škôl, ktoré sa zapojili do dotazníkového prieskumu
(výskumnej vzorky) približuje tabuľka 1 a graf 1.

Tabuľka 1: Výskumná vzorka a základný súbor stredných škôl
Počet
zapojených z toho z toho Počet škôl v z toho z toho Zapojenosť
Kraj
škôl
GYM SOŠ
kraji*
GYM* SOŠ* v kraji v %
Bratislavský
36
9
27
99
45
54
36,4%
Trnavský
21
4
17
66
20
46
31,8%
Trenčiansky
23
5
18
55
19
36
41,8%
Nitriansky
40
11
29
80
22
58
50,0%
Žilinský
46
12
34
86
29
57
53,5%
Banskobystrický
36
11
25
87
29
58
41,4%
Prešovský
58
13
45
108
37
71
53,7%
Košický
10
4
6
96
35
61
10,4%
Spolu SR
270
69
201
677
236
441
39,9%
* zdroj CVTI šk.r.2018/2019

V základnom súbore vidíme, že počty stredných škôl, ktoré sú zriadené a pôsobia
v jednotlivých krajoch, sú rôzne. Pohybujú sa od 55 (najmenej) v Trenčianskom kraji po 108
v Prešovskom kraji, čo sú zásadné rozdiely. Podobne medzikrajovo neproporčné (ale nie
v priamej korelácii) bolo aj zapojenie sa škôl do prieskumu, ako sme už uviedli vyššie a ako
názornejšie približujeme v grafe 1
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Graf 1: Zapojenie gymnázií a SOŠ do dotazníkového prieskumu podľa krajov

Zapojenie stredných škôl podľa typu škôl. Celkovo, celoštátne, sa do prieskumu zapojilo
69 gymnázií a 201 SOŠ, spolu 270 stredných škôl. Na strane 69 respondentských gymnázií
ide o 25,6%-né zastúpenie vo výskumnej vzorke respondentských stredných škôl a približne
29,2%-né zastúpenie v základnom súbore gymnázií v SR, pričom gymnáziá tvoria 35%
všetkých stredných škôl v SR. Na strane 201 respondentských SOŠ ide o 74,4%-né
zastúpenie vo výskumnej vzorke respondentských stredných škôl a približne 45,6%-né
zastúpenie v základnom súbore SOŠ v SR, pričom SOŠ tvoria 65% všetkých stredných škôl
v SR.
Na prvý pohľad sa ukazuje disproporcia medzi približne 25%-nou dotazníkovou účasťou
gymnázií (výskumnou vzorkou), pričom gymnáziá tvoria v rámci SR (v základnom súbore)
35% škôl. (t. j. prieskumom sme išli „dole“ o 10 percentuálnych bodov) a približne 75%-nou
dotazníkovou účasťou SOŠ (výskumnou vzorkou), pričom SOŠ tvoria 65% zo základného
súboru všetkých stredných škôl v SR (t. j., prieskumom sme išli „hore“ o 10 percentuálnych
bodov). Môžeme to však chápať aj ako významné priblíženie sa výskumnej vzorky tej
základnej a plnenie projektového zámeru, vtiahnuť do prieskumu tzv. „biele miesta“, najmä
z radov rôznych druhov SOŠ.
Disproporcií zapojenia sa stredných škôl do prieskumu je viacero. O niektorých sme sa
zmienili už vyššie. Ďalej, v súlade s našimi poznatkami a skúsenosťou sme predpokladali, že
gymnáziá sú na jednej strane zaneprázdnenejšie, pretože výkonnejšie, pokiaľ ide
o pripravenosť a agilnosť (najmä v kapacitách a činnostiach ústretových ku kompetenciám pre
demokratickú kultúru), premietnutých do položiek dotazníka a môže to, na ich strane,
spôsobiť nedostatok času pre samotné vyplnenie dotazníka. Rovnako však tento faktor (že sú
v zásade „in“) mohol účinkovať pozitívne a pritiahnuť ich pozornosť k dotazníku. Ako tomu
bolo v skutočnosti, presne nevieme, dotazníkom sme to nezisťovali a overenie by si
15

vyžadovalo špeciálny postup, napríklad, hĺbkové rozhovory. Obdobná úvaha môže platiť pre
účasť SOŠ, ktorá bola síce celkovo vyššia než u gymnázií a značne vysoká v 7 z 8 krajov, ale
ak uplatníme logiku, že SOŠ nie sú v zásade „in“ (pokiaľ ide o vec kompetencií pre
demokratickú kultúru), mohlo to u nich vyvolať tiež dvojakú reakciu na pozvanie do
dotazníkového prieskumu.
Ono, nie sú v zásade „in“ pri SOŠ znamená, že sa z rôznych dôvodov podstatne menej môžu
venovať/zaujímať a venujú/zaujímajú tomu/o to, čo sledujeme našim prieskumom
a projektom. Vychádzali sme z premisy, že môžeme SOŠ predbežne ponímať ako „biele
miesta“, rs. školy, na strane ktorých sú viaceré prekážky ich pôsobenia v prospech
sprostredkúvania kompetencií pre demokratickú kultúru študujúcim. Prekážky sú dané
povahou štúdia na SOŠ, štátnym vzdelávacím programom, školskými vzdelávacími
programami, ktoré sú v prípade SOŠ viac orientované na parciálnu odbornú prípravu podľa
druhu SOŠ než na komplexnú prípravu mladého človeka vrátane občianskych a sociálnych
kompetencií, čo sa ešte umocnilo po prechode viacerých SOŠ na duálnu formu vzdelávania
(od šk. r. 2015/2016).25 Svoju rolu hrá aj personálna nedostatočnosť, čo sa ukáže nižšie, pri
analýze kvalifikovanosti vyučujúcich vybraných výučbových predmetov. Ako realizátori
projektu AmbEDK sme sa preto od počiatku snažili „vťahovať“ predpokladané (skúsenostne
indikované) „biele miesta“ do kontaktných projektových aktivít, aby sme im už počas trvania
projektu ponúkli a) pozitívnu konfrontáciu s lepšie disponovanými školami, b) pomoc pri
vyrovnávaní nerovného postavenia gymnázií a SOŠ v oblasti osvojovania si a
sprostredkúvania kompetencií pre demokratickú kultúru a c) získali ich pre toto pôsobenie.
Disproporcie ukazuje aj bližší pohľad na účasť škôl v prieskume podľa krajov. Napríklad,
v Nitrianskom kraji sa do vyplnenia dotazníka zapojila presná polovica všetkých gymnázií
a tiež polovica SOŠ, približne proporčne je na tom Banskobystrický kraj. V Bratislavskom
kraji sa zapojila len pätina gymnázií ale polovica SOŠ, v Trnavskom kraji tiež len pätina
gymnázií a 37% SOŠ, v Košickom kraji len okolo 11,4 % tamojších gymnázií a necelých 10%
SOŠ (tabuľka 1, graf 1). Najúspešnejší v účasti SOŠ bol Prešovský (63,4%) a Žilinský (s
59,6%) kraj.
Pokiaľ ide o druhovú rôznorodosť SOŠ, ktoré sa zúčastnili dotazníkového prieskumu,
zachytáva ju nasledovná tabuľka, ktorú sme pripravili na základe samooznačenia škôl.

25

Podrobnejšie tento problém charakterizujeme vo vzťahu k identifikácii obdobne ponímaných „bielych miest“
v prostredí Olympiády ľudských práv. OĽP považujeme za vzorový projekt, ktorý sa intenzívne sústreďuje na
sprostredkúvanie kompetencií pre demokratickú kultúru stredoškolskej mládeži. Analýza venovaná OĽP žiaľ
potvrdzuje, že žiaci a žiačky SOŠ v porovnaní s tými gymnaziálnymi spravidla „nestačia s dychom“, pokiaľ ide
o prípravu a účasť na súťaži a „prepadávajú“ cez poznatkovo-postojové sito krajských kôl , hoci ich záujem
o projekt i jeho problematiku je dlhodobo značný. Bližšie pozri: HORNÁ, Dagmar Analýza tzv. „bielych miest“
Olympiády ľudských práv, 2020, dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/

16

Tabuľka 2: Druhy SOŠ, zapojených do prieskumu

Druh SOŠ
Stredná odborná škola
Stredná priemyselná škola
Obchodná akadémia
Stredná zdravotnícka škola
Stredná umelecká škola
Stredná pedagogická škola
Hotelová akadémia
Škola úžitkového výtvarníctva
Pedagog. a sociálna akadémia
Pedagog. a kultúrna akadémia
Dopravná akadémia
Technická akadémia
Spolu
* zdroj CVTI šk.r.2018/2019

Počet
v % zo
Počet
zapojených zapojených SOŠ v
SOŠ
škôl
SR*
133
66,2%
266
27
13,4%
39
17
8,5%
52
11
5,5%
29
5
2,5%
14
3
1,5%
8
2
1,0%
17
2
1,0%
5
1
0,5%
7
0
0,0%
1
0
0,0%
2
0
0,0%
1
201
100,0%
441

v%z
celkového
počtu SOŠ v
SR
60,3%
8,8%
11,8%
6,6%
3,2%
1,8%
3,9%
1,1%
1,6%
0,2%
0,5%
0,2%
100,0%

Na základe získaných dát nie je možné odvodiť, aké faktory viedli konkrétne druhy SOŠ
k účasti na dotazníkovom prieskume. Z počtu 201 SOŠ sa všeobecne ako SOŠ označilo 133
škôl, teda najviac. Ich výučbové odbory a parametre sme ďalej neskúmali.
Niektoré stredoškolské akadémie, najmä obchodné, sú podľa našej predošlej skúsenosti
osobitnou časťou SOŠ. Ich kurikulá i spôsob fungovania sú bližšie k spôsobilosti realizovať
kompetencie pre demokratickú kultúru, než je tomu u ostatných druhov SOŠ. Vedeli sme,
napríklad (a máme zdokumentované), že obchodné akadémie zvykli za ostatné dve
desaťročia občasne urobiť prienik aj na vyššie priečky úspešných súťažiacich z gymnázií
v prestížnej Olympiáde ľudských práv.26
Položka typ školy bola prvou bodovanou. Nižšie, pri ďalších indikátoroch uvidíme, ako
konkrétne si počínali jednotlivé školy a či sú obchodné akadémie naozaj istou výnimkou v
rámci SOŠ.
Zriaďovatelia stredných škôl boli povinnou ale nebodovanou položkou dotazníka. Pokiaľ
ide o zriaďovateľov tých stredných škôl, ktoré vyplnili dotazník, celkom prirodzene a značne
prevažujú samosprávne kraje, tak ako je tomu v základnom súbore stredných škôl v SR
(tabuľka 3). Pokým však v základnom súbore tvoria samosprávne kraje približne 68%
zriaďovateľov, v našej výskumnej vzorke tvorili až 94%. Nižšie percentá oproti základnému
súboru sme dosiahli pri iných zriaďovateľoch. Vysvetlenie spočíva v tom, že sme
26

Počínanie si jednotlivých stredných škôl v rozmanitých aktivitách „naviac“ a výsledky žiačok a žiakov v
súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch
možno sledovať aj prostredníctvom mapovania MŠVVaŠ SR.
Pozri https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/
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z objektívnych i kapacitných dôvodov neoslovovali všetkých zriaďovateľov, len samosprávne
kraje. Napriek tomu sa našim krajským koordinátorkám a koordinátorom podarilo pre
prieskum získať niekoľko škôl, zriadených inými zriaďovateľmi.

Tabuľka 3: Zriaďovatelia stredných škôl, zapojených do prieskumu

Zriaďovateľ
Samosprávny kraj
Iná právnická osoba alebo fyzická osoba
Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
Okresný úrad v sídle kraja
Spolu
* zdroj CVTI šk.r.2018/2019

Počet
zapojených
škôl
254
11
4
1
270

v%
94,1%
4,1%
1,5%
0,4%
100,0%

Počet
škôl v
SR*
462
127
68
20
677

v%
68,2%
18,8%
10,0%
3,0%
100,0%

Jazyk výučby rs. odbornej prípravy bol povinnou a druhou bodovanou položkou dotazníka
(tabuľka 4). Vychádzali sme z predpokladu, overeného skúsenosťou, že žiaľ, školy
s vyučovacím jazykom iným než slovenským vykazujú menšiu mieru záujmu o aktivity, ktoré
sme určili ako ťažiskové vo vzťahu k problematike kompetencií pre demokratickú kultúru a
v ktorých je komunikačným alebo súťažným jazykom slovenčina.27 Dôvody môžu byť rôzne
na rôznych školách, kde sa vyučuje: v jazyku národnostnej menšiny; jazyk národnostnej
menšiny; v cudzom jazyku; bilingválne v kombinácii slovenského a cudzieho jazyka (v
tabuľke označené „bil“).
Tak ako v prípade SOŠ, aj v prípade týchto „bielych miest“ sme vyvinuli úsilie o ich
vtiahnutie do všetkých kontaktných informačných projektových aktivít, najmä dvoch sérií
krajských vedeckých čajovní ale aj dvoch EPAS mítingov, čo sa nám do istej miery aj
podarilo.28

27

Osobitnou kategóriou sú školy, kde je vyučovacím jazykom jazyk národnostnej menšiny (všetky predmety)
a školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (v zásade všetky predmety sa vyučujú v štátnom, slovenskom
jazyku a jazyk národnostnej menšiny sa vyučuje ako jeden z predmetov). Náš predpoklad bol, že zábrany v
prístupe k aktivitám (projektom, súťažiam) majú školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ale aj
školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.
28
Zoznam škôl zúčastnených na 16 krajských vedeckých čajovniach pozri in Pozri: HORNÁ, Dagmar –
HUPKOVÁ, Ladislava – SVITKOVÁ, Zuzana Účasť stredných škôl na I. a II. sérii krajských vedeckých
čajovní (interný materiál AmbEDK), dostupné online https://ainova.sk/project/ambedk/
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Tabuľka 4: Jazyk výučby/odbornej prípravy

Jazyk výučby
Slovenský
Slovenský-Maďarský
Slovenský a Anglický bil.
Maďarský
Slovenský a Francúzsky bil.
Slovenský a Ruský bil.
Ukrajinský
Nemecký
Anglický
Bulharský
Slovenský a Španielsky bil.
Slovenský a Taliansky bil.
Slovenský a Nemecký bil.
Spolu
* zdroj CVTI šk.r.2018/2019

Počet
zapojených
škôl
234
14
13
7
1
1
0
0
0
0
0
0
0
270

v%
86,7%
5,2%
4,8%
2,6%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Počet
škôl v
SR*
523
33
60
28
7
4
1
1
4
1
6
1
8
677

v%
77,3%
4,9%
8,9%
4,1%
1,0%
0,6%
0,1%
0,1%
0,6%
0,1%
0,9%
0,1%
1,2%
100,0%

Pochopiteľne, prieskumu sa zúčastnilo najviac škôl vyučujúcich v slovenčine. Vo výskumnej
vzorke ich bolo temer 87%, čo je viac, než je ich v základnom súbore (77%). Potešiteľne
reagovali aj školy v slovensko-maďarskom vyučovacom mode, dokonca sme docielili ich
vyššiu percentuálnu účasť v prieskume, než aká je v základnom súbore. Získali sme pomerne
silné zastúpenie slovensko-anglických bilingválnych škôl. Škôl s vyučovacím jazykom
maďarským bolo vo výskumnej vzorke sedem, čo je ¼-na zo základného súboru. Nepodarilo
sa získať školy s vyučovacím jazykom ukrajinským, nemeckým, anglickým, bulharským,
slovenským a španielskym, slovenským a talianskym, slovenským a nemeckým, ktoré však
v základnom súbore oscilujú na hodnote 0,1 – 1,2%. Pokiaľ ide o rómsku národnostnú
menšinu, prehovárajú o nej len niektoré dobrovoľne vpísané poznámky stredných škôl (pozri
časť 3.2.6), ale je z nich zrejmé, že práve fakt, že školu navštevujú žiaci a žiačky rómskeho
pôvodu, vedie školy napríklad k neúčasti na aktivitách a projektoch, ktoré sme v dotazníku
vybrali ako blízke pre prácu s kompetenciami pre demokratickú kultúru.
Počet žiačok a žiakov stredných škôl za ostatných 5 školských rokov bol povinnou
nebodovanou položkou prieskumu. Jej prítomnosť v dotazníku vyplynula z nášho
dlhodobejšieho mapovania počas priameho styku so školami (rozhovory s vedením
a pedagogickými zbormi škôl) ako aj prostredníctvom sledovania centrálnych školských
štatistík. Ide o faktor, ktorý určite priamo nedetekuje, či škola funguje alebo nefunguje
v intenciách konceptu kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy. Veľkosť školy,
počet študujúcich však môže ovplyvňovať vnútroškolskú demokraciu, funkčnosť
participatívnych mechanizmov a procesov v škole a môže spolupôsobiť pri ďalšom vývoji
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výchovno-vzdelávacej sústavy v SR (aj v súvislosti s demografickými zmenami) ako aj
premene škôl na demokratické školy rs. školy demokracie.

Tabuľka 5: Počet žiačok a žiakov za ostatných 5 školských rokov

Počet žiačok a žiakov školy
0-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501- 600
601-700
701-970
Spolu
* zdroj CVTI šk.r.2018/2019

Počet
zapojených
škôl
18
40
83
50
37
23
12
7
270

v%
6,7%
14,8%
30,7%
18,5%
13,7%
8,5%
4,4%
2,6%
100,0%

Počet v
SR*
99
151
143
109
82
49
24
20
677

v%
14,6%
22,3%
21,1%
16,1%
12,1%
7,2%
3,5%
3,0%
100,0%

V tabuľke 5 vidno, že v základnom súbore sa nachádzajú školy, na ktorých študuje
prinajmenšom pod 100 a v najvyšších číslach nad 900 žiačok a žiakov. Zároveň je v
základnom súbore najviac škôl so 101 – 400 študujúcimi (spolu tvoria 59,5% škôl). V našej
výskumnej vzorke ich bolo 64%. Percento zo základného súboru sme vo výskumnej škole
najvýraznejšie prekročili pri školách s 201 – 300 študujúcimi. Získali sme ich najviac, 83, čo
znamená vyše 30%, čo je o približne 10 percentuálnych bodov viac, než je ich výskyt
v základnej vzorke. O niečo viac škôl sme mali aj pri veľkosti 301 – 400, 401 – 500, 501 –
600, 601 – 700 študujúcich a o niečo menej pri veľkosti 0 – 100, 101 – 200, 701 – 970
študujúcich. Dá sa povedať, že sme mali v prieskume zastúpené celé veľkostné spektrum škôl.
Ako sme uviedli, predpokladali sme, že pri 101 – 400 študujúcich ide o optimálne
dimenzované školy, v ktorých sa ľahšie uplatňujú formálne aj neformálne vzťahy, zdieľanie
všetkého, čím škola žije ako aj participatívne mechanizmy pri tvorbe rámcov štúdia,
pluralitnom a inkluzívnom rozhodovaní, vedení diskusie o dokumentoch a chode školy
a organizovaní účasti v projektoch, ktoré môžu školu a všetkých zúčastnených posunúť
kvalitatívne ďalej. Zložitejšie je to pravdepodobne na školách s väčším počtom študujúcich
a teda aj vyučujúcich a ostatných nepedagogických profesií. Pravda, pre potvrdenie rs.
vyvrátenie tohto predpokladu by sme potrebovali prieskum podstatne prehĺbiť.
Zo získaných dát možno vyvodiť potvrdenie ďalšieho predpokladaného a skúsenosťou
podloženého faktu. Týka sa sledovania stability rs. nestability (poklesu alebo nárastu) počtu
študujúcich žiačok a žiakov. V súvislosti s demografickým vývojom29 by počty študujúcich
29

Pozri napr. https://www7.statistics.sk/wps/wcm/connect/a767757b-d32d-4e5d-930f19e4df99bf5a/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mEAJi4f
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mali klesať. Ako ukazuje doplnková tabuľka 6, zo škôl zapojených do prieskumu platí pokles
pri takmer 36%-ách škôl. Približne polovica škôl prezentovala stabilizáciu počtu študujúcich
za ostatných päť školských rokov a približne 13% škôl informovalo o stúpajúcom počte
študujúcich.

Tabuľka 6: Počet žiačok a žiakov za ostatných 5 školských rokov, tendencie
Počet žiačok a žiakov na škole
za posledných 5 školských
rokoch:
má klesajúcu tendenciu
má stúpajúcu tendenciu
relatívne stabilný
Spolu

Počet
zapojených
škôl
96
36
138
270

v%
35,6%
13,3%
51,1%
100,0%

Z dát zobrazených v tabuľke 6 nemožno priamo vyvodiť záver alebo prognózu
o disponovanosti škôl v oblasti kompetencií pre demokratickú kultúru. Ako uvádzame vyššie,
počet študujúcich však môže ovplyvňovať niektoré jej parametre. Údaje o počte študujúcich
a z nich vyplývajúce modality škôl bude akiste zaujímavé naďalej sledovať.
V poslednej povinnej kolónke dotazníka sme zisťovali, kto dotazník za školu vyplnil (meno,
priezvisko, tituly rs. funkcia). Nie je bez zaujímavosti, že išlo o 94 riaditeliek a riaditeľov
alebo osôb poverených riadením školy, 59 osôb v zástupcovských pozíciách a 117 osôb buď
s uvedeným rôznych funkcií (učiteľka, učiteľ, osoby v rôznych koordinátorských funkciách,
vedúce kabinety) ale aj bez uvedenia funkcie.

3.2 Vybrané indikátory schopnosti škôl sprostredkúvať kompetencie pre
demokratickú kultúru

3.2.1 Vyučovanie predmetov Občianska náuka, Dejepis a Etická výchova
„Akým spôsobom je na Vašej škole zabezpečené vyučovanie predmetov Občianska náuka,
Dejepis a Etická výchova?“, pýtali sme sa škôl v rámci prvej bodovanej z 11-ich položiek
druhej časti dotazníka. Pri každom z predmetov mohli školy označiť viacero z ponúkaných
možností: a) učiteľ/učiteľka s príslušným aprobačným predmetom; b) učiteľ/učiteľka s iným
aprobačným predmetom; c) učiteľ/učiteľka bez pedagogického vzdelania.
Uvedené tri vyučovacie predmety patria podľa prípravného tímu dotazníka ku kľúčovým
(hoci nie jediným), prostredníctvom ktorých môžu stredné školy v SR za daných platných
štátnych vzdelávacích programov (ďalej „ŠVP“) aplikovať Referenčný rámec Rady Európy,
21

teda 20 kompetencií pre demokratickú kultúru, rozčlenených do štyroch oblastí: hodnoty;
postoje; zručnosti; vedomosti/znalosti a kritické chápanie/porozumenie.30
Kompatibilitu ŠVP v SR, najmä pokiaľ ide o vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť; Človek
a hodnoty, s predmetným referenčným rámcom Rady Európy by sme mohli považovať za
odrazový mostík k premene školy na Demokratickú školu – Školu demokracie31 Prvoradým
článkom sú však učitelia a učiteľky, ich príprava a priebežné zdokonaľovanie sa vo vyučovaní
konkrétneho zavedeného predmetu. Dotazníkom sme chceli zistiť bazálny predpoklad
učiteľskej pripravenosti, kvalifikovanosť, t. j. nadobudnutú aprobáciu (získané oprávnenie
vyučovať konkrétny predmet), pretože je jedným z kľúčov posúdenia miery schopnosti školy
fungovať v prospech demokratickej kultúry.32
Stanovili sme vnútorný systém značenia odpovedí škôl, ktorý bol podriadený hľadaniu
„bielych miest“, t. j. diskvalifikačných znakov. Tento systém ako aj výsledky mapovania sú
podrobne znázornené v tabuľke 7.

Tabuľka 7: Kvalifikovanosť učiteliek a učiteľov pre výučbu predmetov Občianska
náuka, Dejepis a Etická výchova
OBN DEJ ETV
OBN DEJ ETV
Školy
OBN DEJ ETV
Kraj
SOŠ NV*
% N ČN N ČN N ČN GYM NV*
% N ČN N ČN N ČN spolu
NV*
% N ČN N ČN N ČN
Bratislavský
27 13 48,1% 2 2 4 1 6 5
9
0
0,0% 0 0 0 0 0 0
36
13 36,1% 2 2 4 1 6 5
Trnavský
17 11 64,7% 5 0 6 1 9 1
4
3 75,0% 0 1 0 0 0 3
21
14 66,7% 5 1 6 1 9 4
Trenčiansky
18 13 72,2% 2 3 5 1 6 4
5
2 40,0% 0 0 0 0 1 1
23
15 65,2% 2 3 5 1 7 5
Nitriansky
29 21 72,4% 6 2 7 2 6 4 11
6 54,5% 2 1 0 0 5 1
40
27 67,5% 8 3 7 2 11 5
Žilinský
34 16 47,1% 6 2 5 1 9 2 12
2 16,7% 0 0 0 0 2 0
46
18 39,1% 6 2 5 1 11 2
Banskobystrický
25 18 72,0% 5 4 7 1 7 3 11
4 36,4% 0 0 0 0 2 2
36
22 61,1% 5 4 7 1 9 5
Prešovský
45 21 46,7% 6 2 12 1 12 1 13
4 30,8% 0 2 0 0 3 0
58
25 43,1% 6 4 12 1 15 1
Košický
6
2 33,3% 0 1 0 1 1 1
4
0
0,0% 0 0 0 0 0 0
10
2
20,0% 0 1 0 1 1 1
Spolu
201 115 57,2% 32 16 46 9 56 21 69
21 30,4% 2 4 0 0 13 7
270
136 50,4% 34 20 46 9 69 28
Vzorka 270 škôl.
*NV - nekvalifikovaná výučba (škola, kde je minimálne jeden z predmetov OBN, DEJ, ETV vyučovaný nekvalifikovane alebo čiastočne nekvalifikovane);
N - nekvalifikovane vyučovaný predmet (škola, kde predmet vyučuje učiteľka/učiteľ s iným aprobačným predmetom, pričom je irelevantné, o koľko vyučujúcich ide),
ČN - čiastočne nekvalifikovaný predmet (ak na škole vyučuje predmet viacero vyučujúcich, pričom aspoň jedna/jeden z nich má inú aprobáciu).

Pri každom z predmetov sme sledovali, koľko učiteliek a učiteľov ho na škole vyučuje a či
majú alebo nemajú na túto výučbu nadobudnutú kvalifikáciu rs. či predmet učí aj niekto bez
pedagogického vzdelania. Naše viacročné poznatky hovorili o tom, že počet študujúcich na
škole môže hrať v tejto súvislosti rolu. Pri ich vyššom počte potrebuje škola viac vyučujúcich,
čo by súčasných pomeroch môže viesť k tomu, že nie každá alebo každý z nich má adekvátnu
aprobáciu.

30

Pripomíname, že školy tak zatiaľ nemôžu robiť na základe znalosti Referenčného rámca kompetencií pre
demokratickú kultúru Rady Európy, lebo sa k nemu s najvyššou pravdepodobnosťou zatiaľ oficiálne nedostali.
31
Podrobnejšie k ŠVP pozri https://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/
32
Svojou povahou ide o napĺňanie práva detí a mladých ľudí na kvalitné vzdelávanie, teda aj na kvalitne
pripravené pedagogické osobnosti.
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Získané dáta v zásade potvrdili náš predpoklad, že učiteliek a učiteľov, ktorí nemajú
adekvátnu kvalifikáciu (aprobáciu), je viac na SOŠ než na gymnáziách. Napriek tomu
výpovede škôl o sebe samých (a množine nekvalifikovanej výučby sledovaných predmetov)
do určitej miery prekvapili, a to pravdepodobne aj preto, že sme systém označovania
nekvalifikovanej výučby nastavili pomerne striktne. Pod nekvalifikovanou výučbou
subsumujeme počet škôl, v ktorých je aspoň jeden z troch sledovaných predmetov vyučovaný
učiteľkou/učiteľom bez adekvátnej aprobácie ako aj škôl, kde ktorýkoľvek z troch predmetov
vyučuje viacero učiteliek/učiteľov a aspoň jedna/jeden z nich má iný ako žiaduci aprobačný
predmet. Počet „príznakov“ nekvalifikovanosti sledujeme u každého z troch predmetov. Pre
presnosť uvádzame, že žiadna škola v dotazníku neuviedla učiteľku/učiteľa, ktorí by
vyučovali bez pedagogického vzdelania.
V tabuľke vidíme, že pokiaľ ide o respondentské SOŠ, nekvalifikovaná výučba je detekovaná
od 33,3% škôl v Košickom kraji až po približne 72% škôl v troch krajoch: Trenčianskom,
Nitrianskom a Banskobystrickom (v Trnavskom 64,7%). Pod 50% škôl s nekvalifikovanou
výučbou sme zaznamenali v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Priemerná
hodnota na kraj je na úrovni 57,2% škôl (údaj je len pomocný). Z troch vyučovacích
predmetov sa nejaká forma nekvalifikovanej výučby týka najviac Etickej výchovy (v 77
prípadoch) a Dejepisu (v 55 prípadoch). Pokiaľ ide o Občiansku náuku, zaznamenali sme 48
príznakov.
Pokiaľ ide o respondentské gymnáziá, nekvalifikovaná výučba je detekovaná v rozsahu 0%
škôl v Bratislavskom a Košickom kraji až po 75% škôl v Trnavskom kraji. Nadpolovičná
(54,5%) nekvalifikovanosť výučby sa ukázala v Nitrianskom kraji, 40%-tná v Trenčianskom
kraji a približne 31%-tná až 36%-tná v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Žilinský kraj
vykazuje približne 17%-tnú nekvalifikovanosť výučby. Priemerná hodnota na kraj je 30,4%
škôl (údaj je len pomocný). Z troch vyučovacích predmetov sa nejaká forma nekvalifikovanej
výučby týka najviac Etickej výchovy (v 20 prípadoch) a Občianskej náuky (v 6 prípadoch).
Pri Dejepise žiadne zo 69 gymnázií nepriznalo jeho nekvalifikovanú výučbu.
Súhrnné dáta príznakov nekvalifikovanej výučby vo výskumnej vzorke vyznievajú
nelichotivo. Týkajú sa až 136 stredných škôl z 270-tich, teda približne polovice škôl. Príznak
(môžeme povedať aj prízrak) nekvalifikovanej výučby sa najviac vznáša nad Etickou
výchovou (97-krát) a temer rovnako nad Občianskou náukou (54-krát) a Dejepisom (55-krát).

3.2.2 Zapájanie sa škôl do vybraných aktivít a projektov
Vyššie, v 2. časti analýzy sme konštatovali, že ako jeden z výskumných nástrojov sme
stanovili mapovanie účasti stredných škôl na rôznych formálnych a neformálnych aktivitách,
projektoch, programoch, súťažiach, ktoré sme na základe našej dlhodobej skúsenosti
vytipovali ako príbuzné rs. kompatibilné s Referenčným rámcom Rady Európy.
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Škálu desiatich aktivít sme pripravili v súlade s
o projektmi, na autorstve ktorých sa sami podpisujeme a dôkladne ich poznáme:
Olympiáda ľudských práv, vzdelávacie semináre OĽP a EPAS33;
o aktivitami, ktoré súvisia s rámcom tzv. POPS (okrem OĽP aj Dejepisná olympiáda)34;
o súťažami, ktoré organizujú nám známe subjekty, ktoré reprezentujú v SR európske
inštitúcie (EUROSCOLA; Mladý Európan); globálne inštitúcie (Škola priateľská
deťom) a iné inštitúcie (EUSTORY; Európa v škole);35
o programom EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (Erasmus+)36.
Išlo nám nielen o zmapovanie zapojenia škôl do vybraných desiatich aktivít ale aj o posúdenie
a označenie ďalších príbuzných aktivít samotnými školami. Zároveň nás zaujímali súvisiace
okolnosti týchto aktivít. Položky dotazníka č. 2 – 4 pokryli prvých deväť aktivít
(stanovených v dotazníku) a položky 5. a 6. pokryli desiatu aktivitu, Erasmus+.
Položka č. 2 dotazníka bola povinná, bodovaná a formulovaná nasledovne: „Zapojila sa Vaša
škola do týchto projektov? Odpovede boli predvolené, vo formáte áno/nie pri každom
z projektov. Na položku č. 2 nadväzovala položka č. 3: „Zapojili ste sa do iných projektov,
súvisiacich s podporou zvyšovania kompetencií pre európsku demokratickú kultúru? V
prípade kladnej reakcie sme požiadali o uvedenie názvu projektu/organizácie. Tieto odpovede
neboli ani povinné ani bodované. Súvisiaca, povinná ale nebodovaná položka č. 4 znela:
„Posúďte, do akej miery sú aktivity, uvedené v tabuľke, prínosné pre žiačky a žiakov pri
nadobúdaní a posilňovaní ich kompetencií pre demokratickú kultúru“. Pri každej z deviatich
aktivít mohli respondentské školy použiť odpovednú škálu s označením prínosu ako veľmi
významného; priemerného; minimálneho, alebo označiť možnosť, že sa nezapojili, alebo
položku nevedia posúdiť.
Položka č. 5 (povinná a bodovaná) a položka č. 6 (nepovinná a nebodovaná) sa týkali nami
zvolenej desiatej aktivity, Erasmus+. Ak škola, v povinnej odpovedi (predvoľba áno/nie),
deklarovala účasť v tomto programe EÚ, mala v položke č. 6 posúdiť mieru prínosu
konkrétnych programov (Školské vzdelávanie; Odborné vzdelávanie; Vzdelávanie dospelých;
33

Viac na http://www.olp.sk/ a http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/
Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiačok a žiakov základných a stredných škôl vyhlasuje
MŠVVaŠ SR v súlade so svojou dlhodobou koncepciou v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.
Pozri https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze.alej
Treba však poznamenať, že OĽP nie je typickou predmetovou olympiádou, hoci je zaradená do najvyššej
kategórie A. Predmet Ľudské práva (ako napr. Dejepis, Fyzika) sa na našich školách nevyučuje. Dôvody sú
témou na osobitnú analýzu, diskusiu i argumentáciu. Faktom však je, že OĽP dlhodobo obsahom aj formou
prekračuje možnosti stredných škôl a je nielen súťažou ale aj projektom svojho druhu.
35
Pozri
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/EvS.alej;
https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2018/dec_18/euroscola_20
19.html;
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/finale-vedomostnej-sutaze-mlady-europan-2019/;
https://www.unicef.sk/skoly/4-skola-priatelska-k-detom-2018-2019-vyhodnotenie/;
https://sccd-sk.org/novinky/co-je-to-eustory/
36
Pozri https://www.erasmusplus.sk/
34
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Mládež; Európske iniciatívy) na rovnakej škále, ako v prípade položky č. 4. K programom
Erasmus+ mohli školy dobrovoľne pripojiť aj doplňujúce poznámky.
Súhrnná, dobrovoľná a nebodovaná položka č. 7 sondovala názor škôl na to, aká je
informovanosť a propagácia predmetných desiatich projektov a aktivít (z položiek č. 4 – 6).
Školy mali na výber možnosti: výborná, veľmi dobrá, priemerná a nedostatočná. V položke č.
8 (povinnej ale nebodovanej) sme sa pýtali na najväčšie prekážky, ktoré boli príčinou
neúčasti učiteliek a učiteľov na indikovaných aktivitách, projektoch a súťažiach.
Prehľad zapájania sa škôl do deviatich vybraných aktivít (stanovených v dotazníku) podľa
krajov a v nich gymnázií a SOŠ ako aj celkovo za SR ukazuje tabuľka 8, grafy 2 a 3
predstavujú čísla a percentá plastickejšie.
Napriek tomu, že získanými údajmi sa „odkryli“ len školy, ktoré vyplnili dotazník a nie
všetky školy v krajoch a celej SR, získavame určitý obraz o tom, ku ktorým projektom školy
„tiahnu“. Z dotazníka bolo zrejmé, že v ňom išlo o mapovanie aktivít, ktoré súvisia
s nadobúdaním a zvyšovaním kompetencií pre demokratickú kultúru, môžeme sa preto
domnievať, že školy vypĺňali dotazník s týmto vedomím, aj keď, ako sme už zdôraznili, zatiaľ
nemali možnosť oboznámiť sa s precizovaným referenčným rámcom Rady Európy z roku
2018 a ďalej. Skúmanie toho, ako presne si školy (rs. osoby, ktoré dotazník vypĺňali)
vysvetlili leitmotív nášho prieskumu, by samo osebe stálo zato.
Získané dotazníkové údaje by bolo vhodné porovnať so štatistikami organizátorov
jednotlivých sledovaných aktivít a projektov, čo by si však vyžadovalo osobitný priestor.
Predpokladáme, že sa ku komparácii dostaneme bližšie pri predstavení našich dotazníkových
zistení niektorým z organizátorov a počas diskusie k nim.
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Tabuľka 8: Zapájanie sa škôl do vybraných aktivít a projektov

Bratislavský
kraj
G S
Y O
M Š
Olympiáda ľudských práv
(vyhlasovateľ MŠVVaŠ SR;
organizátor: Celoštátna komisia
OĽP/CK OĽP)
Vzdelávacie semináre OĽP
(organizované CK OĽP a partnermi
vždy v októbri v 8 krajoch SR)
Dejepisná olympiáda (vyhlasovateľ
MŠVVaŠ SR; organizátor: Slovenská
komisia DO/SK DO)
Európa v škole (IUVENTA –
Slovenský inštitút mládeže)

v
∑
%

Trnavský
kraj
G S
Y O
M Š

Trenčiansky
kraj
v

∑
%

G S
Y O
M Š

v
∑
%

Žilinský
kraj

Nitriansky
kraj
G S
Y O
M Š

v
∑
%

G S
Y O
M Š

Banskobystrický
kraj
v

∑
%

G S
Y O
M Š

v
∑
%

Prešovský
kraj
G S
Y O
M Š

v
∑
%

Košický
kraj
G S
Y O ∑
M Š

v
%

Spolu SR
dotazník
G
Y
M

% škôl (ktoré
vyplnili dotazník)
∑
zapojených do
projektov

S
O
Š

6 14 20 55,6% 3 11 14 66,7% 4 13 17 73,9% 9 25 34 85,0% 11 26 37 80,4% 11 15 26

72,2% 12 29 41 70,7% 4 4 8 80,0% 60 137 197

73,0%

6 10 16 44,4% 3

5

8 38,1% 5

7 12 52,2% 5 11 16 40,0%

8 10 18
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Pohľad do tabuľky 8 ukazuje, že najpreferovanejšou aktivitou spomedzi deviatich
menovaných je Olympiáda ľudských práv (organizátor Celoštátna komisia OĽP
s partnermi; v školskom roku 2019/2020 sa koná 22. ročník celoštátnej OĽP).
Z 270 respondentských škôl sa do nej zapojilo až 197 škôl, teda 73 %. OĽP dosahuje
suverénne najvyššie percentuálne zastúpenie aj v jednotlivých krajoch. Dosvedčuje to, že
tento projekt je nielen všeobecne známy a uznávaný37, ale aj to, že školy ho chápu ako
najdôležitejší a najúčinnejší v oblasti poznávania, odovzdávania, nadobúdania a trénovania
kompetencií pre demokratickú kultúru. Môžeme sa tiež domnievať, že zapojenie škôl do OĽP
je o. i. reakciou na to, že podmienky formálnej výučby dlhodobo neposkytujú adekvátne
obsahy, formy, rozsahy pre náležitú komplexnú občiansku prodemokratickú prípravu mladých
ľudí. Dôvodom je tiež fakt, že samotné školy zatiaľ (z rôznych dôvodov) nefungujú ako
optimálne, zdokonaľujúce sa prostredia takejto prípravy.
OĽP je v teréne SR od druhej polovice 90-tych rokov 20. storočia ako súťaž pre stredoškolskú
mládež a zároveň vzdelávací a sieťovací projekt (učiteľské, žiacke, partnerské, alumni siete).
Začínala dvomi regionálnymi pilotnými kolami a pokračuje celoštátnymi, jej cyklus má 1dňové školské, krajské kolá a 3-dňové celoštátne kolo. OĽP má vybudované školské, krajské
komisie aj celoštátnu komisiu (CK OĽP), cieľavedome buduje formy a obsahy pôsobenia
v súlade s programovými dokumentmi Rady Európy ale aj OSN a EÚ. Na pôde OĽP sa
v roku 2015 konštituovala platforma TEUS, zameraná na európsku dimenziu vo vzdelávaní.
Možno povedať, že subplatformy i strešná platforma AmBEDK sa mohli sformovať vďaka
všetkým formám dlhoročného sieťovania v rámci OĽP.
Aj tretia najvyššia hodnota, 47,4% patrí aktivite, ktorú organizuje CK OĽP. Ide o vzdelávacie
semináre OĽP. Prihlásilo sa k nim 128 z 270 škôl, a to významne vysoko vo všetkých
krajoch. Vzdelávacie podujatia každoročne predchádzajú cyklu školských, krajských kôl
a celoštátneho kola OĽP. Zamerané sú na aktuálne problémy vnútroštátnej i európskej
demokracie a ľudských práv a snažia sa pripravovať a rozširovať učiteľské aj žiacke
multiplikátorské kapacity.38
37

MŠVVaŠ SR v každoročnom usmernení školského roka (do 2019/2020 Pedagogicko-organizačné pokyny,
následne Sprievodca školským rokom 2020/2021) odporúča základným aj stredným školám organizovať rs.
zapájať sa do OĽP (pozri https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/, časť 2.4.5.). Avšak,
bez dobrovoľných výkonov stoviek učiteľských osobností pri príprave súťažiacich, všetkých uvedených komisií
a viacerých významných partnerov a neustáleho získavania dodatočných prostriedkov by nebolo možné OĽP ani
organizovať ani skvalitňovať. OĽP si získala uznanie renomovaných zahraničných a domácich inštitúcií a
dlhodobo usiluje o povýšenie projektu i súťaže na medzinárodnú úroveň. Na pôde olympiády sa za dve
desaťročia stretlo viac než stotisíc ľudí. Obsiahlymi správami o každom ročníku sú Kroniky OĽP.
Bližšie pozri http://www.olp.sk/ a https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/EvS.alej;
HORNÁ, Dagmar Analýza tzv. „bielych miest“ Olympiády ľudských práv, 2020, dostupné online
https://ainova.sk/project/ambedk/
38
Vzdelávacie podujatia organizuje CK OĽP dlhodobo bez štátnej podpory, s pomocou a v spolupráci
s rôznymi, predovšetkým odbornými partnermi, v ostatných piatich rokoch najmä Helsinským výborom pre
ľudské práva na Slovensku, UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského,
Bratislavskou medzinárodnou školou liberálnych štúdií (BISLA), expertízou z akademickej i mimovládnej sféry.
Prostriedky na realizáciu podujatí pochádzajú v ostatných rokoch z malých dotačných schém, preto sa podujatia
organizujú ako 1-dňové, s limitovanou učiteľskou a žiackou účasťou v každom z 8 krajov SR. Značný záujem
o aktivitu nemôže byť saturovaný najmä z dôvodu nedostatočných zdrojov. Na druhej strane vnímame aj
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Až 51% respondentských škôl (140 z 270) všetkých krajov sa zapojilo do súťaže Mladý
Európan (organizátor Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne informačné
centrá Europe Direct, partner Úrad vlády SR a iní; v roku 2020 sa koná 15. ročník Mladého
Európana). Cieľom súťaže určenej stredným školám je prehĺbiť povedomie participatívneho
občianstva EÚ, zvýšiť všeobecnú informovanosť študujúcich o inštitúciách, legislatíve,
politikách, programoch EÚ a jednotlivých členských štátov. Cyklus súťaže tvoria regionálne
kolá a celoštátne kolo.
Škola priateľská deťom (organizátor UNICEF Slovensko), ktorá je zacielená aj na materské
a základné školy, bola voľbou 96-ich, t. j. 35,6% z 270 stredných škôl, pomerne vo všetkých
krajoch. Úlohou škôl súťažiacich o titul/certifikát Škola priateľská k deťom je prezentovať
vzdelávanie v oblasti humanitárnej pomoci. UNICEF Slovensko pôsobí a dlhodobo a čerpá
z dobrovoľných a donorských príspevkov.
Približne rovnaké percentuálne zisky zaznamenali aktivity Európa v škole a Dejepisná
olympiáda. Z 270 škôl sa do nich zapojilo 30,7% (83 škôl) a 30,4% (82 škôl) rôzne
v jednotlivých krajoch. Prvá z aktivít je medzinárodná, určená deťom a mládeži vo veku 6 –
19 rokov. Organizuje sa už siedme desaťročie v asociovaných krajinách Európy pod záštitou
medzinárodných organizácií v záujme zvýšenia povedomia o európskom občianstve a jeho
aktívneho využívania. Druhá aktivita, Dejepisná olympiáda (v školskom roku 2019/2020 sa
koná 12. ročník celoštátnej súťaže), je určená základným aj stredným školám, je
kategorizovaná a 4-kolová (školské, okresné, krajské a celoštátne kolo). Poslaním tejto
olympiády je tvorivé poznávanie dejín.
Do súťaže, organizovanej Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku pod názvom
EUROSCOLA za zapojilo 61 škôl, teda 22,6% z 270 respondentských stredných škôl,
v rôznych počtoch v jednotlivých krajoch. Ide o súťaž projektov medzi strednými školami,
ktoré organizujú diskusné podujatia zamerané na smerovanie, úspechy, problémy, možnosti,
perspektívy mladých ľudí v Európskej únii. V roku 2020 je EUROSCOLA v 14. ročníku.
K ďalšej európsky zameranej aktivite pod skratkou EPAS (European Parliament Ambassador
School; Ambasádorská škola Európskeho parlamentu; realizátorov AINova, Helsinský výbor
pre ľudské práva na Slovensku – teda realizátorov totožných s projektom AmbEDK a
Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku) sa prihlásilo 45 škôl všetkých krajov,
16,7% z 270 zúčastnených na dotazníkovom prieskume. Aj pre zhodu realizátorov sa pri ňom
bližšie pristavíme.
zaneprázdnenosť škôl formálnou výučbou a inými aktivitami, pre ktoré nie je jednoduché uvoľniť sa na
podujatie. Rolu zohráva aj dostupnosť rs. aktívne vyhľadávanie informácií o podujatiach. Spolupôsobí tiež fakt,
že nie je k dispozícii celoštátny audit možného a skutočného zapájania sa škôl do škály vzájomne príbuzných
aktivít, ponúkaných a realizovaných rôznymi organizáciami, ktorý by priniesol zistenia o rozsahu a kvalite
aktivít i subjektov, a to na báze jasne stanovených komplexných štandardov. Takýto audit by mohol spriehľadniť
terén, poslúžiť školským autoritám i školám pri výbere. V neposlednom rade by mohol byť súčasťou úvahy
o pokračujúcej reforme vzdelávania, ktorá by nastavila proporcie medzi tým, čo sa má obsiahnuť vo
vyučovacom procese (povinné penzum) a čo je komplementárne a výberové.
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Program EPAS pripravil Európsky parlament pre členské krajiny Európskej únie s cieľom
zvýšiť povedomie mladých ľudí o únii, podnietiť záujem o európske dianie i o aktívne
zapájanie sa doň vrátane dosiahnutia vyššej účasti mladých vo voľbách do europarlamentu
v roku 2019. Realizátori projektu AmbEDK odštartovali vzdelávací a súťažný program EPAS
v roku 2016 a do roku 2019 ho absolvovalo 52 stredných škôl v SR.39 V základnej vzorke
stredných škôl to nebola ani desatina percenta. O to zaujímavejšie je početné zastúpenie
EPAS škôl v našej výskumnej vzorke. Prihlásenie sa 45 škôl k účasti na programe EPAS si
možno vysvetliť prinajmenšom nasledovne:
a) školy, ktoré prešli EPAS-om v niektorom z troch ročníkov, boli cielene pozývané
k vyplneniu dotazníka (ostávali sme s nimi v kontakte);
b) školy, ktoré prešli týmto programom („EPAS školy“), už nadobudli isté kompetencie pre
demokratickú kultúru vrátane jej európskej dimenzie a boli aj preto stimulované vyplniť
dotazník;
c) EPAS školy vedeli pritiahnuť záujem ďalších škôl, pretože jednou z ich EPAS úloh bolo
vytvárať partnerstvá a spoluprácu;
d) školy zapojené do programu EPAS dostávali pozvania aj na aktivity projektu AmbEDK,
v čase vypĺňania dotazníka (apríl až august 2019) mali viaceré za sebou úspešné simulované
eurovoľby (máj 2019) a avizovali sme im predbežné pozvania na dve špecializované
podujatia pre sieťovanie európskej subplatformy (v septembri a novembri 2019 v Prešove
a Bratislave). Prepojením projektov EPAS a AmbEDK sme sledovali o. i. aj synergický efekt.
Z komunikácie so školami sa nám javilo, že program EPAS sa stretol so značným záujmom
a dosiahol pozoruhodné výsledky. Aj preto bolo pre nás čiastočným sklamaním, že
v dotazníku AmbEDK mu školy nepripísali až taký prínos, ako sme očakávali (pozri nižšie,
časť 3.2.4).
Najmenej, 19 škôl (7% z 270) označilo medzinárodnú súťaž EUSTORY (organizátorom v SR
je Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj; v školskom roku 2019/2020 sa uskutočňuje
15. ročník súťaže). Jedine pri tejto aktivite sa vyskytol kraj (Trenčiansky), v ktorom sa žiadna
škola k aktivite neprihlásila. Ide o subtílnejšiu súťaž z novodobej histórie, určenú stredným
školám. Hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými
európskymi ľuďmi prostredníctvom poznania histórie vlastnej krajiny i ďalších krajín.
S tabuľkou 8 súvisia nasledovné grafy 2 a 3.

39

Programu sa nemohlo zúčastniť viac škôl, pretože účasť bola limitovaná a naviac, prihlásené školy prešli
výberom, aby bola dodržaná proporcionálna skladba podľa regionálneho, typového a ďalších zreteľov. Program
EPAS bol pestrou skladbou participatívnych modulov, od vzdelávania učiteliek a učiteľov (senior ambasádorské
tímy) až po aktivity žiačok a žiakov (junior ambasádorské tímy), rozvinul veľkú škálu foriem a obsahov, vrátane
cenných originálnych prínosov do budovania európskeho povedomia a občianstva, simulácií eurovolieb
a posilňovania medzigeneračných, miestnych a regionálnych väzieb. Odmenou pre najlepšie tímy boli študijné
návštevy európskych inštitúcií a semináre.
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Graf 2: Zapájanie sa škôl do vybraných aktivít a projektov podľa krajov

Tento graf približuje agilnosť respondentských stredných škôl jednotlivých krajov vo vzťahu
k vybraným aktivitám a projektom. Názorne ukazuje, že vo výskumnej vzorke 270 škôl sa
súhrnne najviac „činili“ stredné školy Žilinského kraja, najmenej školy Trnavského kraja. Pri
pohľade na štatistické dáta (tabuľka 1 v časti 3.1) vidíme, že zo Žilinského kraja sa po
Prešovskom (58 škôl) zapojilo do dotazníkového prieskumu najviac, 46 škôl; Trnavský kraj
patril s počtom 21 škôl k tým najslabšie zapojeným.
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Graf 3: Zapájanie sa škôl do vybraných aktivít a projektov

Na grafe plasticky vidíme preferencie škôl vo vzťahu k vybraným deviatim aktivitám
a projektom. Olympiáda ľudských práv a vzdelávacie podujatia OĽP tvoria približne 38%
z nich. Ak prirátame program EPAS, ide približne o 43%-tný podiel. Tento súčet je
relevantný. Predpoklad realizátorov projektu AmbEDK, že OĽP a EPAS školy majú aj vďaka
účasti na predmetných aktivitách bližšie ku kompetenciám pre demokratickú kultúru, sa
s veľkou pravdepodobnosťou osvedčil aj v dotazníkovom prieskume. Tieto školy mohli preto
aj v projekte AmbEDK (2018 – 2020) od počiatku plniť dvojakú rolu: boli prirodzenými
štartérmi záujmu a účasti a priťahovali aj menej involvované alebo dosiaľ neinvolvované
školy, „biele miesta“.

3.2.3 Zapájanie sa škôl do súvisiacich aktivít a projektov
Reakcia stredných škôl na túto dobrovoľnú a nebodovanú dotazníkovú položku č. 3 bola
rôzna. Školy
1. priestor nevyužili (napríklad, ak im rozsah deviatich aktivít v položke č. 2 postačoval);
2. zaznamenali „nie“ (na znak toho, že sa inej aktivity alebo projektu nezúčastnili);
3. pravdepodobne nepostrehli, že jedna z ďalších položiek sa bude venovať programu
Erasmus+, vpísali práve tento program EÚ, niekde aj so špecifikáciou (napr. KA2; KA1;
Mobilita Leonardo da Vinci; Projekty eTWINNING; Projekt COMENIUS – školské
partnerstvá; Comenius – Communication Across Generations; Erasmus+ Improve your
skills);
4. vpísali aktivity a projekty, ktoré podľa nich súvisia s podporou zvyšovania kompetencií
pre demokratickú kultúru (prepisujeme ich pokiaľ možno bez úprav a ďalších spresnení
a približne podľa príbuzných skupín):
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o Olympiáda o EÚ; Mladý digitálny Európan; Rozhoduj o Európe!; Back to School
(projekt Rady EÚ; Deň Európy; Moja Európa; Tentoraz idem voliť; Európsky týždeň
miestnej demokracie; Európsky deň jazykov; Jedna Európa – edukatívno/kultúrny
festival; Online súťaž Euroatlantického centra; Aktivity k Svetovému dňu ľudských
práv, Dňu európskej spolupráce;
o Create and Control; Patrí politika do školy; Maratón písania listov – o ľudských
právach; Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019; Projekt na
podporu demokracie a ľudských práv – Listy z východného bloku; Projekt
Partnerstvo za občianske vzdelávanie; Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu
občianstvu; Školy za demokraciu; Projekt „Zvyšovanie informovanosti a participácie
občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na
samosprávnej úrovni – zástupcov školských parlamentov a neziskových organizácií“;
Participatívny rozpočet školy; Škola bez nenávisti; Živá knižnica; Workshopy TEO –
tolerantný euroobčan; Školy, ktoré menia svet; Rozmanité školy; Mladí lámu ľady;
S mladými pre mladých; Start the change; Týždeň globálneho vzdelávania; MF
dokumentárnych filmov Jeden svet; Festival slobody; Okuliate pre Afriku; Štvorce
pre Afriku;
o Medzinárodný projekt – Osudové osmičky v dejinách Slovenska; Projekt Štefánik –
videokonferencia s Joël Diazom - predsedsedom združenia l'Amicale Paulhanaise
Autour de Stefanik vo Francúzsku; Projekt pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR –
Život v Československu; Stratení susedia – Zabudnutá história; Spolupráca so
združením Vita in suburbium (záchrana židovského kultúrneho dedičstva),
spolupráca so združením Edah, Amnesty International (maratón písania listov,
exkurzia Auschwitz); Študenti po stopách totality;
o Grantový projekt MV SR Nebezpečné výzvy v online prostredí; Jugend debattiert –
debatná súťaž v nemeckom jazyku; Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede –
galéria študentských bádateliek na web stránke; Projekt Veľvyslanectvo mladých;
DofE: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu;
o Ďalej sa vyskytli rôzne simulované aktivity: Študentské voľby prezidenta SR;
Eurovoľby; Rokovanie Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku (v spolupráci
s Francúzskym inštitútom); Modelová konferencia OSN. Školy tiež deklarovali
aktivity k Agende 2030; Projekt fiktívnej krajiny; Biela pastelka; Bosákova škola
2019; rôzne besedy s domácimi i zahraničnými odborníčkami a odborníkmi,
europoslankyňami a europoslancami na relevantné témy; účasť na SOČ v rôznych
témach; návštevy euroinštitúcií v Štrasburgu; dobrovoľnícke a charitatívne aktivity;
Projekt príručky denníka N pre školy;
Celkovo možno konštatovať, že síce v tejto položke dotazníka reagovala menšina škôl, ale
uviedla široký diapazón aktivít a projektov, ktoré im okrem tých 10-tich, ktoré sme vybrali,
napomáhajú stať sa/byť školami, v ktorých žiaci a žiačky v nejakej miere nadobúdajú nami
sledované kompetencie. Tieto aktivity a projekty by bolo vhodné bližšie preskúmať.

32

3.2.4 Názor škôl na prínos vybraných aktivít a projektov
Dotazník sa v položke č. 4 (povinnej ale nebodovanej) vrátil k položke č. 2 (Zapojila sa vaša
škola do týchto projektov?) a žiadal respondentské školy, aby posúdili, do akej miery je 9
vybraných aktivít a projektov prínosných pre žiačky a žiakov v procese nadobúdania
a posilňovania kompetencií pre demokratickú kultúru. Školy mohli odpovedať výberom
jednej z možností škály: veľmi významný; priemerný; minimálny, alebo nezapojili sme sa;
nevieme posúdiť. Možnosť hodnotiť prínos vybraných 9 aktivít a projektov sme nepodmienili
účasťou na nich (v položke č. 6, pri Erasmus+ sme však tak urobili).
Ukázalo sa (tabuľka 9 a graf 4), že posúdenie uvedeného prínosu do určitej miery koreluje
s reakciami na položku č. 2, kde školy označili, ktorým aktivitám/projektom sa, a do akej
miery, venovali.

Tabuľka 9 a graf 4: Prínos vybraných aktivít a projektov

Projekt/súťaž
Olympiáda ľudských práv
Vzdelávacie semináre OĽP
Dejepisná olympiáda
Európa v škole
EUROSCOLA
EPAS
Mladý Európan
Škola priateľská k deťom
EUSTORY

Veľmi
Veľmi
Priemerný
Minimálny
významný Priemerný
Minimálny
významný
v%
v%
v%
139
83
58
67
46
37
103
60
19

51,5%
30,7%
21,5%
24,8%
17,0%
13,7%
38,1%
22,2%
7,0%

65
62
44
31
29
30
45
42
26

24,1%
23,0%
16,3%
11,5%
10,7%
11,1%
16,7%
15,6%
9,6%

5
6
7
4
2
1
4
3
2

1,9%
2,2%
2,6%
1,5%
0,7%
0,4%
1,5%
1,1%
0,7%

Neviem
posúdiť
11
33
42
50
57
60
32
56
80

Neviem
Nezúčastnili Nezúčastnili
posúdiť v
sa
sa v %
%
4,1%
12,2%
15,6%
18,5%
21,1%
22,2%
11,9%
20,7%
29,6%

50
86
119
118
136
142
86
109
143

18,5%
31,9%
44,1%
43,7%
50,4%
52,6%
31,9%
40,4%
53,0%
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Ak z odpovedí na položku č. 2 dotazníka môžeme odvodiť poradie „navštevovanosti“ alebo
preferovanosti aktivít a projektov, potom je nasledovné (podľa tabuľky 8 a grafov 2 a 3
vyššie):
1. Olympiáda ľudských práv/OĽP;
2. Mladý Európan;
3. Vzdelávacie semináre OĽP;
4. Škola priateľská deťom;
5. Európa v škole;
6. EUROSCOLA
7. Dejepisná olympiáda;
8. EPAS;
9. EUSTORY.
Pri hodnotení prínosu jednotlivých
aktivít a projektov pre vybavenie študujúcich
kompetenciami pre demokratickú kultúru sa pre parameter „veľmi významný“ rozhodla
nadpolovičná väčšina (139 škôl; 51,5%) zúčastnených škôl len v prípade projektu Olympiáda
ľudských práv. Nakoľko OĽP najviac bodovala aj pri výbere škôl z deviatich vybraných
aktivít a projektov (zapojilo sa do nej 197 z 270 škôl, t. j. 73%), pozrieme sa bližšie aj na
hodnotenie jej prínosu školami.
Pomerne veľa škôl (65; t. j. 24,1%) jej pripísalo „priemerný“ prínos, ale „minimálny“
označilo len 5 škôl (1,9%). Všetky tieto stanoviská by bolo vhodné priebežne skúmať
a vysvetliť.
Prínos OĽP nevedelo posúdiť 11 škôl (4,1%) a aktivity sa nezúčastnilo 50 škôl (18,5%), spolu
61 škôl. Možno to dešifrovať tak, že vo vzorke 270 škôl je 61 takých, ktoré sa pravdepodobne
o OĽP nedozvedeli, alebo sa o ňu nezaujímali. Pokiaľ týchto 61 škôl premietneme na
jednotlivé kraje, v Banskobystrickom ich bolo 7, v Bratislavskom 13, v Košickom 2,
v Nitrianskom 4, v Prešovskom 13, v Trenčianskom a Trnavskom 6, v Žilinskom 10. Tieto
čísla nám veľa nehovoria, bolo by ich treba konfrontovať s dátami zhromaždenými OĽP, aby
sme zistili, ako je tomu v základnej vzorke stredných škôl v SR (čo nie je jednoduché,
pretože, na rozdiel od dát z krajských a celoštátnych kôl sa tie zo školských kôl, teda bazálnej
a pravdepodobne masovej úrovne tejto aktivity, zatiaľ ťažko jej vlastnými silami zbierajú).
Pokiaľ sa však pozrieme na typy 61 škôl vo výskumnej vzorke, výsledok je veľavravný: ide
len o 4 gymnáziá a 57 SOŠ (z toho 7 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 3
s vyučovaním tohto jazyka). V zásade to potvrdzuje zistenia OĽP v spomínanej Analýze tzv.
„bielych miest“ Olympiády ľudských práv a indikuje „biele miesta“, t. j. školy, ktoré nie sú,
sú slabo, nechcú byť alebo nemôžu byť naladené na „vlnovú dĺžku“ kompetencií pre
demokratickú kultúru v tom zmysle, ako sme to sledovali prostredníctvom dotazníkového
prieskumu. Príčiny môžu byť rozmanité, vrátane tých, ktoré náš prieskum nepostihol.
Nasledujúcou aktivitou, ktorej prínos označilo 103 škôl (38,1%) ako „veľmi významný“, je
Mladý Európan. Tretie poradie medzi aktivitami s významným prínosom zaujali
Vzdelávacie semináre OĽP (83 škôl; 30,7%).
Poradie aktivít a projektov, ktorým školy prisúdili veľký význam, je nasledovné:
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1. Olympiáda ľudských práv/OĽP;
2. Mladý Európan;
3. Vzdelávacie semináre OĽP;
4. Európa v škole;
5. Škola priateľská deťom;
6. Dejepisná olympiáda;
7. EUROSCOLA
8. EPAS
9. EUSTORY
Toto poradie je skoro totožné s poradím najnavštevovanejších aktivít a projektov, len Európa
v škole „preskočila“ Školu priateľskú k deťom a Dejepisná olympiáda EUROSCOLU. Na
prvý pohľad prekvapuje 8. miesto EPAS, pretože naša skúsenosť (AINova a HVS boli
spoluorganizátormi, spoludizajnérmi a hodnotiteľmi výkonov škôl) so zapojenými školami
poukazuje na veľký význam tohto programu, zvlášť v podmienkach Slovenskej republiky.40
Školy zúčastnené v EPAS-e prejavili spontánne nadšenie a mnohé prostredníctvom neho
objavili a rozvinuli svoje skryté kapacity. Zrejme však táto aktivita v našom prieskume
„dopláca“ na svoju novosť, nedávnosť a málopočetné obsadenie; zo základného súboru
stredných škôl sa ho dosiaľ zúčastnilo približne 0,08% škôl. Zároveň platí, že prínos EPAS-u
(vo vzťahu ku kompetenciám pre demokratickú kultúru) hodnotilo z 270 respondentských
škôl len 128, čo je však viac, ako sa ich EPAS-u zúčastnilo, tých bolo 45. Znamená to, že
tento program Európskeho parlamentu hodnotili aj tie školy, ktoré sa ho nezúčastnili. Až 142
škôl z 270 uviedlo, že sa EPAS nezúčastnilo. Ako však ozrejmujeme vyššie, možnosť
odpovedať na položku č. 4 nebola podmienená účasťou na jednotlivých aktivitách
a projektoch.
Vráťme sa preto k tabuľke 8, stĺpcu Nezúčastnili sa. Počtom vedie EUSTORY (143 škôl),
nasleduje EPAS (142 škôl) a EUROSCOLA (136 škôl). Neúčasť nad 100 z 270
respondentských škôl evidujeme pri Dejepisnej olympiáde (119 škôl), Európe v škole (118
škôl) a Škole priateľskej k deťom (109 škôl). Rovnaký počet škôl, 86, sa nezúčastnil
Vzdelávacích seminárov OĽP a Mladého Európana. Najmenšiu neúčasť zaznamenala OĽP
(50 škôl). Ide o zrkadlovo prevrátené poradie aktivít, ktorým bol pripísaný veľký význam.
Príčinám, lepšie povedané prekážkam neúčasti sa venujeme nižšie, v časti 3.2.6.
Príklad EPAS demonštruje, že pravdepodobne sa respondentské školy vyjadrovali k významu
aj tých aktivít a projektov, ktorých sa nezúčastnili, ale niečo o nich vedia. Čo o nich vedia?
Ako sa k školám dostáva informácia? Ide o zdieľané medziškolské echá absolvovaných
aktivít a projektov vrátane získaných benefitov (niečo ako tamtamy atraktívnosti?) alebo
o dôležitosť ich propagácie a organizácie? Alebo si školy samy selektívne vyhľadávajú
informácie? Tieto otázky ostávajú výskumne otvorené, hoci niektoré odpovede skúsenostne
40

Stredoškolská ale aj vysokoškolská mládež na Slovensku vykazuje pomerne nízke znalosti o Európskej únii
a jej inštitúciách a využíva najmä študijné a cestovateľské príležitosti únijného priestoru. Podstatne menej sa
zaujíma o demokratické a občianske kontexty, politické procesy, kompetencie a práva. Volieb všetkých druhov
sa zúčastňuje v nízkej miere.
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vieme rs. tušíme. Napríklad, systém POPS je roky propagovaný IUVENTOU – Slovenským
inštitútom mládeže a POPS majú spravidla aj svoje vlastné organizačné siete; Mladého
Európana pomáhajú organizovať regionálne informačné centrá Europe Direct; školy idú neraz
nielen po kvalite ponuky ale aj po vidine atraktívnych ocenení, ktoré môžu kompetencie ďalej
rozvíjať, vo forme študijných návštev európskych inštitúcií; atď. Nižšie, v časti 3.2.5 sme
spracovali odpovede škôl na otázku k miere propagácie vybraných 9-ich aktivít a projektov rs.
informovanosti o nich. Pri súvahe informovanosti a prekážok neúčasti sa čiastočne ukáže,
kde je problém.
Ešte dôvetok k programu EPAS. Bolo by zaujímavé sledovať jeho úspešnosť a dopad
o niekoľko rokov, ak ho bude Európsky parlament naďalej spúšťať a podporovať. Hlbšiu
komparatívnu súvahu by si však zaslúžili všetky aktivity s eurodimenziou: Mladý Európan;
Európa v škole; EUROSCOLA, EPAS. Pre organizátorov a hlavne pre ich takmer totožné
ciele by mohlo byť prínosné porovnať povahu, organizačné a iné podmienky a prínos každej
zo súťažných aktivít.
Prostredníctvom položky č. 5 dotazníka (povinnou a bodovanou) sme sa pýtali škôl na ich
účasť v programe Erasmus+ (Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
počas programového obdobia 2014 – 2020), pričom školy mohli reagovať „áno“ alebo „nie“.
Ak deklarovali účasť, pýtali sme sa, v položke č. 6 (nebodovanej), na prínos jednotlivých
vybraných programov41 v procese nadobúdania a posilňovania kompetencií pre demokratickú
kultúru u žiačok a žiakov. Voliť mohli jednu z možností prínosu: veľmi významný;
priemerný; minimálny; neviem/e posúdiť a pripojiť mohli aj doplňujúce poznámky.

Tabuľka 10 a graf 5: Prínos programov Erasmus+
(do Erasmus+ sa zapojilo 205 z 270 škôl, ktoré vyplnili dotazník)
Program
Erasmus+
Školské
vzdelávanie
Odborné
vzdelávanie
Vzdelávanie
dospelých
Mládež
Európske
iniciatívy

Veľmi
Veľmi významný
Priemerný
Minimálny
významný
v%
Priemerný
v%
Minimálny
v%

Neviem
Neviem
posúdiť posúdiť %

147

71,7%

44

21,5%

4

2,0%

10

4,9%

149

72,7%

27

13,2%

4

2,0%

25

12,2%

87
128

42,6%
63,7%

49
41

24,0%
20,4%

11
3

5,4%
1,5%

57
29

27,9%
14,4%

91

45,5%

53

26,5%

3

1,5%

53

26,5%

41

Vybrali sme tie, ktoré boli v oficiálnej ponuke (na https://www.erasmusplus.sk/) počas prípravy dotazníka
a ktoré sme považovali za relevantné pre náš prieskum.
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Ako je uvedené nad tabuľkou 10, až 205 z 270 škôl (75,9% z výskumnej vzorky) sa zapojilo
do niektorého z programov Erasmus+. Neprekvapuje to, pretože, ak sa pozrieme na mapu
realizovaných projektov v SR, vidno, akej pozornosti sa Erasmus+ teší.42 Evidentné je tiež
(tabuľka 10, graf 5), že školy pripisujú jednotlivým absolvovaným programom poväčšine
veľký význam, a to predovšetkým v programoch, ktoré sa týkajú priamo žiačok a žiakov:
Školské vzdelávanie; Odborné vzdelávanie; Mládež. Bolo by zaujímavé túto líniu prieskumu
prehĺbiť a pýtať sa škôl, prečo a ako tieto programy pomáhajú žiačkam a žiakom nadobúdať
a posilňovať kompetencie pre demokratickú kultúru.
Mieru sledovaného prínosu nevedelo posúdiť pri jednotlivých programoch Erasmus+ od 10
do 57 škôl z 205 škôl, ktoré sa programov zúčastnili. Otvára to možnosti ďalšieho budúceho
opytovania a zisťovania. Všimnime si, napríklad, že Vzdelávaniu dospelých (t. j. aj učiteliek
a učiteľov) pripísalo veľký význam necelých 42% škôl, priemerný a minimálny význam spolu
necelých 29% škôl a až temer 30% nevedelo prínos tohto programu posúdiť. Veľmi podobne
je to s programom Európske iniciatívy. Príčiny týchto postojov by bolo zaujímavé preskúmať.
Pokiaľ ide o doplňujúce poznámky, bolo ich minimálne. Skôr ide o vysvetlenia, prečo sa
školy do programov Erasmus+ nemôžu zapájať (lebo ide o športovú školu) alebo vyjadrenie
nadšenia pre ne (úžasné príležitosti počas mobilít pre žiačky a žiakov, posilnenie ich
odborných, jazykových, sociálnych kompetencií, kompetencií pre demokratickú kultúru,
zdokonalenie v cudzom jazyku).

3.2.5 Propagácia aktivít a projektov, informovanosť škôl
Pri príprave dotazníka sme predpokladali, že jednou z príčin účasti rs. neúčasti škôl na
všetkých vybraných desiatich aktivitách a projektoch (9 a Erasmus+) môže byť to, ako ich
42

Pozri https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=1100
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vyhlasovatelia, organizátori a realizátori propagujú, ako o nich informujú, rs., ako si školy
predmetné informácie aktívne vyhľadávajú. Položka č. 7 (povinná ale nebodovaná) preto
respondentským školám umožnila vyjadriť sa k tomu. Ako vidíme v tabuľke 11 a v grafe 6,
informovanosť a propagáciu všetkých 10 aktivít/súťaží/projektov považuje za výbornú
necelých 14% škôl, za veľmi dobrú viac než 57% škôl, čo dovedna tvorí približne 71%. Za
priemernú ju považuje asi štvrtina z 270 respondentských škôl a za nedostatočnú len 3,7%
škôl. Ukazuje sa, že by mohlo byť produktívne zisťovať, čo sa presnejšie za odpoveďami
skrýva, aká je informovanosť a propagácia pokiaľ ide o jednotlivé aktivity/súťaže/projekty
ale tiež to, čo sa skrýva za odpoveďou o priemernej a nedostatočnej informovanosti
a propagácii. Napokon by bolo vhodné pýtať sa škôl, kde je väčší problém, či na strane
vyhlasovateľov/organizátorov alebo vo vyhľadávacom potenciáli škôl a čo by uvítali pre
zlepšenie informovanosti a propagácie.

Tabuľka 11 a graf 6: Propagácia vybraných aktivít a projektov* a informovanosť škôl
o nich
Informovanosť
Výborná
Veľmi dobrá
Priemerná
Nedostatočná
Školy spolu

Počet škôl
37
155
68
10
270

Počet škôl v %
13,7%
57,4%
25,2%
3,7%
100%

*Olympiáda ľudských práv; Vzdelávacie semináre OĽP; Dejepisná olympiáda; Európa v
škole; EUROSCOLA; EPAS; Mladý Európan; Škola priateľská k deťom; EUSTORY;
Erasmus+
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Z pripojeného minima doplňujúcich poznámok škôl sme sa dozvedeli len málo: propagácia
Erasmus+ bola opísaná ako výborná, Mladého Európana ako veľmi dobrá. Iná poznámka sa
týkala veľkej ponuky a nedostatku kapacít, času alebo žiackeho záujmu („ak to nemá byť
formálne“). Dejepisnej olympiáde sa vyčítala prílišná zameranosť na encyklopedické
vedomosti. Škole chýbali informácie o niektorých aktivitách, napr. o EPAS. Jeden zápis
(ktorý urobila SOŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a ktorý treba brať
vážne, ale ako dúfame, nedá sa zovšeobecniť) uvedieme doslovne: „Pre veľký nezáujem o
dianie v Európe (ani v okrese či na Slovensku) a celkovo o vzdelávanie sa, nie sú naše deti
vhodným objektom týchto aktivít.“

3.2.6 Prekážky účasti vyučujúcich na aktivitách a projektoch

Z viacročných rozhovorov so stredoškolskými učiteľkami a učiteľmi nám boli známe niektoré
prekážky ich účasti na nami vybraných desiatich aktivitách/projektoch/súťažiach, fungujúcich
v línii kompetencií pre demokratickú kultúru. Potrebovali sme si to overiť, a preto sme sa na
prekážky účasti pýtali v ôsmej (povinnej, nebodovanej) položke dotazníka. Respondentské
školy mohli označiť viaceré zo štyroch predvolených možností a mohli voľne vpísať aj ďalšie
prekážky.

Tabuľka 12 a graf 7: Najväčšie prekážky účasti učiteliek a učiteľov na aktivitách a
projektoch*
Prekážka
Pracovná vyťaženosť
Nedostatočná finančná motivácia
Nedostatočná spolupráca s inými školami alebo subjektmi
Prekážky zo strany vedenia školy, kolegýň a kolegov
Iné prekážky

Počet škôl
236
117
21
6
39

v%
87,4%
43,3%
7,8%
2,2%
14,4%

Ako ukazujú tabuľka 12 a graf 7, najväčšou prekážkou účasti učiteliek a učiteľov na všetkých
desiatich vybraných aktivitách/projektoch/súťažiach je ich pracovná vyťaženosť. Táto
príčina neúčasti bola označená 236-krát, t. j. približne 87%-ami výskumnej vzorky. Ukazuje
sa teda, že tento faktor treba skúmať hlbšie. Menšia polovica škôl (117 z 270, teda približne
43%) uviedla prekážku: nedostatočná finančná motivácia učiteliek a učiteľov. Tieto dve
prekážky potvrdili náš predpoklad opretý o skúsenosť. Dlhodobejšie napríklad vnímame, že
staršie pedagogické ročníky, ktoré sa počas celej svojej profesionálnej kariéry úplne alebo
viac-menej entuziasticky a nehonorovane venovali aktivitám „naviac“, naznačujú, že nemajú
alebo nebudú mať komu „odovzdať žezlo“ na svojej škole. Medzi dôvodmi môžu byť aj tie
hore uvedené, ale aj ďalšie. Nedostatočná spolupráca škôl a iných subjektov bola označená

39

oproti predošlým prekážkam minimálne a úplne najmenšiu rolu zohrávajú prekážky na strane
vedenia škôl alebo pedagogických kolegov a kolegýň (čo môže byť pozitívnym zistením).

*Olympiáda ľudských práv; Vzdelávacie semináre OĽP; Dejepisná olympiáda; Európa v
škole; EUROSCOLA; EPAS; Mladý Európan; Škola priateľská k deťom; EUSTORY;
Erasmus+
Niečo objasňujú aj opisy iných prekážok, ktorých bolo približne 40 (t. j., z výskumnej
vzorky sa vyjadrilo len 14,8% škôl).43 Časť z nich pravdepodobne možno vnímať v zmysle
vzájomnej podmienenosti učiteľského postoja žiackym ale aj ako dôsledok širších, nielen
vnútroškolských a závažných kontextov.
Opakovane sa pomenúva prosto žiacky nezáujem (raz aj ako súčasť nezáujmu o verejné
dianie a aktivity navyše alebo nezáujem o vzdelávanie a dochádzku do školy vôbec alebo ako
nezáujem naštudovať množstvo informácií okrem školskej aj v domácej príprave), žiacka
vyťaženosť celkovo i špeciálne (športovci sú časovo vyťažení dvojfázovými tréningami),
jazyková bariéra (Sme škola s vyučovacím jazykom maďarským a keďže tieto súťaže
prebiehajú v slovenskom jazyku, je pre našich žiakov jednoduchšie sa zapájať do súťaží
takéhoto charakteru organizovaných Maďarskou republikou a tak súťažiť vo svojom
materinskom jazyku alebo Pre žiakov zo škôl s VJM je veľmi náročné pripraviť sa na súťaž
a výsledok nie je adekvátny vynaloženému úsiliu alebo V škole máme 100% rómskych žiakov),
nekompatibilita povahy školy s aktivitami a projektmi (napríklad u výtvarne zameranej školy
alebo z dôvodu vhodnosti aktivít skôr pre gymnáziá než pre odborné školy). Ako prekážka
účasti učiteliek a učiteľov na aktivitách a projektoch sa opakovane uvádza neinformovanosť
43

Poznamenávame, že temer bez výnimky boli tieto ako aj ostatné dobrovoľne doplnené poznámky uvedené
v rodovo nevyváženom jazyku, čo síce spĺňa literu platného jazykového zákona (generické maskulínum), ale nie
ľudskoprávneho jazykového prejavu. Poznámky prepisujeme autenticky, ale analýzu, samozrejme, píšeme
rodovo korektným jazykom.
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o príležitostiach alebo opačne, veľké množstvo rôznych aktivít. Vyskytol sa aj poukaz na
formálnosť niektorých aktivít, neobjektívnosť hodnotenia, nedostatok času na prípravu
súťažiacich, ťažkú dopravnú dostupnosť miesta súťaže. V niekoľkých prípadoch boli
pomenované: strata motivácie učiteľov, stagnácia profesijného rastu, administratívna záťaž;
apatia a nezáujem učiteľov; málo učiteľov. Opakovala sa tiež ponosa, ktorú dlhodobejšie
vnímame: nízka dotácia na výučbu Dejepisu, Občianskej náuky, Etickej výchovy. Týmto
predmetom sme sa venovali vyššie a ešte sa k nim vrátime.
V nasledovných vyjadreniach (ktoré však boli ojedinelé) vidno aj niečo iné, výsostne
pozitívne: Napriek nedostatočnej finančnej motivácii sa učitelia do aktivít posilňujúcich
kompetencie pre demokratickú kultúru zapájajú alebo Nemáme prekážky (pre zaujímavosť,
toto uviedla SOŠ stavebná). Takéto odpovede naznačujú, že niektoré školy ani zoči-voči
prekážkam nestrácajú motiváciu a akcieschopnosť. Zároveň signalizujú, že pri našom hľadaní
slabých miest nájdeme logicky aj tie (možno aspoň duchom) silnejšie alebo silné.

3.2.7 Prínos vybraných vyučovacích predmetov

V položke č. 9 dotazníka (povinnej, nebodovanej) sme sa vrátili k fungovaniu vybraných
vyučovacích predmetov Občianska náuka, Dejepis, Etická výchova v prospech kompetencií
pre demokratickú kultúru. Doplnili sme ich o ďalšie predmety, Jazyky/cudzie;
Jazyky/vyučovacie a Geografiu, pri ktorých sme predpokladali nejakú formu ich významu pri
nadobúdaní a posilňovaní predmetných kompetencií študujúcimi (nielen v procese výučby
týchto predmetov ale aj vzhľadom k európskemu a globálnemu aspektu demokratickej
kultúry). Zaujímalo nás tiež hodnotenie šiestich predmetov v danej kompozícii. Ich prínos
mohli respondentské školy vyjadriť na škále: veľmi významný; priemerný; minimálny;
neviem/e posúdiť. Uviesť mohli aj doplňujúce poznámky.
V tabuľke 13 (a názornejšie aj v grafe 8) sme zoradili predmety od najvyššieho označeného
prínosu po najnižší. Preukázalo sa, podľa nášho predpokladu, že najviac škôl44 pripisuje
najvyššiu mieru prínosu predmetu Občianska náuka (229 z 270 škôl, teda 84,8%). Len 41
škôl (15,2%) mu priradilo priemerný prínos. Ide o najnižšie percento priemernej prínosnosti
tohto predmetu spomedzi všetkých šiestich. Žiadna škola neoznačila prínos Občianskej náuky
ako minimálny.
Drvivá väčšina škôl (189, teda 70%) označila za veľmi významný aj prínos vyučovania
predmetu Dejepis, u neho však v porovnaní s Občianskou náukou stúplo percento označenia
priemerného prínosu (27,4%).
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Diferenciácia na gymnáziá a SOŠ v pohľade na prínos šiestich predmetov sa neukázala ako relevantná. Ako
vieme, gymnázií bolo vo výskumnej vzorke 25,6%, SOŠ 74,4%. Približne v takomto pomere sa premietli aj
odpovede škôl na dotazníkovú položku č. 9.
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Prekvapivo tretie miesto zaujali Cudzie jazyky, ktoré „predbehli“ Etickú výchovu. Ich prínos
ako veľmi významný vníma až 178 škôl, t. j. 65,9%. S veľkou pravdepodobnosťou ide
o docenenie významu (a nevyhnutnosti) ovládať cudzie jazyky pri všetkých aktivitách, ktoré
ponúka pracovný priestor SR, priestor EÚ, ale ktoré vyplývajú aj z globálnych procesov a
príležitostí. Rovnako kultúrna rola a sila jazykov, ako prostriedkov dorozumenia, pochopenia
a mierového riešenia sporov, môže byť a mala by byť motorom plurilingvizmu.
Predmetu Etická výchova pripísalo veľmi významný prínos pri formátovaní kompetencií pre
demokratickú kultúru 149 škôl, t. j. 55,2% (väčšia polovica z 270 respondentských škôl). Za
kritický však považujeme fakt, že až 100 škôl označilo prínos tohto predmetu ako priemerný
(37%) a 14 škôl ako minimálny (5,2%). Aj preto je vhodné, na margo Etickej výchovy, vrátiť
sa v súvahe k prieskumu kvalifikovanosti vyučujúcich (časť 3.2.1), kde tento predmet dopadol
spomedzi troch sledovaných (OBN, DEJ, ETV), najhoršie.

Tabuľka 13 a graf 8: Prínos vybraných vyučovacích predmetov
Veľmi
Neviem
Veľmi
významný
Priemerný
Minimálny Neviem posúdiť v
významný
v%
Priemerný
v%
Minimálny
v%
posúdiť
%
Občianska náuka
229
84,8%
41
15,2%
0
0,0%
0
0,0%
Dejepis
189
70,0%
74
27,4%
5
1,9%
2
0,7%
Jazyky - cudzie
178
65,9%
80
29,6%
10
3,7%
2
0,7%
Etická výchova
149
55,2%
100
37,0%
14
5,2%
7
2,6%
Jazyky - vyučovacie
137
50,7%
114
42,2%
16
5,9%
3
1,1%
Geografia
75
27,8%
138
51,1%
19
7,0%
38
14,1%

Jazyky výučby zaujali piate miesto. Podľa našich zistení približne polovica škôl pripisuje
veľký význam (prínos) tomu, v akom (materinskom) jazyku sú sprostredkúvané kompetencie
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pre demokratickú kultúru študujúcim. Avšak, až 42,2% z 270 škôl hovorí o priemernom
a 5,9% o minimálnom prínose tohto faktora. Stálo by za to pozrieť sa na tieto hodnotenia
bližšie.
Aj získané dáta o účinkovaní predmetu Geografia generujú možné výskumné otázky. Ak len
necelých 28% škôl z 270 vidí veľmi významný, približne polovica priemerný a 7%
minimálny prínos predmetu v oblasti kompetencií pre demokratickú kultúru a ak pri tomto
predmete najvyššie percento škôl (14,1%) nevedelo jeho prínos posúdiť, bolo by vhodné
zistiť, ako sa predmet vyučuje, skúmať kvalifikovanosť vyučujúcich ale aj príčinu priznanej
neschopnosti vyjadriť sa k miere prínosu tohto predmetu (pre osvojenie si kompetencií pre
demokratickú kultúru). Na druhej strane, vieme, ako sme už uviedli úvodom, že školy dosiaľ
nemali možnosť „prísť na chuť“ kompetenčnému modelu Rady Európy.
Pripomeňme si, že ako prvý indikátor miery ne/pripravenosti stredných škôl na
sprostredkúvanie kompetencií pre demokratickú kultúru sme skúmali kvalifikovanosť
vyučujúcich pre výučbu predmetov Občianska náuka, Dejepis, Etická výchova (pozri časť
3.2.1). Zistili sme (od samotných škôl) pomerne nepriaznivé fakty o aprobáciách, ktoré majú
učiteľky a učitelia, ktorí vyučujú uvedené predmety. To však, ako vidíme, nebránilo
respondentským školám zaujať stanovisko k prínosu vybraných šiestich vyučovacích
predmetov v oblasti kompetencií pre demokratickú kultúru. Stálo by za to skúmať vzťah
medzi týmito premennými.
Zmienime sa napokon o obsahu málopočetných ale výpovedných doplňujúcich poznámok
k položke č. 9, lebo môžu niečo naznačiť k vyššie uvedeným šiestim predmetom i širšie.
Niektoré z nich potvrdili už uvádzané výhrady k nízkym alebo žiadnym hodinovým dotáciám
predmetov (V učebných odboroch je za celé štúdium 1 hodina na občiansku náuku a žiadna
hodina na dejepis; Geografia sa na našej škole neučí; Počet hodín - 1 týždenne, nestačí - Je
mi veľmi ľúto, že chceme, aby naša mládež mala spoločensko-politický prehľad, aby si vedela
dať do súvisu rôzne historické udalosti, ale dejepis sa stal nepodstatným predmetom, dotácia
je minimálna, resp. žiadna. Takto sa nám história bude naozaj ešte veľakrát opakovať,
pretože mladí ľudia si neuvedomujú hrozby radikálnych politických strán a subjektov). Iný
poukaz naznačil dlhšie tlejúcu problematiku (Na etickú výchovu chodí minimum žiakov,
vyberajú si náboženstvo).

3.2.8 Prínos školských procesov a mechanizmov
Ako pri predchádzajúcich položkách dotazníka, aj pri položke č. 10 sme predpokladali, že
školy síce nie sú oboznámené s Referenčným rámcom kompetencií pre demokratickú kultúru
Rady Európy (2016 – 2018), ale, napriek tomu, sú si vedomé, že určité faktory: vnútroškolské
procesy a mechanizmy ale aj externé faktory môžu účinne pôsobiť v prospech premeny školy
na Demokratickú školu – Školu demokracie. Dlhodobejšie pôsobia totiž vlastné vnútorné
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štruktúry a snahy škôl ako aj zvonka ponúkané rôzne projekty, zamerané napr. na participáciu
všetkých, ktorých sa škola týka, či ide o užšie alebo širšie prostredie škôl.
Školy mali v položke č. 10 (povinnej, nebodovanej) posúdiť mieru prínosu vybraných
procesov a mechanizmov, pričom mohli označiť viacero z možností: veľmi významný;
priemerný; minimálny; neviem/e posúdiť. Mohli tiež pripojiť doplňujúce poznámky.

Tabuľka 14 a graf 9: Prínos vybraných školských procesov a mechanizmov
Veľmi
Veľmi
významný
Priemerný
Minimálny
významný
v%
Priemerný
v%
Minimálny
v%
Demokratická kultúra v
pedagogickom zbore
Demokratická kultúra v
triedach
Demokratický vzťah so
zriaďovateľom
Školská samospráva
Tvorba a
pripomienkovanie šk.
poriadku a šk.
vzdelávacieho programu
Demokratický dialóg a
partnerstvo s miestnou
komunitou

Neviem
posúdiť v
%

Neviem
posúdiť

183

67,8%

77

28,5%

7

2,6%

3

1,1%

160

59,3%

100

37,0%

7

2,6%

3

1,1%

154

57,0%

96

35,6%

11

4,1%

9

3,3%

149

55,2%

85

31,5%

26

9,6%

10

3,7%

134

49,6%

121

44,8%

13

4,8%

2

0,7%

95

35,2%

128

47,4%

27

10,0%

20

7,4%

Získané dáta vidíme ako studnicu prekvapení a výziev (ďalšieho výskumu i pôsobenia
smerom k školám) ale aj niektorých potvrdených predpokladov, pokiaľ ide o školskú
samosprávu ako prvok a prejav demokracie.
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Veľmi významný prínos bol prekvapivo pripísaný faktoru Demokratická kultúra
v pedagogickom zbore 183-krát (necelých 68%). Tento faktor tak predčil vo význame
ostatné, hoci Demokratická kultúra v triedach (teda medzi žiačkami na žiakmi)
zaznamenala tiež nemálo označení v zmysle jej veľmi významného prínosu (160, t. j. 59,3%),
Demokratický vzťah so zriaďovateľom bol takto označený 154-krát (57%) a Školská
samospráva 149-krát (približne 55%). Pri všetkých týchto faktoroch sme však zaznamenali aj
pomerne veľa označení ich priemerného alebo minimálneho prínosu (77 až 100 označení).
Zaujímavo dopadla Tvorba a pripomienkovanie kľúčových školských dokumentov,
školského poriadku a školského vzdelávacieho programu. Veľmi významný prínos im bol
pripísaný 134-krát, priemerný 121-krát a minimálny 13-krát. Potvrdil sa predpoklad, že
mnohé školy kľúčový význam tohto faktora chápu, ale že je aj dosť škôl, ktoré to takto
nevidia a nepripisujú participácii všetkých subjektov školy na tvorbe, kontrole a revidovaní
vnútroškolskej legislatívy a noriem adekvátnu váhu. Dalo by sa dokonca usudzovať, že
väčšmi školy dbajú o to, aby pedagogické tímy (zborovne) a žiacke tímy (triedy), každé osve,
mali vec nejako, možno aj demokraticky kultúrne „upratanú“ a už menej dbali o „upratanie“
dovedna, teda tam, kde sa množina školy musí stretnúť za jedným stolom. Uznávame však, že
pri zohľadnení všetkých atribútov a vzťahových rovín školy nejde o jednoduchú záležitosť.
Faktor Demokratický dialóg a partnerstvo s miestnou komunitou dopadol v porovnaní
s ostatnými najhoršie. Veľký význam jeho prínosu bol indikovaný menej (95-krát) než
priemerný význam (128-krát). Minimálny význam bol pripísaný najmenej (27-krát). Medzi
zvažovanými príčinami môže byť tá, že faktor bol široko formulovaný a žiadal by si
„rozmeniť na drobné“, pretože by mal byť prirodzenou súčasťou miestnej demokratickej
kultúry.
Za alarmujúce považujeme, že pri každom z faktorov sa vyskytli školy (hoci ide len o 2 až 20
záznamov), ktoré nevedeli ich prínos posúdiť. Bolo by potrebné pýtať sa, prečo
a premyslenejšie výskumne ale aj nápomocne reagovať na fakt, že ohľadom ustanovenia
a fungovania školskej samosprávy vzniká v praxi veľa otázok.45
Možnosť vysvetliť viac ohľadom interných a externých procesov a mechanizmov využila v
doplňujúcej poznámke len jedna škola. Poukázala na to, čo nám neraz neformálne naznačili
školy viaceré, a síce, že Zriaďovateľ ignoruje rozhodnutia školskej samosprávy, viď výberové
konania na obsadenie pozície riaditeľky/riaditeľa školy.
Dodajme ešte, že diferenciácia na gymnáziá a SOŠ v pohľade na prínos vybraných školských
procesov a mechanizmov (podobne ako pri posúdení prínosu šiestich predmetov vyššie) sa
neukázala ako relevantná. Gymnázií bolo vo výskumnej vzorke 25,6%, SOŠ 74,4%. Približne
v takomto pomere sa premietli aj odpovede škôl na dotazníkovú položku č. 10. Znamená to,
45

Pozri napr. STANISLAVOVÁ, Mária Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede Wolters Kluwer,
2020

45

že pokiaľ ide o vnútroškolskú demokraciu, názor na jej jednotlivé komponenty majú temer
všetky školy bez typového rozdielu. Reálne fungovanie týchto prvkov je však iná vec.

3.2.9 Čo by pomohlo školám
Na záver dotazníka nás zaujímalo, čo by pomohlo stredným školám pri rozvoji kompetencií
pre demokratickú kultúru, preto sme sa ich to spýtali v položke č. 11 (povinnej, nebodovanej).
Školy mohli označiť viacero z predvolených odpovedných možností a mohli dopísať aj iné.
Ako sme predpokladali a máme aj dlhodobejšie overené, najviac preferovanou pomocou by
boli Podporné edukačné materiály. Zaznamenali sme to až v 201 odpovediach z 270
zúčastnených škôl. Vo významnom odstupe a zhruba rovnakej váhe sa ocitli Lepšie možnosti
vzdelávania učiteliek a učiteľov v téme46 a Lepšia informovanosť a propagácia témy (v
prvom prípade 119 označení a v druhom 106 označení). Len v 81 prípadoch boli
respondentské školy za Viac vyučovacích hodín pridelených tejto téme. Podobne, 85
hlasov bolo za Vytvorenie organizácie resp. platformy spájajúcej vyučujúcich zapojených
do nami vybraných desiatich aktivít/súťaží/projektov.

Tabuľka 15 a graf 10: Čo by pomohlo školám

Čo by pomohlo školám, aby mohli lepšie rozvíjať kompetencie
pre demokratickú kultúru na školách
(vzorka 270 škôl, školy mohli označiť viaceré možnosti)
Forma pomoci
Počet škôl
v%
Lepšia informovanosť a propagácia témy
106
39,3%
Lepšie možnosti vzdelávania učiteľov a učiteliek v téme
119
44,1%
Podporné edukačné materiály
201
74,4%
Viac vyučovacích hodín pridelených na danú tému
81
30,0%
Vytvorenie organizácie resp. platformy spájajúcej učiteľov a
učiteliek zapojených do projektov a súťaží*
85
31,5%
iné
18
6,7%
*Olympiáda ľudských práv; Vzdelávacie semináre OĽP; Dejepisná olympiáda;
Európa v škole; EUROSCOLA; EPAS; Mladý Európan; Škola priateľská k deťom
EUSTORY; Erasmus+

Pokiaľ ide o dopyt po edukačných materiáloch, pracovali sme počas projektu AmbEDK na
online publikácii Kompetencie pre demokratickú kultúru – Príručka pre stredné školy.47
Veríme, že bude cielene nápomocná. Jej využitie školami (ale aj možnosť dotvárania foriem
a obsahov rozvoja kompetencií pre demokratickú kultúru) bude plne možné pri spustení
46
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Téma: kompetencie pre demokratickú kultúru
Bližšie pozri v 1. časti tejto analýzy.

46

webovej stránky projektu AmbEDK ako strešnej online platformy všetkých zúčastnených ale
aj na webových sídlach OĽP a partnerov zo subplatforiem.
Pravdaže, zásadnejšie by mali reagovať školské autority a zabezpečiť aj z dielní štátnych
rezortných organizácií (v nevyhnutnej spolupráci s neštátnou expertízou) dostatok kvalitných
vzdelávacích materiálov zameraných na kompetencie pre demokratickú kultúru.

Radi by sme pokračovali aj vo vzdelávacích podujatiach pre učiteľky a učiteľov, tu by mal
však prednostne intervenovať najmä štát, počínajúc zabezpečením kvalitnej prípravy
vysokoškolsky študujúcich na pedagogické povolanie ako aj v procese ďalšieho vzdelávania
pedagogických ale aj nepedagogických pracovníčok a pracovníkov a školských autorít.
Pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie učiteliek a učiteľov prostredníctvom kvalitných projektov,
ponúkaných externými subjektmi, aj tu by mal štát významnejšie podporiť ich tvorcov
a realizátorov.48 V oblasti propagácie celej problematiky ako kľúčového ideového aj
praktického faktora premeny školy a výchovno-vzdelávacej sústavy v prospech kultúry
demokracie by mal tiež prednostne pôsobiť štát, vedomý si svojich vnútroštátnych aj
medzinárodných záväzkov a široko chápaných výziev 21. storočia.
Dotazníkovým prieskumom sme osvedčili, že len určité menšie množstvo škôl je za
navýšenie počtu vyučovacích hodín (30% našej výskumnej vzorky). Pravdou (ktorú
môžeme chápať ako istú nepresnosť položky č. 11) je, že sme nesformulovali, o aké
vyučovacie hodiny ide. Školy si to mohli vysvetliť v súvise s tými konkrétnymi predmetmi,
na ktoré sme sa pýtali v predchádzajúcich položkách dotazníka (č. 1 a 9), alebo mohli mať na
mysli niečo iné ako predmety, napríklad, medzipredmetové, nadpredmetové, problémové a
projektové vzdelávanie, viac času pre celkovú transformáciu školy v duchu jej poslania ako
tréningového poľa kompetencií pre demokratickú kultúru.
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Ide hlavne o grantové a dotačné zdroje pre mimovládne organizácie ale aj pre akadémiu, ktoré sú v oblasti
demokraticko-občianskeho a ľudskoprávneho vzdelávania a prípravy zatiaľ v štátnom rozpočte veľmi skromné.
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Hoci možnosť Vytvorenie organizácie resp. platformy spájajúcej vyučujúcich zapojených
do nami vybraných desiatich aktivít/súťaží/projektov nezískala významnú väčšinu preferencií,
pracovali sme v projekte AmbEDK na jej utvorení (dôležitá je pre ďalšie vzdelávanie
vyučujúcich, zdieľanie dobrej praxe, výmenu skúseností a pod.). Už počas krajských
vedeckých čajovní49 sme so zúčastnenými učiteľkami a učiteľmi debatovali o jej zámere,
zmysle a vyhliadkach. Proces tvorby čiastkových platforiem a strešnej platformy bol zavŕšený
v ostatnom roku projektu AmbEDK, a to podpísaním memoránd a stretnutím platforiem na 2dňovom podujatí v júli 2020.50 Veríme, že napriek indikovanej značnej pracovnej
zaneprázdnenosti učiteliek a učiteľov stredných škôl sa najmä online sieťovanie a aktivity
ukážu aj v budúcnosti ako produktívne. Napokon, mesiace počas krízovej situácie, súvisiacej
s pandémiou koronavírusu, osvedčili potenciál online priestoru.
Menej ako 20 škôl využilo možnosť vpísať nejakú inú formu pomoci školám, čo môžeme
pokladať za dôkaz, že predvolené formy pomoci pravdepodobne považovali za dostatočné.
Napriek tomu sa zmienime o niektorých poznámkach a podnetoch, pretože sú presné a cenné.
Opakovali sa niektoré poukazy (z položky č. 8 dotazníka) na:
o množstvo administratívnej záťaže rôzneho druhu (jedna škola: menšia zaťaženosť
učiteľov neustále sa meniacimi požiadavkami na výchovno-vzdelávací proces a
odbúranie nezmyselnej a stále narastajúcej byrokracie; iná škola: menej byrokracie
pre učiteľov, aby sa mohli zapájať do takýchto doplňujúcich aktivít o ktoré majú
naozaj záujem) vrátane projektovej, preto by jej odbúranie bolo jednou z foriem
pomoci, ktorá by dovolila učiteľkám a učiteľom venovať viac času kompetenciám pre
demokratickú kultúru; respondentské školy by tiež uvítali odmeňovanie vyučujúcich
aktívne pôsobiacich v aktivitách, súťažiach, projektoch nad rámec formálnej výučby;
obdobne by pomohlo zníženie povinného úväzku vyučujúcich.
o nevyhnutnosť špecifického a zároveň rovnoprávneho prístupu ku školám
národnostných menšín (Školám s VJ národnostných menšín poskytnúť edukačné
materiály aj v jazyku národnostných menšín.).
K navýšenie počtu vyučovacích hodín rs. k súvisiacim faktorom sme zaznamenali volanie po
rôznych opatreniach zo strany ministerstva ale aj zriaďovateľov (jedna škola:...tak, ako to
nastalo v odboroch duálneho vzdelávania; jedna hodina OBN iba v 2. roč., to je nekoncepčné,
smiešne; iná škola: Zvýšenie počtu hodín DEJ a OBN na SOŠ, zavedenie geografie na SOŠ,
prepojenosť všetkých zložiek a mať v ŠkVP tému ako prioritu a tak ju aj brať a hodnotiť školy
zriaďovateľom nie formálne ako doteraz).
Niektoré podnety smerovali k žiaducim obsahom a formám aktivít, ktoré by pomohli pri
kompetenciách pre demokratickú kultúru (jedna škola: viac možností zorganizovať besedy s
odborníkmi v našej škole; druhá škola: videokonferencie so spätnou väzbou, ktoré by
nezaťažovali učiteľov dopravou a znížili by časovú aj finančnú náročnosť podujatí, ktoré v
konečnom dôsledku môžu mať výrazný prínos (vzdelávací aj motivačný) a v školách, na
49
50

Pozri Úvod analýzy.
Pozri Úvod analýzy.

48

ktorých fungujú pedagogické kluby by boli veľmi hodnotnou náplňou ich stretnutí. Nie je
nutné učiteľov zastupovať a oberať o vyučovacie hodiny, ktoré potom musia prácne a
pravdepodobne aj nie najefektívnejšie dobieha; tretia škola: žiadne umelé aktivity)
Cennými sú aj nasledovné vyjadrenia o tom, čo by školám pomohlo (jedna škola: Každá z
uvedených možností v prípade, že učiteľ má záujem. Takýto učiteľ dokáže motivovať žiakov. V
množstve ponúk sa veľa kvalitných stráca, učitelia odmietajú vzdelávať sa kvôli neodučeným
hodinám, viac hodín plošne nerieši nič, ak nemajú byť naplnené kvalitným obsahom; druhá
škola: zmena celej spoločnosti; tretia škola: mať žiakov so záujmom o vzdelávanie sa a
spoznávanie sveta).

4. BODOVANIE ODPOVEDÍ ŠKÔL
A DETEKCIA TZV. BIELYCH MIEST

4.1 Bodovanie odpovedí škôl

Ako sme uviedli v druhej časti tohto výstupu (Príprava a realizácia dotazníkového
prieskumu), nevyhnutným krokom pri súvahe odpovedí respondentských škôl a detekovaní
tzv. bielych miest bolo ustanovenie bodovacieho systému vybraných odpovedí škôl.
Upozornili sme, že pri pojme „biele miesto/biele miesta“ ide o pracovný pojem pre
(nezosobnené, súhrnné) označenie škôl, ktoré vo svojich dotazníkových odpovediach uviedli
také faktory, ktoré považujeme za nejakú mieru prekážok (objektívne alebo subjektívne
zapríčinených) na ich ceste k realizácii kompetencií pre demokratickú kultúru v širšie
chápanom pôsobení a živote školy. Hovoríme vlastne o miere disponovanosti alebo
schopnosti škôl sprostredkúvať kompetencie pre demokratickú kultúru (pričom sa prirodzene
odhalia aj tie školy, ktoré sú na opačnom konci hľadania, t. j. schopnejšie a disponovanejšie).
Zvolili sme postup, pri ktorom sa „biele miesto“ alebo inak povedané, špecifická slabosť
školy preukazuje nárastom počtu (negatívnych) bodov. Každá bodovaná položka mala svoju
vlastnú bodovú škálu.
Bodované boli nasledovné položky:
o typ školy (gymnázium alebo SOŠ);
o jazyk výučby/odbornej prípravy;
o kvalifikovanosť učiteliek a učiteľov pri výučbe vybraných predmetov Občianska
náuka, Dejepis, Etická výchova;
o zapájanie sa školy do vybraných desiatich aktivít, projektov, súťaží.
Prvé dve položky boli súčasťou základných dát, všetky štyri boli indikátormi.
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Vnútorné bodovanie jednotlivých položiek a jeho základné vysvetlenie podávame nižšie
(podrobnejšie kontexty vysvetlení sú súčasťou jednotlivých častí analýzy). Uvedomujeme si
zároveň, že sme zvolili rámcové bodovanie, ktoré nezohľadňuje veľkú variabilitu povahy
a podmienok pôsobenia škôl, ale potrebovali sme dospieť k nejakému základnému poznaniu
rs. potvrdeniu našich predpokladov opretých o skúsenosť s pôsobením v prostredí stredných
škôl. Domnievame sa tiež, že k nášmu bodovaniu sa môže rozvinúť širšia diskusia, teda, že
obdobné bodovanie môže byť pri prípadných budúcich prieskumoch upravené, precizované
alebo inak zmenené.
Indikátor typ školy: gymnáziá 0 bodov, všetky ostatné školy 1 bod.
Vysvetlenie: gymnáziá majú v zásade dobré predpoklady na to, aby za platných možností
pôsobenia realizovali kompetencie pre demokratickú kultúru vo vyučovacom procese a živote
školy, nechápeme ich preto ako a priori „biele miesta“; SOŠ čelia viacerým prekážkam
realizácie predmetných kompetencií, považujeme ich za viac či menej znevýhodnené, teda,
potenciálne „biele miesta“.
Indikátor jazyk výučby/odbornej prípravy: školy s vyučovacím jazykom slovenským 0
bodov, bilingválne gymnáziá 0,5 bodov, všetky ostatné možnosti 1 bod.
Vysvetlenie: slovenský jazyk považujeme za faktor, ktorý bezprostrednejšie umožňuje
pôsobenie škôl v intenciách nami sledovaného cieľa a všetky ostatné prípady inojazyčnej rs.
kombinovanej jazykovej výučby chápeme ako špecificky komplikujúci faktor predmetného
pôsobenia, hlavne, pokiaľ o zapájanie sa škôl do vytipovaných aktivít a projektov, ktoré sa
väčšinou uskutočňujú na báze slovenského jazyka ale aj o relevantné vzdelávacie zdroje,
ktoré sú k dispozícii predovšetkým v slovenskom jazyku a pod.
Indikátor kvalifikovanosť učiteliek a učiteľov pri výučbe vybraných predmetov:
Občianska náuka, Dejepis, Etická výchova.
Vysvetlenie: tu sme mohli pri každom z troch predmetov dospieť k rozsahu bodovania 0 až 2
body. Ako názorne ukazuje tabuľka 7 a vysvetľuje časť analýzy 3.2.1, sústredili sme sa na
identifikáciu nekvalifikovanej výučby. Bez (negatívnych) bodov sa ocitli tie školy, ktoré
deklarovali kvalifikovanosť pri výučbe troch predmetov u všetkých učiteliek a učiteľov. Tam,
kde školy priznali nejakú mieru výučby v niektorom z troch predmetov bez potrebnej
nadobudnutej aprobácie, sme priradili 0,5 bodu (predmet vyučovaný učiteľkami a učiteľmi
s aprobáciou aj bez aprobácie) alebo 1 bod (predmet vyučovaný iba učiteľkou/učiteľom bez
aprobácie). Dva body nezískala žiadna škola, pretože podľa odpovedí, na žiadnej nevyučuje
žiaden zo sledovaných predmetov učiteľka alebo učiteľ bez pedagogického vzdelania.
Indikátor zapájanie sa školy do vybraných desiatich projektov, aktivít, súťaží
Vysvetlenie: zapojenie sa do 10 aktivít znamenalo 0 (negatívnych) bodov, nezapojenie sa ani
do jednej z 10 aktivít znamenalo 10 bodov a proporčne k tomu sme priraďovali 1 – 9 bodov.
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4.2 Miera schopnosti škôl sprostredkúvať kompetencie
pre demokratickú kultúru
Po priradení bodov podľa hore uvedenej metodiky a zvážení všetkých sledovaných dát sme
zvolili hodnotovú rs. úrovňovú škálu, na ktorej sme zobrazili tri úrovne (a tri skupiny)
disponovanosti (schopnosti) škôl sprostredkúvať kompetencie pre demokratickú kultúru.

Tabuľka 16: Tri úrovne disponovanosti škôl

Úroveň
Slabá (tzv. biele miesta), bodová škál 15 – 10 bodov
Priemerná, bodová škála 9,5 – 5 bodov
Dobrá, bodová škála 4,5 – 0 bodov
Spolu

Počet škôl
62
165
43
270

% z výskumnej
vzorky
23
61
16
100

Ako ukazuje tabuľka 16, najpočetnejšou skupinou je tá, v ktorej respondentské školy získali
9,5 – 5 „negatívnych“ bodov. Takýchto škôl, na ktorých sa, aj z hľadiska ich výpovedí o sebe,
ukazuje priemerná úroveň disponovanosti, je až 165 z výskumnej vzorky (približne 61%).
Druhou skupinou sú školy, pre ktoré sme priradili označenie slabá úroveň disponovanosti.
Práve tieto môžeme chápať ako „najslabšie články“ našej vzorky, teda, „biele miesta“. Je ich
62 (23%). Tých na opačnom konci hodnotenia, ktorým sa dá pripísať dobrá úroveň
disponovanosti je najmenší počet, 43 (16%).
Pokiaľ ide o školy s dobrou úrovňou disponovanosti (43 škôl na škále 4,5 – 0
„negatívnych“ bodov), ide v drvivej väčšine o 37 gymnázií, z toho 6-krát slovensko-anglické
bilingválne a raz slovensko-ruské bilingválne, 4 obchodné akadémie, z toho jednu slovenskomaďarskú a 2 SOŠ, z toho jednu polytechnickú a jednu dopravnú. Pozrime sa na premiantské
školy: nulovú hodnotu dosiahlo jedno gymnázium so sídlom v Bratislave, po 1 bode majú tri
gymnáziá, po 2 body ďalšie tri gymnáziá z rôznych miest Slovenska. Pristavme sa pri
sedmičke bilingválnych škôl. Predpokladali sme (a podľa toho sme nastavili aj bodovanie, 0,5
negatívneho bodu pri indikátore Jazyk výučby), že „bilingvály“ majú nejaký problém
(napríklad, pre prioritizáciu výučby cudzích jazykov alebo prírodovedného zamerania a pod.).
Ukazuje sa, že ho mať nemusia, ale v nejakej miere predsa mať môžu, ako uvádzame nižšie.
Treba brať tiež v úvahu, že do nášho prieskumu sa zapojilo 15 bilingválnych škôl zo 71
pôsobiacich v školskom roku 2018/2019.
Školy s priemernou úrovňou disponovanosti (na škále 9,5 – 5 „negatívnych“ bodov)
reprezentuje pestrá skupina 165 stredných škôl, teda nadpolovičná väčšina výskumnej vzorky
škôl. Sú medzi nimi gymnáziá, vrátane 8-ich slovensko-maďarských, 7-ich slovenskoanglických bilingválnych a jedného slovensko-francúzskeho bilingálneho aj SOŠ rôznych
druhov.
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Prejdime k skupine 62 škôl, ktorú sme pracovne označili ako „biele miesta“. Ide o školy
s najslabšou rs. slabou úrovňou disponovanosti, ktorým sme priradili škálu 15 – 10
„negatívnych“ bodov. Až na jedno gymnázium (s vyučovacím jazykom maďarským) ide
o samé SOŠ (paletu technických a netechnických odborov a iných charakteristík), z toho štyri
s vyučovacím jazykom maďarským a tri slovensko-maďarské.
Zo 62 „bielych miest“ maximálnu hodnotu 15 bodov nedosiahla žiadna škola, 14 bodov
dosiahli tri SOŠ (z nich jedna slovensko-maďarská) a 13 bodov štyri SOŠ (z toho jedna
slovensko-maďarská). Jedenástim školám, z nich 1-mu gymnáziu s vyučovacím jazykom
maďarským a 10-im SOŠ (z toho dvom slovensko-maďarským) pripadlo 12 bodov. Hodnotu
11 bodov dosiahlo 17 SOŠ, z nich 10,5 bodov získali tri SOŠ (z nich jedna obchodná
akadémia). K 10-bodovej skupine patrí 22 SOŠ (z toho jedna z vyučovacím jazykom
maďarským a jedna obchodná akadémia).
Na priblíženie tejto skupiny 62 stredných škôl sme pokusne použili niekoľko priemetov
s cieľom získať ďalšie charakteristiky. Či a čo sme zistili, ukazujú tabuľky 17 – 22
a pripojené interpretácie.

Tabuľka 17: „Biele miesta“ v krajoch
Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Spolu

Počet škôl Počet škôl v % z toho GYM z toho SOŠ
11
17,7%
0
11
10
16,1%
0
10
7
11,3%
0
7
10
16,1%
1
9
5
8,1%
0
5
6
9,7%
0
6
11
17,7%
0
11
2
3,2%
0
2
62
100,0%
1
61

Najviac „bielych miest“ sa podľa našich zistení vyskytuje v Bratislavskom a Prešovskom kraji
(po 11), potom v kraji Trnavskom a Nitrianskom (po 10). Trenčiansky kraj zaznamenal 7
takýchto stredných škôl a Banskobystrický 6. V Žilinskom kraji je 5 „bielych miest“
a najmenej, 2, sú v Košickom kraji. Samozrejme, treba si uvedomiť, že ide o vzorku 62 škôl
z výskumnej vzorky 270 škôl. Z tohto priemetu však nevieme vyvodiť bližšie závery, nakoľko
počty stredných škôl v jednotlivých 8 krajoch SR sú odlišné a nerovnomerné bolo aj ich
zapojenie do dotazníkového prieskumu podľa krajov.
V tabuľke 18 premietame „biele miesta“, teda SOŠ podľa ich druhu (tak, ako sa označili
samotné školy). Do tabuľky nie je zahrnuté jediné gymnaziálne „biele miesto“, preto je súčet
61 a nie 62.
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Tabuľka 18: „Biele miesta“ podľa druhu SOŠ
Druh SOŠ
Hotelová akadémia
Obchodná akadémia
Pedagog. a sociálna akadémia
Stredná odborná škola
Stredná pedagogická škola
Stredná priemyselná škola
Stredná umelecká škola
Stredná zdravotnícka škola
Škola úžitkového výtvarníctva
Spolu

Počet škôl
0
4
0
43
0
9
2
2
1
61

v%
0,0%
6,6%
0,0%
70,5%
0,0%
14,8%
3,3%
3,3%
1,6%
100,0%

Najviac, až 43 škôl (70,5% z 61 škôl) sa označilo ako SOŠ (uviedli sme už, že ide o pestrú
paletu technických a netechnických škôl s ďalšími špecifikáciami). K “bielym miestam“ patrí
aj 9 priemyselných škôl, 4 obchodné akadémie (tieto sú teda na opačnom konci než tie,
o ktorých sme písali ako o konkurentoch gymnázií pri niektorých aktivitách), po 2 umelecké
a zdravotnícke školy a jedna umelecky orientovaná SOŠ. Tieto SOŠ majú problém, ak takto
pomenujeme slabú úroveň disponovanosti škôl v nami sledovaných kompetenciách pre
demokratickú kultúru. Vyhli sa mu iba, v dotazníkovom prieskume zúčastnené, dve hotelové
akadémie, jedna pedagogická a sociálna akadémia a tri stredné pedagogické školy, ktoré
dosiahli priemernú úroveň disponovanosti.

Tabuľka 19: „Biele miesta“ podľa zriaďovateľa
Zriaďovateľ
Samosprávny kraj
Iná právnická osoba alebo fyzická osoba (súkromné školy)
Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
Okresný úrad v sídle kraja
Spolu

Počet škôl
57
5
0
0
62

v%
91,9%
8,1%
0,0%
0,0%
100,0%

Vzhľadom na výskumnú vzorku (270 stredných škôl), v ktorej sme mali viac ako 94%
stredných škôl zriadených samosprávnymi krajmi, neprekvapí, že aj spomedzi 62 „bielych
miest“ (1 gymnázium a 61 SOŠ) bolo temer 92% zriadených obdobne. Ukázalo sa však, že
slabšie disponované sú aj školy zriadené inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou.
Týchto „súkromných“ stredných škôl je medzi „bielymi miestami“ päť (približne 8%), pričom
vo výskumnej vzorke ich bolo približne 4%. Naopak, tzv. cirkevné školy sa medzi „bielymi
miestami“ nenachádzajú; vo výskumnej vzorke ich bolo len 1,5%.
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Tabuľka 20: „Biele miesta“ podľa jazyka výučby/odbornej prípravy
Jazyk výučby
Slovenský
Slovenský-Maďarský
Maďarský
Slovenský a Anglický bil.
Slovenský a Francúzsky bil.
Slovenský a Ruský bil.
Spolu

Počet škôl
52
5
5
0
0
0
62

v%
83,9%
8,1%
8,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Pokiaľ ide o školy s vyučovacím jazykom slovenským, vo výskumnej vzorke tvoria približne
84%, medzi „bielymi miestami“ 87%. Zistili sme však, ako sme už naznačovali vyššie, že
slabšie disponované budú školy, v ktorých je vyučovacím jazykom maďarský. Vo výskumnej
vzorke ide o 2,6% škôl, no medzi „bielymi miestami“ o štvornásobne viac, 8,1%. Tiež
u niektorých slovensko-maďarských škôl sme indikovali „problém“. Kým vo výskumnej
vzorke je takýchto škôl 5,2%, medzi „bielymi miestami“ ide o 8,1%. Ak spočítame školy
s nejakým podielom maďarského jazyka, „vyskočí“ nám 16,2 % z „bielych miest“. Žiadna
škola zo slovensko-inojazyčných bilingválnych sa medzi „bielymi miestami“ neocitla.

Tabuľka 21: „Biele miesta“ podľa počtu žiačok a žiakov na škole v posledných 5
školských rokoch
Počet žiačok a žiakov
0-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501- 600
601-700
701-970
Spolu

Počet škôl
8
13
23
9
3
3
2
1
62

v%
12,9%
21,0%
37,1%
14,5%
4,8%
4,8%
3,2%
1,6%
100,0%

Pri celej výskumnej vzorke (270 škôl) sme konštatovali, že najviac škôl sa nachádza v pásme
101 až 400 študujúcich. Aj u „bielych miest“ sme zistili, že 45 z nich, teda 72,6% má od 101
do 400 žiačok a žiakov. Pri výskumnej vzorke sme ďalej predpokladali, že pri tomto počte
študujúcich ide o „optimálne dimenzované školy, v ktorých sa ľahšie uplatňujú participatívne
mechanizmy pri tvorbe rámcov štúdia, pluralitnom a inkluzívnom rozhodovaní, vedení
diskusie o dokumentoch a chode školy a organizovaní účasti v projektoch, ktoré môžu školu
a všetkých zúčastnených posunúť kvalitatívne ďalej“ (pozri časť 3.1 pod tabuľkou 5).
Ukazuje sa, že tento predpoklad a mieru jeho pôsobenia by bolo vhodné bližšie overiť.
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Tabuľka 22: „Biele miesta“ podľa počtu žiačok a žiakov za ostatných 5 školských rokov,
tendencie
Počet žiačok a žiakov na
škole v posledných 5
školských rokoch:
má klesajúcu tendenciu
má stúpajúcu tendenciu
relatívne stabilný
Spolu

Počet škôl
21
9
32
62

v%
33,9%
14,5%
51,6%
100,0%

Tento priemet nám neukázal nič smerodajné pre priblíženie „bielych miest“. Percentá škôl
s klesajúcim, stúpajúcim a relatívne stabilným počtom študujúcich sú veľmi podobné vo
výskumnej vzorke aj vo vzorke „bielych miest“ (pozri tabuľku 6 v časti 3.1).

5. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Dokumenty a programy kľúčových medzinárodných organizácií v oblasti vzdelávania
predstavujú už niekoľko desaťročí méty, ku ktorým sa ich členské štáty zaviazali smerovať.
Najnovšie, v súvislosti s dôsledkami pandémie COVID-19, zásadne znie hlas generálneho
tajomníka OSN Antónia Guterresa. Pripomína: „Vzdelanie nie je len základným ľudským
právom. Je to právo s priamym dopadom na realizáciu všetkých ostatných ľudských práv. Ide
o globálne spoločné dobro a primárnu hnaciu silu pokroku vo všetkých 17-ich Cieľoch
udržateľného rozvoja ako podložia spravodlivých, rovných, inkluzívne mierových
spoločností.“51 Možno povedať, že presne takto by mohlo znieť aj prvé všeobecné
odporúčanie v závere analýzy venovanej stavu a okolnostiam uplatňovania kompetencií pre
demokratickú kultúru v našich vzdelávacích inštitúciách, presnejšie, na stredných školách
v Slovenskej republike.
V roku prípravy projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej
kultúry (realizovaného v rokoch 2018 – 2020) sme popri vzdelávacích konceptoch OSN a
UNESCO mali zmapované aj koncepty Rady Európy a odporúčania Európskej únie.
Nadväzujú na tie globálne, rozvíjajú ich a zároveň reflektujú špecifickú situáciu európskych
demokracií. Zaostrili sme na program kompetencií pre demokratickú kultúru, ktorý začali
51

Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond, United Nations, August 2020. Pozri
https://www.un.org/en/coronavirus/future-education-here
K Cieľom udržateľného rozvoja OSN pozri napr.
http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/sustainable_development_goals.html
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špecializované odborné tímy Rady Európy prezentovať od roku 2016 a ktorý môže do značnej
miery podporiť reformné úsilia ktorejkoľvek zúčastnenej krajiny. Napriek tomu, že školské
autority na Slovensku zatiaľ po Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru
(Rada Európy, 2018) zásadne nesiahli, vedeli sme, že viaceré aktivity istého počtu stredných
škôl pôsobia viac alebo menej v súlade s jeho cieľmi. Na druhej strane, jestvujú školy, ktorým
niečo stojí v ceste. Podujali sme sa preto postaviť projekt, ktorý by im bol svojimi aktivitami
nápomocný. Zároveň sme potrebovali overiť naše dlhoročné skúsenosti a premisy, a preto
sme popri škále kontaktných informačných podujatí rozvinuli aj dotazníkové prieskumy. Na
niektoré z nich sa v tejto analýze len odvolávame, pretože sa v nej sústreďujeme
predovšetkým na prieskum Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách
v Slovenskej republike. K projektovým aktivitám i k rationale dotazníkového prieskumu sme
sa vyjadrili v úvode a druhej časti tejto analýzy. Špecifiká prieskumu a zistenia získané
analýzou dát približujeme v tretej a štvrtej časti tohto materiálu. V nasledujúcich pasážach
zhrnieme vybrané závery z prieskumu ako aj odporúčania pre jeho prípadné ďalšie
prehĺbenie, ktoré, ako dúfame, bude možné. Analýzu, závery a odporúčaniami by sme chceli
adresovať všetkým, ktorých sa kompetencie pre demokratickú kultúru týkajú, či sú
zodpovednou alebo prijímajúcou stranou.

5.1 Závery a odporúčania pre ďalší prieskum

V dotazníkovom online prieskume, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch apríl až august 2019 a
ktorého sa zúčastnilo 270 stredných škôl (výskumná vzorka) zo 677 stredných škôl (základná
vzorka školského roka 2018/2018) sme sa podujali preskúmať vybrané faktory, ktoré by mali
pôsobiť v prospech sledovaného cieľa, aby školy sprostredkúvali študujúcim kompetencie
pre demokratickú kultúru rs. boli nimi formátované a žili nimi, alebo, ktoré stoja tomuto
cieľu v ceste. Svojou povahou išlo o špecializovanú sondu do výchovno-vzdelávacieho
systému stredných škôl Slovenskej republiky. Pokúsili sme sa predovšetkým identifikovať
tzv. „biele miesta“, t. j. tie školy, na ktorých sa z rôznych interných a externých dôvodov
vyskytujú nejaké problémy ako prekážky napĺňania uvedeného cieľa. Skúmali sme faktory,
ktoré nedovoľujú alebo neumožňujú stredoškolským vzdelávacím inštitúciám byť
Demokratickými školami – Školami demokracie.
Dotazníkový prieskum sme odvodili z našich autentických skúsenosti a poznatkov
z pôsobenia v prostredí stredných škôl, predovšetkým prostredníctvom dlhoročnej Olympiády
ľudských práv (OĽP) a 3-ročného programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
(EPAS), ale aj iných aktivít a prieskumov. Kľúčové prieskumné položky dotazníka sme
sformulovali ako indikátory rs. identifikátory „bielych miest“. Vytvorili sme experimentálny
bodovací systém, na základe ktorého sme dospeli k diferenciácii škôl a vygenerovaniu
hľadaných slabých článkov systému, tzv. „bielych miest“.
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Analýzu dát sme uskutočňovali v línii položiek dotazníka a priebežne sme v nej robili
čiastkové závery rs. kládli ďalšie otázky, ktoré prinieslo naše bádanie. V zásade sa naše
predpoklady potvrdili, ale vynorili sa aj otázky a poučenia. Na ich základe formulujeme
odporúčania pre (náš) ďalší prieskum. Adresujeme ich, v zásade, pro domo, pre prípad, že by
sme mohli v prieskume pokračovať vlastnými, limitovanými silami. Zároveň si
uvedomujeme, že prípadný profesionálny prieskum (napríklad, prostredníctvom výskumnej
inštitúcie) by mohol, na prospech veci, pozitívne zmeniť viaceré parametre bádania.

K ZÁKLADNEJ METODOLÓGII PRIESKUMU
Na tomto mieste uvádzame niektoré metodologické aspekty, ďalšie zmienime v nasledujúcej
časti venovanej indikátorom „bielych miest“ a bodovaniu.
1. Výskumná vzorka predstavovala 39,9% základného súboru, čo je pomerne reprezentatívne
číslo, z ktorého možno odvodiť aj istú dôveryhodnú mieru zistení. V ďalšom prieskume by
však bolo vhodné priblížiť výskumnú vzorku tej základnej, v zmysle profesionálnych
postupov, najmä pokiaľ ide o základné parametre (typovú a druhovú skladbu stredných škôl;
proporčnejšie zastúpenie škôl rôznych zriaďovateľov; regionálnu skladbu škôl; veľkosť škôl;
atď.).
2. Dotazníkový prieskum prebiehal v mesiacoch apríl až august 2019. Pred ďalším
prieskumom by bolo vhodné premyslieť a prípadne zlepšiť jeho načasovanie a realizáciu
(podľa možnosti v komunikácii so vzorkou škôl, ich vedeniami a zriaďovateľmi), propagáciu
prieskumu a zber dát proporčnej reprezentatívnej vzorky motivovaným kolektívom
zainteresovaných osôb.
3. Položky dotazníka ponúkali školám výber z predvolených odpovedných možností. V
budúcnosti by bolo vhodné zhodnotiť, ktoré viac a ktoré menej poslúžili cieľom prieskumu
a revidovať ich. Pokiaľ ide o voľné doplnkové odpovede, ktoré školy využili minimálne, v
ďalšom obdobnom prieskume by bolo potrebné prehodnotiť ich význam, rs. ich viac
špecifikovať a vyhodnotiť reakcie škôl.
4. Motivácie škôl, na základe ktorých sa zapojili do prieskumu, dotazník nesledoval. Ukázalo
sa, že by stáli za hlbšie posúdenie ako aj ďalšie motivácie, v pozadí jednotlivých
respondentských reakcií, pretože by mohli prispieť k objasneniu niektorých premenných.
5. Ďalší prieskum by bolo optimálne realizovať potom, čo by školy prešli aspoň základnou
prípravou v línii Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru (Rada Európy,
2018). To by však nepochybne ovplyvnilo jeho zložky.
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6. Hĺbkové rozhovory na školách by mohli byť ďalším výskumným nástrojom, ktorý by
overil získané dotazníkové dáta.52

K INDIKÁTOROM „BIELYCH MIEST“ A BODOVANIU
1. Nebodovanými úvodnými základnými znakmi školy boli kraj, okres, zriaďovateľ, počet
študujúcich (pozri časť 3.1). Pokiaľ ide posledný z nich, nijako zvlášť sa (zatiaľ) nepreukázal
náš predpoklad, že menšie a stredné školy sú prirodzene lepším prostredím pre vnútroškolskú
demokraciu, ako jeden z nástrojov uplatňovania kompetencií pre demokratickú kultúru.
Koreláciu počtu študujúcich a funkčných participatívnych mechanizmov by bolo potrebné
skúmať pravdepodobne hlbšie a inak. Ponechávame nateraz bokom koreláciu počtu
študujúcich v triedach a kvality výučby, ktorá je roky pertraktovaná a potýka sa s viacerými
intervenujúcimi faktormi.
Pokiaľ ide o kraj, okres (ako sídlo školy), bolo by, pri ďalšom bádaní, vhodné uvažovať
o bodovaní týchto znakov, ale pri zohľadnení ďalších podložených faktov (ktoré by mohli
indikovať príčiny výskytu „bielych miest“), napríklad, sociálno-ekonomickej situácie okresu
a kraja, občianskeho a volebného správania a podobne. Pri rôznych zriaďovateľoch by bolo
vhodné skúmať, ako ovplyvňujú „tvár“ a chod školy, a teda aj jej možnosť byť školou
kompetencií demokratickej kultúry.
2. Jedným z našich predpokladov bol ten, že typ školy ako základný údaj o škole bude
indikátorom „bieleho miesta“. Dôvody tohto predpokladu sme rámcovo vysvetlili vyššie (v
časti 3.1 a ďalej) a na ich základe sme gymnáziám nepridelili žiaden „negatívny bod“,
stredným odborným školám sme priradili 1 bod. Spracovanie ďalších dát/položiek dotazníka
ukázalo správnosť tohto predpokladu. Zvolená bodovacia škála (pre typ školy) však nemusí
byť dostatočná, najmä pokiaľ ide o rôzne gymnáziá a rôzne SOŠ (a to nielen vo vzťahu k
špeciálnemu druhu SOŠ, obchodným akadémiám, ktoré sa v niektorých parametroch
približujú gymnáziám ale aj kvôli pestrej druhovej skladbe ostatných SOŠ), pretože
neodkrýva ďalšie okolnosti diferencovaného stavu škôl v oblasti kompetencií pre
demokratickú kultúru. V ďalšom prieskume by bolo potrebné venovať škále škôl i bodov
väčšiu pozornosť.
3. Jazyk výučby rs. odbornej prípravy bol ďalšou bodovanou základnou položkou
dotazníka. Vychádzali sme z predpokladu, overeného skúsenosťou, že školy s vyučovacím
jazykom iným než slovenským vykazujú menšiu mieru účasti v desiatich vybraných
aktivitách a projektoch (dôležitých vo vzťahu ku kompetenciám pre demokratickú kultúru),
52

Buď formou individuálnych rozhovorov s vedením, pedagogickými, nepedagogickými osobnosťami školy,
prípadne žiačkami a žiakmi alebo prostredníctvom špeciálnych fokusových skupín, čo sa nám osvedčilo pri inom
projektovom prieskume. Pozri: GURÁŇ, Peter – HORNÁ, Dagmar Prieskum hodnotovej orientácie
stredoškolskej mládeže : Záverečná správa z prieskumu, december 2019, dostupné online
https://ainova.sk/project/ambedk/
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v ktorých je rokovacím alebo súťažným jazykom slovenčina. Jazyk výučby rs. odbornej
prípravy sme „nasadili“ ako indikátor/identifikátor „bielych miest“, čo sa, ako objasňujeme
nižšie, preukázalo niekde viac a niekde menej. Dôvody môžu byť špecifické na rôznych
školách, kde sa vyučuje v jazyku národnostnej menšiny rs. jazyk národnostnej menšiny;
bilingválne v kombinácii slovenského a cudzieho jazyka. Školy s vyučovacím jazykom
slovenským majú výhodu jazyka (najmä pokiaľ ide o bodované aktivity projekty), preto sme
u nich, z dôvodu jazyka, nepredpokladali prekážku na ceste kompetencií pre demokratickú
kultúru a nepriraďovali sme im „negatívne“ body. Po jednom bode sme pridelili školám, kde
sa vyučuje v jazyku národnostnej menšiny alebo jazyk národnostnej menšiny. Bilingválnym
školám sme určili 0,5 bodu. Fakticky sme vo výskumnej vzorke mali, pokiaľ ide o školy so
zastúpením národnostných menšín, len školy s vyučovaním v jazyku maďarskej národnostnej
menšiny rs. maďarského jazyka, a tu sme prieskumom v zásade osvedčili naše predpoklady.
Z bilingválnych boli zastúpené školy s anglickým, francúzskym a ruským jazykom. U nich
prieskum ukázal istú variabilitu, ktorej bude treba venovať viac pozornosti.
4. Pokiaľ ide bodovanú indikátorovú položku kvalifikovanosť rs. nekvalifikovanosť
učiteľských kapacít škôl sledovali sme ju prostredníctvom výučby troch vyučovacích
predmetov, Občianska náuka, Dejepis a Etická výchova. Ukázalo sa, že sme
z objektívnych dôvodov správne položili dôraz na tieto predmety, ktoré sú
súčasťou oficiálnych vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť; Človek a hodnoty, aj keď
koncept Rady Európy predpokladá pôsobenie kompetencií pre demokratickú kultúru v celku
výučby a v celku školy. Získané dáta v zásade potvrdili náš predpoklad, že učiteliek
a učiteľov, ktorí nemajú adekvátnu kvalifikáciu (iniciačným štúdiom nadobudnutú aprobáciu,
t. j. základný predpoklad kvalitnej a odbornej výučby), je viac na SOŠ než na gymnáziách.
Napriek tomu výpovede škôl o samých sebe a množine nekvalifikovanej výučby sledovaných
predmetov do určitej miery prekvapili, a to pravdepodobne aj preto, že sme systém
označovania nekvalifikovanej výučby nastavili pomerne striktne, sledujúc rôzne príznaky
a kombinácie príznakov nekvalifikovanosti (ako vysvetľujeme v časti 3.2.1).
Rozmenené na drobné, na 201 respondentských SOŠ sa z troch vyučovacích predmetov
nejaká forma nekvalifikovanej výučby týka najviac Etickej výchovy (77 príznakov)
a Dejepisu (55 príznakov). U Občianskej náuky sme zaznamenali 48 príznakov. Pokiaľ ide
o respondentské gymnáziá, nejaká forma nekvalifikovanej výučby sa týka najviac Etickej
výchovy (20 príznakov) a Občianskej náuky (6 príznakov). Pri Dejepise žiadne zo 69
zúčastnených gymnázií nepriznalo jeho nekvalifikovanú výučbu.
Aj súhrnné dáta príznakov nekvalifikovanej výučby vo výskumnej vzorke vyznievajú
nelichotivo. Týkajú sa až 136 stredných škôl z 270-tich, teda približne polovice škôl. Príznak
(môžeme povedať aj prízrak) nekvalifikovanej výučby sa najviac vznáša nad Etickou
výchovou (97-krát) a temer rovnako nad Občianskou náukou (54-krát) a Dejepisom (55-krát).
V ďalšom podobnom prieskume by stálo za to, pokiaľ možno, rozšíriť položku dotazníka a
zdokonaliť systém bodovania odpovedí tak, aby bolo možné odhaliť hlbšie príčiny
nekvalifikovanej výučby a konfrontovať získané dáta s inými podobnými prieskumami ako aj
oficiálnymi školskými štatistikami.
59

5. Ukázalo sa, že sme d dotazníka vhodne nasadili bodovanú položku zapájanie sa škôl do
vybraných desiatich aktivít a projektov (9 z nich v osobitnej položke a Erasmus+ v ďalšej
položke; pozri časť 3.2.2), pričom sme školám dotazníkom jasne avizovali, že sledujeme tie
aktivity, ktoré pôsobia v línii kompetencií pre demokratickú kultúru. Potvrdil sa predpoklad,
že takúto funkčnosť vidia školy v aktivite Olympiáda ľudských práv, a aj preto sa do nej
najviac zapájajú. Ide o 73% škôl (a vysoké percentuálne zastúpenie vo všetkých krajoch SR)
zapojených do súťažno-postojového projektu a temer polovicu škôl zapojených do
Vzdelávacích podujatí OĽP, a to aj napriek okolnostiam: slabej materiálnej a morálnej
podpore zo strany štátu, otáznej podpore zriaďovateľov a iných relevantných subjektov a za
cenu značného dlhodobého dobrovoľného nasadenia a vytrvalosti.
Prieskum poskytol zaujímavú reflexiu účasti stredných škôl na aktivitách s dôležitou
európskou dimenziou. Jasne medzi nimi vedie súťaž Mladý Európan (zúčastnila sa viac než
polovica škôl), slabšie sa umiestnili Európa v škole, EUROSCOLA a EPAS. V závese za
aktivitami OĽP a Mladým Európanom sa umiestnila globálne a humanitárne orientovaná
Škola priateľská deťom. Aktivity zamerané na poznanie histórie v záujme porozumenia
súčasnosti Dejepisná olympiáda a EUSTORY bodovali rôzne. Kým prvá, ako súčasť POPS,
oslovila približne 30% škôl, druhá, poskytovaná neziskovou organizáciu, len 7% škôl.
Nebodovali sme údaje, ktorými malá menšina škôl dobrovoľne deklarovala účasť na iných
aktivitách a projektoch, ktoré podľa nich súvisia s kompetenciami pre demokratickú kultúru
(pozri časť 3.2.3). Uvedené bolo celé spektrum aktivít, ktoré by sa mohli stať predmetom
ďalšieho skúmania jednak pre motivácie škôl, ktoré ich viedli k vyplneniu tejto položky ako
aj z hľadiska prínosu zmienených aktivít k priblíženiu sa k sledovanému cieľu.
V budúcom prieskume alebo prieskumoch by rozhodne stálo za to zopakovať všetkých 10
vybraných aktivít a projektov (alebo vybrané z nich) a doplniť ich ďalšími (ktoré uviedli
školy), ale, podriadiť tento výber štandardizovanému postupu – pri všetkých aktivitách vopred
posúdiť parametre ich žiadanosti, navštevovanosti a kvality (možno tak očami organizátorov
ako aj očami škôl, čo môže byť rozdielne) vo vzťahu ku kompetenciám pre demokratickú
kultúru. Paletu by mohol doplniť aj projekt AmbEDK.
6. Školy sme požiadali, aby v nebodovanej položke posúdili, aká je podľa nich miera prínosu
vybraných deviatich aktivít a projektov pre nadobúdanie a posilňovanie kompetencií
pre demokratickú kultúru. Potvrdil sa náš predpoklad, že posúdenie uvedeného prínosu do
určitej miery koreluje s reakciami na predchádzajúcu položku dotazníka, prostredníctvom
ktorej školy vyznačili účasť na vybraných aktivitám a projektoch a z toho vygenerovaným
rebríčkom ich úspešnosti (pozri vyššie ako aj časť 3.2.4). Experimentálnym prvkom tejto
položky bol fakt, že posúdenie prínosu aktivity/projektu nebolo podmienené účasťou školy na
nej/na ňom. Predpokladali sme, že z rôznych dôvodov môžu školy posudzovať aj tie aktivity,
na ktorých sa nezúčastnili. Parameter „veľmi významný prínos“ označila nadpolovičná
väčšina (139 škôl; 51,5%) zúčastnených škôl len v prípade projektu Olympiáda ľudských
práv. Zároveň jej pomerne veľa škôl (65; t. j. 24,1%) priradilo „priemerný“ prínos, ale
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„minimálny“ len 5 škôl (1,9%). Prínos OĽP nevedelo posúdiť 11 škôl (4,1%) a aktivity sa
nezúčastnilo 50 škôl (18,5%), spolu 61 škôl, čo potvrdzuje známy fakt, že nie všetky školy sa
môžu alebo chcú do OĽP z objektívnych aj subjektívnych dôvodov zapojiť. Neprekvapilo, že
spomedzi 61 škôl ide o 57 SOŠ (z toho 7 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 3
s vyučovaním tohto jazyka), ktoré sme predbežne vnímali ako tzv. „biele miesta“. Táto, síce
nebodovaná položka dotazníka podporila zistenia z tých bodovaných, indikátorových.
Tak ako v prípade účasti, aj v prípade veľmi významného prínosu sa na druhom mieste
umiestnila súťaž Mladý Európan, na treťom Vzdelávacie semináre OĽP a na ďalších ostatné
aktivity a projekty temer bez zmeny poradia. Pozornosť si však zasluhuje reakcia škôl na
EPAS kvôli dôležitosti tohto programu, ktorú vysvetľujeme v časti 3.2.4.
V ďalšom prieskume by mohlo byť prínosné a) ponúknuť školám odpovednú pomôcku a
jasne vymedziť, čo znamená prínos veľmi významný, priemerný a minimálny a zároveň
ponechať aj priestor na bližšiu špecifikáciu názoru; b) pri hodnotení významu
aktivity/projektu diferencovať medzi školami, ktoré sa ich zúčastnili/nezúčastnili; c) zamerať
sa na dôvody neúčasti ako aj neschopnosti posúdiť prínos aktivít/projektov.
7. Popri vybraných deviatich aktivitách sme skúmali aj účasť škôl na Erasmus+ a zisťovali,
aká je podľa zúčastnených škôl miera prínosu jeho programov pre nadobúdanie
a posilňovanie kompetencií pre demokratickú kultúru. Účasť bola bodovanou položkou,
posúdenie prínosu nebodovanou. Potvrdila sa naša skúsenosť, že školy sa do Erasmus+ často
zapájajú (účasť deklarovalo až 75,9% výskumnej vzorky) a tiež, že veľký význam pripisujú
zúčastnené školy najmä programom, ktoré sa týkajú priamo žiačok a žiakov a menej
dospelých (pozri časť 3.2.4). Pri ďalšom bádaní by bolo zaujímavé odkryť hlbšie hodnotenia
jednotlivých programov Erasmus+ (napríklad aj v spolupráci so SAAIC a IUVENTOU)53
a prvky ich súvisu s kompetenciami pre demokratickú kultúru.
8. Pri príprave dotazníka sme predpokladali, že svoju rolu zohráva aj propagácia vybraných
desiatich aktivít a projektov, informovanosť škôl o nich rs., či sa aj školy samotné
zaujímajú o ponuku a vyhľadávajú ju. V nebodovanej (ale dôležitej) položke dotazníka sa
školy k tomu mohli vyjadriť. Ukázalo sa, čo sme z rôznych dôvodov predpokladali
(vychádzajúc zo skúsenosti ale aj preto, že sme sa pýtali na desať rôznych indikátorov spolu
a nie zvlášť), že výborná informovanosť nebude prevažujúcou odpoveďou. Uviedlo ju
necelých 14% škôl, zato necelých 58% priznalo veľmi dobrú informovanosť. V pokračovaní
prieskumu by mohlo byť produktívne zisťovať, aká je informovanosť a propagácia pokiaľ ide
o jednotlivé aktivity/súťaže/projekty ale tiež to, čo sa skrýva za odpoveďou o priemernej
a nedostatočnej informovanosti a propagácii. Napokon by bolo vhodné pýtať sa škôl, kde je
väčší problém, či na strane vyhlasovateľov/organizátorov alebo vo vyhľadávacom potenciáli
škôl a čo by uvítali pre zlepšenie informovanosti a propagácie.
9. Nakoľko nám boli dlhodobejšie známe niektoré prekážky účasti vyučujúcich na
aktivitách a projektoch, overovali sme si ich v nebodovanej položke dotazníka. Predpoklady
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sme zobrazili v odpovedných možnostiach. Predpoklad, že najčastejšou prekážkou bude
pracovná vyťaženosť stredoškolských učiteliek a učiteľov, sa plne potvrdil. Uviedlo ju temer
88% škôl. Pre menšiu polovicu škôl (približne 43%) je prekážkou nedostatočná finančná
motivácia. Minimálne bola označená nedostatočná spolupráca škôl a iných subjektov
a úplne najmenšiu rolu zohrávajú prekážky na strane vedenia škôl alebo pedagogických
kolegov a kolegýň. V budúcom prieskume by mohlo byť produktívne špecifikovať a škálovať
vyťaženosť vyučujúcich.
Školy mohli dobrovoľne vyznačiť aj iné prekážky učiteľskej účasti na aktivitách
a projektoch. Využilo to len necelých 15% škôl, ktoré však poukázali na závažné kontexty
a okolnosti. Niektoré odkazy akoby podmienili učiteľskú neúčasť problémami na strane
študujúcich. Opakovane sa deklaroval žiacky nezáujem (aj ako súčasť nezáujmu o verejné
dianie a aktivity navyše, nezáujem o vzdelávanie a dochádzku do školy vôbec, nezáujem
naštudovať množstvo informácií aj v domácej príprave), žiacka vyťaženosť celkovo
i špeciálne (na športových školách), jazyková bariéra (na školách s vyučovacím jazykom
maďarským alebo u škôl s čisto rómskymi študujúcimi), nekompatibilita povahy školy
s aktivitami a projektmi (napríklad u výtvarne zameranej školy alebo z dôvodu vhodnosti
aktivít skôr pre gymnáziá než pre odborné školy). Ako prekážka účasti učiteliek a učiteľov na
aktivitách a projektoch sa opakovane vyskytla neinformovanosť o príležitostiach alebo
opačne, veľké množstvo rôznych aktivít. Vyskytol sa aj poukaz na formálnosť niektorých
aktivít, neobjektívnosť hodnotenia, nedostatok času na prípravu súťažiacich, ťažká dopravná
dostupnosť miesta súťaže. V niekoľkých prípadoch boli pomenované: strata motivácie
učiteliek a učiteľov, stagnácia profesijného rastu, administratívna záťaž, apatia a nezáujem
personálny deficit. Opakovala sa tiež ponosa na nízku hodinovú dotáciu pre výučbu Dejepisu,
Občianskej náuky, Etickej výchovy. Ojedinele sme zaznamenali aj výslovne pozitívne
konštatácie, ktoré svedčia o tom, že napriek nedostatočnej finančnej motivácii sa do aktivít
posilňujúcich kompetencie pre demokratickú kultúru škola zapája, alebo, že škola nevidí
žiadne prekážky (pre zaujímavosť, uviedla to SOŠ stavebná).
10. V ďalšej nebodovanej položke nás zaujímal prínos vybraných vyučovacích predmetov
pri nadobúdaní a posilňovaní predmetných kompetencií študujúcimi. K predmetom Občianska
náuka, Dejepis, Etická výchova sme priradili Jazyky/cudzie, Jazyky/vyučovacie a Geografiu.
Preukázalo sa, podľa nášho predpokladu, že najviac, 84% škôl, pripisuje najvyššiu mieru
prínosu predmetu Občianska náuka. Len 15,2% škôl mu priradilo priemerný prínos. Žiadna
škola neoznačila prínos tohto predmetu ako minimálny. Tento výsledok je sám osebe
povzbudzujúci (školy vedia, čo je dôležité), ale treba mať na pamäti, že významnej časti škôl
nie je dopriate venovať sa predmetu dostatočne.
Drvivá väčšina škôl (70%) označila za veľmi významný aj prínos vyučovania predmetu
Dejepis, u neho však v porovnaní s Občianskou náukou stúplo percento označenia
priemerného prínosu (27,4%). S čím súvisí náhľad o priemernom prínose historických
znalostí pre súčasnosť demokracie, by bolo zaujímavé a potrebné skúmať hlbšie.
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Tretie miesto zaujali Cudzie jazyky, ktoré „predbehli“ Etickú výchovu. Ich prínos ako veľmi
významný vníma až 65,9% škôl. Nepochybne ide o pragmatické docenenie nevyhnutnosti
ovládať cudzie jazyky v pracovnom priestore SR, EÚ ale aj v širšom svete. Rovnako kultúrna
rola a sila jazykov, ako prostriedkov dorozumenia, vnímania a akceptovania odlišnosti,
pochopenia a mierového riešenia sporov, môže byť a mala by byť motorom plurilingvizmu.
Čo rozhoduje viac? Na overenie týchto faktorov by sa mohol bližšie zamerať ďalší prieskum.
Predmetu Etická výchova pripísalo veľmi významný prínos pri formátovaní kompetencií pre
demokratickú kultúru 55,2% škôl, ale až 37% škôl označilo jeho prínos ako priemerný a 5,2%
škôl ako minimálny. Pripomeňme, že v prieskume kvalifikovanosti vyučujúcich tento predmet
dopadol spomedzi troch sledovaných (OBN, DEJ, ETV), najhoršie. Ide o závažné zistenia,
ktorým treba naďalej venovať sústredenú pozornosť.
Jazyky výučby zaujali piate miesto. Približne polovica škôl pripisuje veľký význam (prínos)
tomu, v akom (materinskom) jazyku sú sprostredkúvané kompetencie pre demokratickú
kultúru študujúcim. Avšak, až 42,2% škôl hovorí o priemernom a 5,9% o minimálnom
prínose tohto faktora. Tu by stálo za to overiť, v čom tkvie príčina hodnotenia.
Pri predmete Geografia len necelých 28% škôl vidí jeho veľmi významný prínos, približne
polovica priemerný a 7% minimálny prínos predmetu v oblasti kompetencií pre demokratickú
kultúru. Pri tomto predmete (zo šiestich) najvyššie percento škôl (14,1%) nevedelo jeho
prínos posúdiť, bolo by preto vhodné zisťovať, prečo je tomu tak, ako sa predmet vyučuje,
skúmať kvalifikovanosť vyučujúcich ale aj príčinu priznanej neschopnosti vyjadriť sa k miere
prínosu tohto predmetu.
11. Pri posudzovaní vyučujúcej inštitúcie ako Demokratickej školy – Školy demokracie bolo
potrebné skúmať aj prínos školských procesov a mechanizmov. Išlo o nebodovanú položku.
Respondentské školy mali posúdiť šesť vybraných procesov a mechanizmov.
Veľmi významný prínos bol prekvapivo a najčastejšie pripísaný faktoru Demokratická
kultúra v pedagogickom zbore (necelých 68% škôl). Demokratická kultúra v triedach (teda
medzi žiačkami na žiakmi) zabodovala u 59,3% škôl, Demokratický vzťah so zriaďovateľom
u 57% škôl a Školská samospráva u približne 55% škôl. Pri všetkých týchto faktoroch sme
však zaznamenali aj pomerne veľa označení ich priemerného alebo minimálneho prínosu (77
až 100 označení). Zaujímavo dopadla Tvorba a pripomienkovanie kľúčových školských
dokumentov, školského poriadku a školského vzdelávacieho programu. Veľmi významný
prínos im pripísaný 134-krát, priemerný 121-krát a minimálny 13-krát. Potvrdil sa
predpoklad, že mnohé školy kľúčový význam tohto faktora chápu, ale že je aj dosť škôl, ktoré
to takto nevidia a nepripisujú participácii všetkých subjektov školy na tvorbe, kontrole
a revidovaní vnútroškolskej legislatívy a noriem adekvátnu váhu.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že najväčší prínos vidia školy v kultúre pedagogických vzťahov,
menší v kultúre žiackych vzťahov a najmenší v kultúre školy ako celku. Otvára to viacero
otázok vrátane tej, prečo je veľa aj takých škôl, ktoré predmetným kultúram pripisujú
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priemerný alebo minimálny význam. Viac by sme mohli zistiť ďalším skúmaním, pričom by
bolo vhodné sledovať štruktúry samosprávnych orgánov školy a vylepšiť znenie otázok
v dotazníku, prípadne výskum doplniť hĺbkovými rozhovormi. Rovnako by sme mohli
zužitkovať ďalšie naše relevantné prieskumy a prieskumy iných subjektov a sledovať, či
dochídza k nejakým zmenám v čase.
Faktor Demokratický dialóg a partnerstvo s miestnou komunitou dopadol v porovnaní
s ostatnými najhoršie. Veľký význam jeho prínosu bol indikovaný menej krát (95-krát) než
priemerný (128-krát), minimálny bol pripísaný (27-krát). Medzi zvažovanými príčinami môže
byť tá, že faktor bol široko formulovaný. Žiadal by si preto špecifikáciu a konkretizáciu.
Za alarmujúce považujeme, že pri každom z faktorov sa vyskytli školy (hoci ide len o 2 až 20
záznamov), ktoré nevedeli ich prínos posúdiť. Príčiny by stálo za to preskúmať.
Dodajme ešte, že diferenciácia na gymnáziá a SOŠ v pohľade na prínos vybraných školských
procesov a mechanizmov (podobne ako pri posúdení prínosu šiestich predmetov vyššie) sa
neukázala ako relevantná. Gymnázií bolo vo výskumnej vzorke 25,6%, SOŠ 74,4%. Približne
v takomto pomere sa premietali aj odpovede škôl na dotazníkové položky. Znamená to, že
pokiaľ ide o vnútroškolskú demokraciu, názor na jej jednotlivé komponenty majú temer
všetky školy bez typového rozdielu. Reálne fungovanie týchto prvkov je však iná vec.
Získané dáta vidíme ako studnicu prekvapení a výziev (ďalšieho výskumu i pôsobenia
smerom k školám) ale aj niektorých potvrdených predpokladov. Pri ďalšom prieskume by sa
prínos školských procesov a mechanizmov mal ocitnúť v úlohe indikátora slabosti alebo sily
škôl v oblasti kompetencií demokratickej kultúry.
12. V závere prieskumu sme sa pýtali, čo by pomohlo školám, aby mohli lepšie rozvíjať
kompetencie pre demokratickú kultúru. Ponúkli sme im päť odpovedných možností,
predpokladaných foriem pomoci. Overil sa náš poznatok, že najviac preferovanou pomocou
by boli Podporné edukačné materiály, čo deklarovalo 74,4% škôl. Vo významnom odstupe
a zhruba rovnakej váhe sa ocitli Lepšie možnosti vzdelávania učiteliek a učiteľov v téme
a Lepšia informovanosť a propagácia témy, v prvom prípade 44% škôl a v druhom 39%
škôl. Len 30% škôl bolo za Viac vyučovacích hodín pridelených tejto téme a približne
rovnako bolo za Vytvorenie organizácie resp. platformy spájajúcej vyučujúcich zapojených
do nami vybraných desiatich aktivít/súťaží/projektov. Približne 20 dobrovoľne doplnených
záznamov naznačilo iné, než len predvolené, žiaduce formy pomoci. Logicky medzi nimi bolo
volanie po debyrokratizácii, ktorá by redukovala pracovnú záťaž vyučujúcich a umožnila by
im zapájanie sa do zmysluplných projektov ako aj požiadavka odmeňovať aktívne učiteľské
osobnosti, ktoré sa aktivitám a projektom naviac venujú. K objasneniu problému „bielych
miest“ prispela požiadavka špecifického a zároveň rovnoprávneho prístupu ku školám
národnostných menšín. SOŠ tiež, podľa nášho predpokladu, žiadali navýšenie počtu hodín
občianskej náuku a dejepisu a zavedenie geografie. Iné školy volali po vstupe externej
expertízy do škôl (besedy) a po videokonferenciách. Cenné sú poukazy na potrebu
komplexných zmien spoločnosti i vzdelávania.
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Ďalšie prieskumy by si mohli detailnejšie posvietiť na niektoré súvisiace žiaduce formy
pomoci školám. Pokiaľ ide o edukačné materiály a lepšie možnosti vzdelávania vyučujúcich
týkajúce sa kompetencií pre demokratickú kultúru, je pochopiteľné, že sa ich školy dožadujú
v situácii, keď ich k dispozícii nemajú. V procese oboznamovania sa s nimi a ich uplatňovania
v školskom prostredí, ktoré sa, ako dúfame, uskutoční, by mohol prieskum zisťovať, ktoré a
aké materiály a formy prípravy sú oceňované a preferované.

5.2 Závery a odporúčania pre všetkých, ktorých sa kompetencie pre
demokratickú kultúru týkajú
Úvod tejto časti je nevyhnutne spätý s lektúrami Rady Európy, ktorá je najstaršou a
najvýznamnejšou organizáciou na ochranu ľudských práv, demokratickej bezpečnosti
a stability na európskom kontinente. Členské štáty Rady Európy podpísali jej zásadný
dokument, Európsky dohovor o ľudských právach (Dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd, Rím, 4.11.195054) zameraný na ochranu ľudských práv, podporu
demokracie a právneho štátu. Slovenská republika sa stala členským štátom Rady Európy od
roku 1993 a je aj zmluvnou stranou dohovoru.
Demokracie sú sofistikované a zároveň krehké útvary ľudskej existencie, ktoré musia stavať
na sebapoznaní, sebazdokonaľovaní a proaktívnosti všetkých zúčastnených subjektov. Už
niekoľko desaťročí sa (čoraz nástojčivejšie) osvedčuje axióma, že demokracie nemožno
ponechať na spontánny vývoj. Rada Európy preto dlhodobo vyvíja a členským krajinám
poskytuje rad odborných nástrojov na poznanie, posilňovanie a zdokonaľovanie demokracií.
V súlade so svojou podstatou a svojim poslaním podnikla rad systémových krokov, aby sa jej
členské štáty dostali „na jednu vlnovú dĺžku“ v zabezpečovaní vzdelávania k demokratickému
občianstvu a ľudským právam.
Slovenská republika sa zatiaľ adekvátne neoboznámila s ostatným, vzorovo európsky
pripraveným a testovaným nástrojom Rady Európy pod názvom Referenčný rámec
kompetencií pre demokratickú kultúru (2018). Vzhľadom na stav demokracie v našej
krajine, Európe a vo svete sa domnievame, že je najvyšší čas začať s týmto nástrojom
pracovať. Vnútroštátne nás k tomu nabáda aj naliehavosť zásadnej zmeny vzdelávacieho
systému ako jedného z kľúčových kultivačných polí demokracie. Dá sa povedať, že
Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy by mal byť ideovým
ale aj metodologickým podložím školskej a vzdelávacej reformy.
V roku 2005 sa aj reprezentácia SR zúčastnila Tretieho samitu európskych politických elít,
ktoré prijali deklaráciu a akčný plán v záujme kultivácie demokracií prostredníctvom
vzdelávania55. Od roku 2010 je k dispozícii Charta Rady Európy o vzdelávaní k
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demokratickému občianstvu a ľudským právam56. Stanovila definičné rámce
demokraticko-občianskeho vzdelávania, ľudskoprávneho vzdelávania, formálneho,
neformálneho a informálneho vzdelávania a ich prepojenosti. Určila ciele a zásady politiky,
legislatívy a praxe členských krajín, na prvom mieste: „poskytnúť každému človeku na území
daného štátu príležitosť vzdelávať sa v oblasti demokratického občianstva a ľudských práv“.
Vyzdvihla, že ide o celospoločenské a celoživotné úsilie, pri ktorom je potrebné riadiť sa
demokratickými a ľudskoprávnymi hodnotami a zásadami. Za zásadne dôležitý prvok
demokraticko-občianskeho a ľudskoprávneho vzdelávania vyhlásila presadzovanie sociálnej
súdržnosti a medzikultúrneho dialógu a vyzdvihovanie rôznorodosti a rovnosti vrátane
rodovej rovnosti. Vedomosti a sociálne zručnosti majú budovať vzájomný rešpekt k ľudskej
dôstojnosti, spoločným hodnotám, podnecovať dialóg, presadzovať nenásilie pri riešení
problémov a sporov, povzbudzovať k aktívnemu konaniu.
Podľa charty by mali členské štáty začleniť vzdelávanie k demokratickému občianstvu a
ľudským právam do kurikúl formálneho vzdelávania na predškolskej, základnej a
stredoškolskej úrovni rovnako ako do všeobecného a odborného vzdelávania a prípravy.
Členské štáty by tiež mali vzdelávanie k demokratickému občianstvu a ľudským právam v
týchto kurikulách naďalej podporovať, revidovať a aktualizovať, aby sa zabezpečila ich
relevantnosť a podnietila udržateľnosť tejto oblasti. Zároveň by mali poskytovať učiteľkám,
učiteľom, ďalšiemu pedagogickému personálu, vedúcim mládeže, školiteľkám a školiteľom
nevyhnutné počiatočné a ďalšie súvisiace vzdelávanie a rozvoj.
Charta pomenúva ďalšie nevyhnutné kroky členských štátov v oblasti demokratického
občianstva a ľudských práv, vrátane širokej chápanej spolupráce v rámci krajín aj medzi nimi.
Dôležitým míľnikom na ceste k Referenčnému rámcu kompetencií pre demokratickú kultúru
bolo 25. zasadanie ministeriek a ministrov školstva v rámci Stálej konferencie Rady Európy,
v apríli 2016 v Bruseli. Aj v reakcii na hrozby násilného extrémizmu a radikalizácie prijalo
tzv. Bruselskú deklaráciu.57 Potvrdila strategické ciele v oblasti vzdelávania: „učiniť
prípravu na celoživotné aktívne demokratické občianstvo všetkých učiacich sa v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy charakteristickým kvalitatívnym znakom európskych
vzdelávacích systémov a nevyhnutnou súčasťou našej reakcie na výzvy, ktorým Európa čelí;
poskytnúť všetkým učiacim sa v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy potrebné
kompetencie (hodnoty, postoje, zručnosti, vedomosti a kritické porozumenie), ktoré im
umožnia aktívne sa angažovať v demokratických a rôznorodých spoločnostiach a zvýšiť svoje
šance na úspech v pracovnom živote.“
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Odporúčanie Výboru ministeriek a ministrov č. 7 z roku 2010 členským štátom. Pozri:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf01f
Neoficiálny preklad odporúčania a charty do slovenského jazyka pozri in: HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ,
Kálmán (eds.) (2015) Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015,
vydanie : prvé, ISBN 978-80-8118-141-2, ss. 209-221 alebo on-line:
http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodikypublikacie/publikacie/publikacia_pravo_na_vzdelanie.pdf
57
Pozri https://www.conference-service.com/25_standingconference/documents/E%20MED-253%20Final%20DECLARATION.pdf
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demokratickej kultúry (AmbEDK) okrem iného podujal preskúmať, ako sú na tom stredné
školy na Slovensku. K záverom a odporúčaniam, ktoré sme vyslovovali priebežne v texte tejto
analýzy a ktoré sme v dôsledku poučení z vlastnej práce a prieskumu predoslali prípadnému
pokračujúcemu bádaniu, pripájame ďalšie, adresované všetkým úrovniam a aktérom
vzdelávacej politiky. Veríme, že bude viacero príležitostí na ich odborné posúdenie ako aj na
účinné progresívne opatrenia.
1. Výchovno-vzdelávací systém Slovenskej republiky potrebuje skutočnú reformu,
odvodenú od jej demokratickej podstaty, medzinárodných ukotvení a výziev 21. storočia.
Variabilita stredných škôl je nevyhnutná, ale pokiaľ ide o prípravu mladých ľudí na
„zodpovedný život v slobodnej spoločnosti“58, musí byť prístupná všetkým študujúcim na
základe rovného, nediskriminujúceho a zároveň špecifického, inkluzívneho prístupu. Mladí
ľudia disponujú ľudskými právami, občianstvom a stávajú sa súčasťou spoločenského a
politického života. Majú právo na komplexnú a kvalitnú prípravu počas kľúčového
formatívneho obdobia, ale aj po ňom. Kultúra a osud demokracie budú čoskoro ležať na ich
pleciach.
2. Návodom na demokratickú reformu demokratického vzdelávacieho systému je
Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (2016 – 2018) Rady Európy.
Považujeme za nevyhnutné aplikovať tento rámec na stredných školách na Slovensku
v postupných ale neodkladných krokoch s dopadom na formálne, neformálne i informálne
vzdelávanie a učenie sa. Kvalitatívna zmena sa musí týkať všetkých zainteresovaných.
Slovenská republika môže využívať všetky formy pomoci Rady Európy a čerpať tiež z dobrej
praxe iných členských štátov.59 Podstatným prvkom čerpania podpory je fakt, že Rada Európy
a Európska únia spájajú sily a prostriedky pri dosahovaní viacerých cieľov.
3. Školami demokracie – demokratickými školami majú byť stredné školy všetkých
typov a druhov. Stredné odborné školy v SR síce kvantitatívne prevažujú nad gymnáziami,
ale evidentne významná časť SOŠ ostáva v tieni gymnázií, pokiaľ ide o možnosť a schopnosť
vybaviť všetky žiačky a všetkých žiakov kompetenciami pre demokratickú kultúru. Právo na
kvalitné vzdelávanie a vzdelanie týchto študujúcich sa adekvátne nenapĺňa.60 Dvojnásobne to
platí pre školy duálneho vzdelávania. Sociálne a občianske kompetencie nie sú laterálnou
záležitosťou. Napokon, tieto a všetky školy vôbec by mali byť priestorom multiratelarizmu.
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V zmysle Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon).
Siahnuť možno aj po odbornej pomoci OSN, ktorá je správkyňou Svetového programu ľudskoprávneho
vzdelávania a globálnych ľudskoprávnych dohovorov. Ako sme už konštatovali, nástroje OSN a Rady Európy
ako aj iných dôležitých organizácií (Európskej únie, OBSE) navzájom komunikujú.
60
K právu na vzdelanie bližšie pozri HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.) (2015) Právo na vzdelanie
a jeho kľúčové aspekty Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015, vydanie : prvé, ISBN 978-80-8118-141-2,
ss. 209-221 alebo on-line: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodikypublikacie/publikacie/publikacia_pravo_na_vzdelanie.pdf
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4. V demokracii platia princípy rovnosti a nediskriminácie. Je preto neúnosné, aby sa
spôsobilosť školy (byť demokratickým kultivačným prostredím), vyučujúcich (osobne
prezentovať a podnecovať demokratickú kultúru) a študujúcich (nadobúdať a
trénovať kultúrne a demokratickému know how) „lámala“ na type školy, zriaďovateľskej
inštitúcii, vyučovacom jazyku, geografickom sídle alebo veľkosti školy. Ako sme už uviedli,
hlavne typ školy (odborné školy) je „kameňom úrazu“ a náš prieskum potvrdil aj slabiny škôl
s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo vyučovaním jazyka národnostnej
menšiny.61 Neraz ide o násobené znevýhodnenie (napríklad, u SOŠ, ktorá je školou
národnostnej menšiny). Horizontálne princípy rovnosti a nediskriminácie platia s ohľadom na
vnútroštátne62 a medzinárodné ľudskoprávne záväzky SR a je nimi podmienené aj čerpanie
prostriedkov z fondov Európskej únie, ktoré môže intenzívne napomôcť systémovým zmenám
v SR.
5. Školské autority a politiky musia uplatniť kritickú analýzu všetkých faktorov života
školy, vrátane zriaďovateľského. Reagovať musia aj na pálčivý ideovo-štátnopolitický
faktor (závažne súvisiaci s ústavnosťou) a akcelerovať odbornú diskusiu o mieste náboženskej
výchovy na školách a vhodnosti alternácie etickej a náboženskej výchovy. Náš výskum
preukázal, že etická výchova sa aj z týchto dôvodov stáva „popoluškou“ medzi vyučovanými
predmetmi.
6. Platný štátny vzdelávací program nemôže v žiadnej zo vzdelávacích oblastí
rezignovať na primerané premietnutie kompetencií pre demokratickú kultúru. Štátna
vzdelávacia politika by na to mala myslieť pri postupnej kurikulárnej reforme a obzvlášť
pozorne prehodnotiť aktuálne platné vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť; Človek
a hodnoty. Prieskumom sme ukázali, že výučba predmetov Občianska náuka, Dejepis
a Etická výchova súhrnne vykazuje problém na polovici stredných (zväčša stredných
odborných) škôl, pokiaľ ide o aprobácie vyučujúcich učiteliek a učiteľov. Prvý predpoklad
pre kvalitnú rs. odbornú výučbu je tak značne ohrozený. Netreba dodávať, akú dôležitosť
majú predmetné oblasti a témy nielen v konštruktívnom mode osvojovania si kultúry
demokracie v záujme jej zdokonaľovania ale aj pri kritickom spoznávaní a eliminácii
nehumánnych, nedemokratických a protidemokratických foriem prejavov. Cielená príprava
učiteľských kapacít a kurikulárna reforma sú spojené nádoby.
7. Externé prostredie ponúka školám nemálo čiastkových alebo komplexnejších aktivít
a projektov v línii kultivácie a rozvoja demokracie, čo je samo osebe vítané. Zdá sa, že
školy sú vo svojom postoji a výbere ponechané samy na seba. Zatiaľ nedošlo k centrálnemu
mapovaniu ponuky a dopytu v snahe racionalizovať a optimalizovať ich. Nepoznáme odborné
audity (kto a v akej kvalite aktivity ponúka, či sú alebo nie sú potrebné a prínosné, aké sú
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Pripomíname záväzky SR vyplývajúce napr. z ďalších dohovorov Rady Európy: Európskeho kultúrneho
dohovoru (1954), Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (1992), Rámcového dohovoru na
ochranu národnostných menšín (1995).
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Od roku 2015 platí, ale nedôsledne sa implementuje Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv
v SR. Dlhodobejšie alebo krátkodobo (a s rôznou mierou zodpovednosti a účinnosti) pôsobia aj ďalšie parciálne
ľudskoprávne stratégie, koncepcie a akčné plány.
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reakcie a skúsenosti škôl a pod.)63, nehovoriac o transparentnej štandardizácii podmienok pre
oslovovanie škôl, prácu so školami a na školách. V našom prieskume sme osvedčili, že
viaceré aktivity ponúkané mimoškolskými subjektmi sú pre školy vítané a školami
oceňované. V rámci komplexnej reformy je nevyhnutné zvážiť modality optimálnej symbiózy
vnútorného vyučovania a života školy a nevyhnutných externých vstupov (v záujme posunu
od čisto predmetovej k medzipredmetovej, nadpredmetovej, problémovej a projektovej
výučbe), školám poskytnúť aktualizované informácie o kvalitných subjektoch, aktivitách
a projektoch a všetkým oprávneným zúčastneným poskytovať maximálnu podporu.
8. Osobitným slabým ohnivkom oficiálneho systému sú tzv. predmetové olympiády
a postupové súťaže, ktoré vyhlasuje rezort školstva v súlade s dlhodobou koncepciou práce s
talentovanými deťmi a mládežou. Od širokej základne (prístupnej všetkým študujúcim, ktorí
chcú) až po celoštátne a medzinárodné kolá (talenty vygenerované v súťažiach) sú
podcenenou a nedocenenou formou aktivít. A to aj v situácii neustáleho odlivu mladých
mozgov zo Slovenska. Je v zásade jedno, či ide o prírodovedne alebo spoločenskovedne
orientované aktivity vrátane tých, ktoré sme sledovali z dôvodu ich zásadnejšej relevancie pre
kompetenčný rámec Rady Európy. Prieskum preukázal mimoriadnu úspešnosť jednej
z aktivít, Olympiády ľudských práv, ktorá viac ako dve desaťročia saturuje viaceré deficity
stredoškolskej prodemokratickej prípravy, preto na nej budoval aj projekt AmbEDK, a ktorá,
mimochodom, dlhodobo vlastnými silami uskutočňuje svoj vlastný audit (spätnú väzbu). Ak
sa však opýtame, za akých podmienok a za akú cenu sa dosahuje široko ponímaný úspech
(vysoký záujem a ocenenie škôl, uznanie domácich aj renomovaných medzinárodných
partnerov), obnažia sa „biele miesta“ výchovno-vzdelávacieho systému, tejto aktivity (a
podobných ďalších) v plnej nahote. Podfinancovanie, nedocenenie učiteľskej práce naviac,
minimálna podpora (zväčša externým akademickým, mimovládnym a iným) organizátorom,
aby mohli primerane pripraviť a zapojiť do súťaže všetky školy, ktoré sa jej chcú zúčastniť,
ale niečo im bráni alebo pozvať školy, ktoré sú zatiaľ temer nezorientované v potrebe
demokratickej a ľudskoprávnej agilnosti. Skrátka, ide o absenciu skutočného domáceho
uznania krytého podporou a udržateľnosťou.
9. Zásadnú pozornosť si vyžaduje európska dimenzia vo vzdelávaní a odbornej príprave
vzhľadom na dané existenčné a zmluvné podmienky Slovenskej republiky, euroobčianstvo
a všetky ďalšie faktory žitia, interakcie a uplatnenia sa ľudí, kultúr, národov v európskom
priestore. Preukázali sme, že jestvuje paleta aktivít, ktoré sú školám nápomocné pri rozvoji
kompetencií pre kultúru vnútroštátnej aj európskej demokracie. Zmysel vidíme v komunikácii
poskytovateľov aktivít, projektov, súťaží navzájom ako aj s ústrednými školskými autoritami
a samotnými školami, aby sa dospelo k zhode o optimálnej podobe a penze európskej
dimenzie na školách ako aj k spojeniu síl a prostriedkov.
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V širšom ponímaní ide aj o potrebu transparentného zmapovania expertízy pre demokratickoobčianske
a ľudskoprávne vzdelávanie v SR, sprístupnenia dát o nej, čerpanie z jej poznatkov a skúseností a jej zapojenie
do prípravy a realizácie reformných krokov každého druhu. Audity expertíz akéhokoľvek druhu sú jednou
z paradoxných slabín Slovenskej republiky ako malej krajiny.
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10. Vnútroškolská samospráva a participácia je ďalšou naliehavou oblasťou kultivácie.
Len prostredníctvom vzájomnej súčinnosti ducha školy a vhodne nastavených
a zdokonaľovaných nástrojov participácie sa môžu všetky pedagogické, nepedagogické,
študujúce mladé osobnosti za súčinnosti rodičov a iných intervenujúcich subjektov priebežne
pripravovať a zdokonaľovať vo svojich spoločenských a občianskych kompetenciách.
Prieskum odhalil, že stredné školy pripisujú jednotlivým školským procesom a mechanizmom
rôznu mieru prínosu. Odhalil aj isté nepochopenie súvisiacich prvkov školskej samosprávy. Je
preto namieste, zo strany ústredných, regionálnych a miestnych školských autorít, zásadne
posilňovať a monitorovať kvalitu vnútroškolskej demokracie (vrátane poskytovania účinnej
podpory školským procesom a mechanizmom) v záujme tej vnútroštátnej.
11. Cennou devízou prieskumu sú respondentské reakcie na otázku, čo by školám pomohlo
na ich ceste ku kompetenciám pre demokratickú kultúru. Ako sme predpokladali a máme
aj dlhodobejšie overené, najviac preferovanou pomocou by boli podporné edukačné
materiály, lepšie možnosti vzdelávania učiteliek a učiteľov aj lepšia informovanosť
a propagácia témy. Niet preto dôvodu otáľať so sériou krokov v prospech takejto
pomoci v záujme škôl, študujúcich i v celospoločenskom záujme. Samozrejme, nevyhnutným
predpolím uvedených opatrení musí byť riešenie žiaduceho oprávneného komplexného
statusu a kvality vyučujúcich, vrátane ich optimálneho zaťaženia činnosťami, ktoré sú
kľúčové.
12. Zásadný obrat vo fungovaní škôl vôbec, vrátane stredných škôl (na ktoré sa zamerali
naše projektové aktivity aj prieskum) ako škôl demokracie – demokratických škôl je
nemysliteľný bez súčinnosti a prispenia všetkých relevantných štátnych, vládnych,
akademických, mimovládnych, informačných kapacít, ktoré preukázateľne vykazujú
relevantnú expertízu a ochotu spolupracovať. Užitočným zdrojom reformných podnetov môže
byť odborná zložka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
vrátane všetkých jej výborov. Veríme, že stále mladá a krehká demokracia na Slovensku
nebude otáľať s vlastným reštartom a opatreniami potrebnými pre revitalizáciu,
sebazdokonaľovanie, scitlivovanie a posilňovanie svojej ľudskej, prírodnej, spoločenskej a
dejinnej zodpovednosti.
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