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V krajinách OECD je politika efektívneho využívanie zdrojov vo vzdelávaní prioritou.
Prehľad OECD o zdrojoch v školstve skúma možnosti ako zdroje riadiť, distribuovať,
využívať a manažovať s cieľom zlepšenia kvality, rovnosti a efektivity vo vzdelávaní.
Prehľad berie do úvahy štyri typy zdrojov: finančné zdroje, ako napríklad verejné financie
poskytované jednotlivým školám; ľudské zdroje, akými sú napríklad učitelia, riaditelia škôl a
administratívni pracovníci; materiálne zdroje, ako je lokalita školy, budovy a vybavenie škôl;
a ostatné zdroje, ako je počet hodín kurikula.
Aktuálny prehľad OECD ponúka odporúčania pre vlády ako aj celú vzdelávaciu komunitu.
Obsahuje prehľady jednotlivých krajín ako aj správy na vybrané témy.
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Školstvo v Slovenskej republike dosahuje viaceré významné úspechy. Podiel dospelej populácie (vo
veku 25-64 rokov) s ukončeným stredoškolským vzdelaním patrí k najvyšším v rámci krajín OECD.
Rovnako aj podiel mladých ľudí do 25 rokov veku so stredoškolským vzdelaním patrí medzi najvyššie
spomedzi krajín OECD. Na druhej strane, v Slovenskej republike dosahujú žiaci na úrovni škôl rozdielne
výsledky. Výsledky v medzinárodných meraniach naznačujú určité zlepšenie v čítaní a písaní na úrovni
základnej školy, ale tiež niektoré významné a rastúce problémy na stredoškolskej úrovni. Takisto
existujú aj zásadné výzvy týkajúce sa rovnosti v prístupe k vzdelávaniu. Lokalita školy (mestská alebo
vidiecka oblasť) a sociálnoekonomické zázemie žiakov majú značný vplyv na výsledky žiakov. Ďalšie
obavy sa týkajú silnej sociálnej selektivity školského systému, vrátane neoprávneného umiestňovania
žiakov do špeciálnych škôl. Navyše, hlavnou politickou výzvou zostávajú slabé vzdelávacie výsledky
rómskej menšiny.
Slovenská republika sa pustila do významných reforiem, aby zlepšila kvalitu vzdelávacieho systému
a rovnosť v prístupe k vzdelávaniu. Ide o rozvoj financovania na žiaka, definovanie výchovnovzdelávacích cieľov, zavedenie štandardizovaných národných hodnotení, vytvorenie kariérneho systému
pre učiteľov a zavedenie duálneho systému v rámci odborného stredoškolského vzdelávania. V kontexte
reforiem existuje očividná snaha zvýšiť finančné prostriedky určené pre školstvo, ako aj uznanie toho, že
efektivitu sektora možno zvýšiť. Predkladaná správa analyzuje využívanie finančných prostriedkov
v slovenskom systéme so zvláštnym zreteľom na financovanie školského vzdelávania, organizáciu
školskej siete, ďalej na pedagogických zamestnancov a vedenia školy. V správe sú definované oblasti
politiky, ktoré majú potenciál na zvýšenie efektivity, alebo si vyžadujú ďalšie verejné investície.
S cieľom zvýšenia efektivity využívania zdrojov v slovenskom školskom systéme boli
identifikované nasledujúce politické priority.
Zvýšiť celkové verejné výdavky na vzdelávanie a zároveň riešiť kľúčové nedostatky
Slovenská republika má prepracovaný, transparentný a dobre zavedený systém financovania
štátnych, cirkevných a súkromných škôl na základe vzorca, ktorý sa z veľkej časti odvíja od počtu
žiakov, ale zahŕňa aj modifikačné váhy, na zohľadnenie štrukturálnych nákladov škôl a charakteristík
žiakov. Tento systém financovania umožňuje školám vysoký stupeň finančnej autonómie. V rukách
dobrého riaditeľa školy táto autonómia poskytuje nástroje na prijímanie rozhodnutí týkajúcich
sa výdavkov, ktoré napomôžu zlepšeniu školy. Tento systém je široko akceptovaný a dobre riadený;
potrebuje menšie úpravy, nie však zásadné prepracovanie. Avšak napriek snahám z posledných rokov je
úroveň verejných výdavkov z pohľadu medzinárodných štandardov nízka, čo prispieva k nedostačujúcim
platom učiteľov a k nedostatočnej ponuke predškolského vzdelávania a učebných materiálov.
Slovenská vláda by mala pokračovať v snahách o zvýšenie zdrojov na vzdelávanie v školách
v absolútnej hodnote, ako aj podielu na HDP, ktoré si môže dovoliť s ohľadom na hospodárske
podmienky a fiškálnu politiku vlády. Prioritami pre zvýšenie finančných prostriedkov by malo byť
rozšírenie predškolského vzdelávania (najmä pre sociálne znevýhodnené skupiny) a zvýšenie platov
učiteľov a vedúcich pracovníkov školy. To by malo zahŕňať reformu financovania poskytovania
predškolského vzdelávania, prenesenie hlavnej finančnej zodpovednosti z obcí na štát s konečným
PREHĽAD OECD O ZDROJOCH V ŠKOLSTVE: SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ZHRNUTIE © 2016 OECD

4 – ZHRNUTIE
cieľom, aby všetky deti vo veku 3-5 rokov mohli byť zaškolené, ak si to ich rodičia budú želať.
Vzhľadom na obmedzenie zvýšenia absolútnych verejných výdavkov na školstvo, je ešte dôležitejšie,
aby bola efektivita zabezpečená aj v rámci súčasných výdavkov na školstvo. Štrukturálne a investičné
fondy EÚ sa môžu použiť na realizáciu nevyhnutných štrukturálnych zmien tak, aby bol systém školstva
efektívnejší a finančne udržateľnejší (napr. na podporu lokálnej reorganizácie poskytovania vzdelania a
na rozvíjanie kapacít pre inkluzívne vzdelávanie).
Ďalej konsolidovať školskú sieť
Vzhľadom na značné nedostatky v poskytovaní vzdelávacích služieb (napr. malé školy a triedy) a na
prebiehajúce demografické zmeny je racionalizácia školskej siete jasnou politickou prioritou.
Zainteresovaní aktéri v školstve s touto potrebou súhlasia. Základným kameňom pre vytvorenie
efektívnejšej školskej siete zabezpečujúcej rovný prístup ku vzdelávaniu je rozvoj kapacít v oblasti
plánovania, koordinačných mechanizmov a spolupráce medzi obcami. Mohlo by sa to realizovať cez
platformy regionálneho plánovania, ktoré pokryjú všetky úrovne školstva a zahrnú všetky príslušné
zainteresované strany. Spolupráca medzi obcami by mohla zahŕňať spoločné riadenie základných škôl vo
viacerých obciach, zlepšenie dopravných služieb a spoločné využívanie rôznych zariadení, spoločné
nákupy, zdieľanú školskú údržbu, zlepšenie prístupu k odborným službám, atď. Samotná konsolidácia
siete môže zahŕňať celý rad rozličných stratégií. Jednou z možností je zatvorenie alebo zlúčenie malých
škôl, alebo zredukovanie služieb v rámci školy pri náležitom zohľadnení nákladov, realizovateľnosti
a akceptovateľnosti rôznych alternatív, ako je napríklad doprava žiakov a ich ubytovanie v internátnych
školách. Inou možnosťou je, že blízke školy sa budú deliť o zdroje. Zdieľané zdroje môžu zahŕňať
učiteľov, športové zariadenia, počítačové laboratóriá a podobne. Ďalšou možnosťou je združovanie škôl,
čo znamená premenu niekoľkých neďalekých malých škôl na satelity jednej vzdelávacej inštitúcie so
spoločným vedením a rozpočtom.
Zároveň by sa mali realizovať silnejšie finančné stimuly na konsolidáciu. Ministerstvo školstva by
mohlo stanoviť priemernú minimálnu veľkosť triedy, pod ktorou škola nebude financovaná zo štátneho
rozpočtu, ak bude jej priemerná veľkosť za stanovený počet rokov trvalo pod prahovou veľkosťou. Ako
alternatíva namiesto zavedenia prahu minimálnej veľkosti triedy by sa mohli prijať ďalšie opatrenia na
vytvorenie finančného tlaku na zriaďovateľov s malými školami a triedami prostredníctvom úprav
existujúceho kompenzačného mechanizmu. Napríklad, existujúce zvýhodnenie pre zriaďovateľov
s menej ako 150 žiakmi by sa mohlo znižovať s klesajúcim počtom žiakov a nezostalo by konštantné,
ako je to v súčasnom vzorci. Taktiež stanovenie dostatočnej veľkosti triedy ako podmienky pre zaradenie
školy do siete škôl, by mohlo určitým spôsobom riešiť problém, že vďaka novým súkromným školám
došlo k zníženiu priemernej veľkosti škôl, a teda aj k zníženiu efektivity celého školského systému.
Rozvíjať kapacitu pre inkluzívne vzdelávanie za účelom zlepšenia rovnosti vo vzdelávaní
V slovenskom školstve narastá aj uvedomovanie si výziev v oblasti rovnosti vo vzdelávaní. Vplyv
sociálno-ekonomického zázemia žiakov na ich výsledky je medzi najvyššími; integrácia rómskych
žiakov do bežného vzdelávania je obmedzená; je tu relatívne veľký počet žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a takisto relatívne vysoký podiel tých, ktorí sú vzdelávaní
v oddelenom prostredí. Obmedzené kapacity škôl a učiteľov poskytovať integrované vzdelávanie
založené na inovačných pedagogických postupoch, ktoré podporujú výučbu v heterogénnych triedach
vytvárajú obmedzenia, posúvajú systém smerom k viac štruktúrovanej diferenciácii (vrátane včasnej
diferenciácie žiakov do odlišných programov a diferenciácie v rámci škôl) a obmedzenej inklúzii.
Preto je podstatné, aby dimenzia rovnosti vo vzdelávaní zostala v centre pozornosti pri tvorbe
vzdelávacej politiky. Prioritou by mala byť integrácia rómskej komunity do vzdelávacieho systému.
Možnosťou je využívanie systému OVP (odborného vzdelávania a prípravy), vzdelávania priamo na
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pracovisku a uznávanie informálneho učenia sa, aby sa Rómovia integrovali na trhu práce. Zároveň by
mali byť rozšírené možnosti druhej šance na vzdelanie na základe poskytnutia formálneho udelenia
osvedčenia a výučby realizovanej priamo na pracovisku. Je potrebné, aby žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia dostali podporu na pokrytie niektorých výdavkov súvisiacich so školskou
dochádzkou, ako sú napr. náklady na dopravu, vybavenie a uniknutý zárobok. Na rozšírenie efektívneho
inkluzívneho vzdelávania žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je nutná dobre vypracovaná
stratégia s dvoma kľúčovými zložkami. Jednou z nich je nabádanie špeciálnych škôl k rozvíjaniu novej
funkcie podpory žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorí sa vzdelávajú v bežných, nediferencovaných
školách a takisto aj učiteľov, ktorí v týchto školách poskytujú inkluzívnu výchovu a vzdelávanie. To
môže zahŕňať prehodnotenie úlohy špeciálnych škôl a vedenie učiteľov špeciálnych škôl k tomu, aby
časť svojho pracovného času strávili v bežnej škole. Druhým kľúčovým komponentom stratégie
inkluzívnej výchovy a vzdelávania je umožniť bežným školám poskytovať efektívnu inkluzívnu výchovu
a vzdelávanie. Prax inkluzívnej výchovy a vzdelávania si vyžaduje veľkú zmenu profesijných
kompetencií, ako aj postojov učiteľov bežných škôl. Úspešnú inkluzívnu výchovu a vzdelávanie môžu
dosiahnuť len učitelia, ktorí sú schopní využívať široký repertoár inovačných vyučovacích metód a sú
schopní vytvárať učebné prostredie, ktoré podporuje personalizované vyučovanie a učenie sa. Nakoniec,
v súčasnosti je časť financovania špeciálnych vzdelávacích potrieb a sociálne znevýhodnených žiakov
v bežných školách zaradená mimo normatívneho rozpočtu. Ak by sa tieto zdroje presunuli do
normatívneho financovania, zjednodušil by sa systém financovania, vzorec by sa stal komplexnejším a
zahŕňal by v sebe všetky zdroje určené na zvýšenie vertikálnej rovnosti.
Zlepšiť využívanie ľudských zdrojov vo vzdelávacom systéme
V Slovenskej republike existuje značná autonómia v riadení pedagogických zamestnancov na
lokálnej úrovni. Školy nesú značnú zodpovednosť za prijímanie, rozvoj a prepúšťanie učiteľov. Je to
silná stránka systému, v ktorom sa individuálne posudzuje schopnosť škôl zlepšovať vedomosti žiakov.
Riaditelia škôl majú tiež značný priestor na rozvíjanie kompetencií pedagogického zboru v súlade s
plánmi rozvoja školy. Existujú však náznaky určitého nespravodlivého rozmiestnenia učiteľov na školy.
Okrem toho existujú niektoré problémy s prípravou učiteľov, nízkou účasťou na kontinuálnom
vzdelávaní učiteľov, slabo prepojeným procesom atestácie učiteľov s hlavnou činnosťou učiteľov a tým,
že rozvoj riaditeľov školy je brzdený obmedzenou kapacitou na ich hodnotenie.
Zatiaľ čo existuje potreba zabezpečiť nepretržitý prílev nových talentov do učiteľskej profesie
a neustále motivovať učiteľov pôsobiacich na školách, nie je potrebné zvyšovať celkový počet
pedagogických zamestnancov. Naopak, potrebné zlučovanie škôl pravdepodobne povedie k určitému
stupňu nadbytočnosti učiteľov. To so sebou prinesie nutnosť vypracovania stratégií na prerozdelenie,
premiestnenie a odchod do dôchodku takých učiteľov, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní v školách, ktoré
budú postihnuté zlúčením školy alebo triedy. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že existuje
mnoho oblastí, v ktorých by sa učitelia, ktorí sa stali nadbytočnými v dôsledku zlúčenia škôl, mohli ujať
nových úloh. Patrí k nim ich zaangažovanie sa do pomoci žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v bežných školách a triedach, ich využitie na realizáciu stratégií na individuálnu
pomoc zaostávajúcim žiakom a ich zapojenie do úlohy poradcov v rámci školy a medzi školami. Mohlo
by sa to uskutočňovať súbežne s ponukou balíkov predčasného odchodu do dôchodku v prípade učiteľov,
ktorí sú blízko dôchodkovému veku. Takisto sa odporúča zavedenie stimulov, ako napríklad osobitné
príspevky alebo podpora v naturáliách, na riešenie špecifických príkladov nedostatku učiteľov, ktorý sa
ešte stále môže vyskytnúť vo vidieckych oblastiach a v znevýhodnených školách. Súčasne by malo byť
monitorované spravodlivé rozdelenie učiteľských zdrojov medzi jednotlivými školami. Iné prioritné
oblasti sú priblíženie procesu atestácie učiteľov k učiteľskej praxi, zlepšenie rámca zabezpečovania
profesijného rozvoja; zmena systému prípravy budúcich učiteľov, aby bol viac selektívny a lepšie
prepojený so školskou praxou; ako aj rozvoj kapacít na hodnotenie riaditeľov škôl.
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Kontext vzdelávacieho systému
Školstvo dosiahlo významné úspechy, pretrvávajú však nedostatky vo vzťahu ku kvalite a rovnosti
vo vzdelávaní
Školstvu v Slovenskej republike sa podarilo dosiahnuť významné úspechy. Podiel dospelej
populácie (vo veku 25-64 rokov) s ukončeným stredoškolským vzdelaním patrí k najvyšším v rámci
krajín OECD. Rovnako sa aj miera dosiahnutia stredoškolského vzdelania u mladých ľudí vo veku 25
rokov a mladších zaraďuje medzi najvyššie spomedzi krajín OECD. Naopak podiel vysokoškolsky
vzdelaných ľudí je podľa medzinárodného porovnania nízky, hoci nárast zapísaných naznačuje, že
situácia sa postupne zlepšuje. Celkovo dosahujú dospelí čitateľskú a matematickú gramotnosť na
úrovni priemeru krajín OECD, ale dospelí v mladšom veku sú podľa medzinárodného porovnania
oproti svojim rovesníkom slabší. Výkon v medzinárodných hodnoteniach naznačuje určité zlepšenie
v čítaní a písaní na úrovni základnej školy, ale tiež niektoré významné a narastajúce problémy
v stredoškolskom vzdelávaní. Na úrovni škôl dosahujú žiaci v Slovenskej republike rôzne výsledky.
Lokalita školy (mestská alebo vidiecka oblasť) a sociálno-ekonomické zázemie žiakov má značný
vplyv na výsledky žiakov. Ďalšie otázky sa týkajú silnej sociálnej selektivity, vrátane neoprávneného
umiestňovania žiakov do špeciálnych škôl. Slabé vzdelávacie výsledky u rómskej menšiny zostávajú
naďalej hlavnou politickou výzvou.
Spustili sa významné reformy, z časti ako odpoveď na výzvy plynúce z potreby zvyšovania efektivity
Slovenská republika naštartovala významné reformy s cieľom zvyšovania kvality škôl a vo
zvýšenej miere sa orientuje na medzinárodné štandardy a osvedčenú prax. Reformy zahŕňajú
vypracovanie nových mechanizmov financovania škôl (systém financovania na žiaka), definovanie
výchovno-vzdelávacích cieľov žiakov v štátnych vzdelávacích programoch, podporu autonómie škôl
pri vypracúvaní školských vzdelávacích programov, zavedenie štandardizovaných národných meraní,
vytvorenie kariérneho systému pre učiteľov a zavedenie duálneho systému v rámci odborného
stredoškolského vzdelávania. V kontexte reforiem existuje očividná snaha zvýšiť finančné prostriedky
určené pre školstvo (ktorá vyplýva z poznatku, že výdavky na žiaka sú stále výrazne nižšie ako
priemer OECD), ako aj uznanie potreby zvyšovania efektivity. Predkladaná správa analyzuje
využívanie zdrojov v slovenskom systéme pričom sa zameriava na, organizáciu školskej siete,
financovanie vzdelávania v školách, na pedagogických zamestnancov a vedenie škôl. Správa
identifikuje tie oblasti, v ktorých existuje potenciál na zvýšenie efektivity, alebo si vyžadujú ďalšie
verejné investície. S cieľom zvýšenia efektivity využívania zdrojov boli určené nasledujúce priority
vzdelávacej politiky.
Silné stránky a výzvy
Miestna autonómia je dobre vyvážená s primeranou zodpovednosťou
Súčasné rozdelenie rozhodovacej právomoci v slovenskom verejnom školstve zahŕňa tri úrovne –
národnú, obecnú/regionálnu a inštitucionálnu. Školy získali relatívne veľkú autonómiu: v súčasnosti
majú volenú školskú radu s relatívne silnými právomocami; sú chránené pred prílišnou miestnou
kontrolou prostredníctvom systému financovania (ktorý obmedzuje prerozdeľovacie právomoci
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zriaďovateľov); preberajú zodpovednosť za riadenie ľudských zdrojov a sú podnecované k tomu, aby
celoštátne osnovy prispôsobovali vlastnému špecifickému vzdelávaciemu kontextu prostredníctvom
školských vzdelávacích programov. Súčasne si Ministerstvo udržiava silné regulačné právomoci.
Posun smerom k rozšírenej miestnej a inštitucionálnej autonómii sprevádzalo súbežné vytvorenie
a posilnenie rámcov zodpovednosti. Novovznikajúci národný systém štandardizovaného merania
výsledkov žiakov a Štátna školská inšpekcia sú kľúčové prvky týchto rámcov. Navyše, Slovenská
republika má informačný systém, ktorý umožňuje monitorovanie mnohých procesov na miestnej
a inštitucionálnej úrovni (ako napr. výsledky žiakov, financovanie a riadenie ľudských zdrojov)
a vytvára možnosti na hodnotenie dopadu národných politík a rozvojových intervencií.
Existuje konsenzus o potrebe zvýšenia efektivity, ale nastavenie riadenia celého systému sťažuje jej
zvyšovanie
Zdá sa, že v Slovenskej republike existuje priaznivé prostredie pre snahy o zlepšenie využívania
zdrojov v školstve. Podľa všetkého sú problémy s kvalitou a efektivitou v školstve široko akceptované
a potreba konať, vrátane opatrení súvisiacich s racionalizáciou siete škôl, je medzi jednotlivými
aktérmi zdieľaná. Celý rad obáv vo vzťahu k efektivite vyvstáva z aktuálneho nastavenia riadenia
systému vzdelávania. Administratívne kapacity väčšiny samospráv (najmä malých obcí) sú relatívne
slabé; mnohé z nich potrebujú aktívnu podporu príslušných štátnych inštitúcií pri prijímaní a realizácii
rozhodnutí. Navyše, zatiaľ čo efektívne poskytovanie vzdelávania je možné organizovať len
prostredníctvom spolupráce medzi obcami, ktoré umožňuje zdieľanie zdrojov (napríklad učiteľských
kapacít, špeciálnych vzdelávacích služieb alebo zariadení pre záujmovú činnosť), stimuly na
spoluprácu medzi obcami sú slabé. Nedostatky v oblasti efektivity sa spájajú aj s relatívnou izoláciou
podsystémov (materské školy, základné školy, stredné školy, špeciálne školy) a pomerne rigidnými
hranicami medzi nimi. Pre jednotlivé podsystémy je ťažké zdieľať zdroje a presúvať zdroje z jedného
podsystému do druhého napr. v prípade potreby súvisiacej s demografickými zmenami, vzniknutými
novými potrebami, existujúcou neefektivitou a meniacimi sa politickými prioritami. Zdá sa, že
relatívna izolovanosť podsystémov je sprevádzaná nízkou intenzitou komunikácie medzi
administratívnymi orgánmi, ktoré sú za tieto podsystémy zodpovedné.
Výdavky na vzdelávanie sú relatívne nízke, čoho dôsledkom sú nedostatočné platy učiteľov a
nedostatočná ponuka predškolskej výchovy a vzdelávania
V Slovenskej republike sú výdavky na všetkých stupňoch vzdelávania podstatne nižšie ako je
priemer OECD. Relatívne nízka úroveň výdavkov sa premieta do nedostatočných platov učiteľov
a riaditeľov škôl, nedostatočných výdavkov na učebné materiály, vrátane učebníc, a do neuspokojenia
dopytu po predprimárom vzdelávaní a výchove. V roku 2012 boli platy slovenských učiteľov
v porovnaní s príjmami zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním najnižšie v rámci OECD. V
uvedenom roku bola Slovenská republika jedinou krajinou OECD, v ktorej učitelia zarábali menej ako
polovicu platu pracovníkov s obdobným vzdelaním. V dôsledku toho nie je učiteľská profesia na trhu
práce konkurencieschopná, čo spôsobuje problém vzbudiť záujem mladých ľudí o učiteľskú profesiu
a udržať motiváciu tých, ktorí už sú zamestnaní. Za ostatné roky vynaložila slovenská vláda značné
úsilie na zvýšenie platov učiteľov. Platy sa zvýšili o 5 % v rokoch 2013, 2014 a 2015, čo odráža
záväzok posunúť učiteľské platy na primeranejšiu úroveň. Ďalším dôsledkom nízkych výdavkov je
neuspokojovanie dopytu po miestach v materských školách. Hoci sa od roku 2008 zvýšil počet detí
zapísaných do materských škôl – keď sa predškolská výchova stala bezplatnou rok pred začiatkom
povinnej školskej dochádzky – dopyt po miestach prevyšuje ponuku. Participácia na predprimárnom
vzdelávaní a výchove je v Slovenskej republike stále výrazne nižšia ako v iných krajinách
stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu. Súvisí to s nedostatočnou ponukou v mnohých
obciach, ktoré nesú prvoradú zodpovednosť za zabezpečenie predškolskej výchovy.
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Vzorec financovania obsahuje celý rad pozitívnych prvkov
Slovenská republika má dobre prepracovaný a dobre ukotvený systém financovania štátnych,
cirkevných a súkromných škôl podľa vzorca, ktorý sa z veľkej časti odvíja od počtu žiakov, ale ktorý
zahŕňa modifikačné váhy upravujúce príjmy škôl zo štátneho rozpočtu s ohľadom na rozdiely v ich
veľkosti a štrukturálnych nákladoch (t.j. nákladoch, ktoré školy nemôžu ovplyvniť vlastnými
rozhodnutiami, ako sú napr. odučené hodiny). Vzorec zahŕňa niektoré zložky, ktoré sú zamerané na
dosiahnutie spravodlivejšieho rozdelenia financií s ohľadom na potreby žiakov. Navyše, systém
financovania sa preukázal byť prispôsobivý. V posledných rokoch Ministerstvo školstva upravovalo
vzorec reagujúc na požiadavky zainteresovaných aktérov. Na úrovni školy sa realizuje aj rozsiahly
zber údajov na podporu výpočtov podľa vzorca.
V systéme financovania je flexibilita, aby bolo možné reagovať na ťažkosti, s ktorými sa školy
stretávajú pri financovaní všetkých nákladov z čiastky, ktorá im je podľa vzorca pridelená.
Zriaďovatelia môžu prerozdeliť časť rozpočtu stanoveného podľa vzorca medzi školy vo svojej
pôsobnosti – až do 5 % mzdového normatívu a až do 20 % z normatívu prevádzkových nákladov.
Okrem toho môžu školy požiadať zriaďovateľa a cez neho ministerstvo školstva o finančnú pomoc.
Vzorec poskytuje stimuly pre efektivitu, keďže financovanie závisí od počtu žiakov, čo však čiastočne
vyvažuje kompenzačný príspevok, ktorý poskytuje ochranu malým školám, a je teda citlivý
k lokálnym potrebám. Financovanie umožňuje školám vysoký stupeň autonómie. Dobrému riaditeľovi
poskytuje táto autonómia možnosti na prijímanie rozhodnutí o výdavkoch, ktoré vedú k lepšiemu
poskytovaniu služieb školou. Napokon, systém sa v štátnom sektore ukazuje byť veľmi spravodlivý
z horizontálneho hľadiska, keďže obce a samosprávne kraje pridávajú veľmi málo zo svojich
vlastných prostriedkov do rozpočtu základných a stredných škôl. Systém financovania je široko
akceptovaný a je dobre riadený; potrebuje menšie úpravy, nie však zásadné prepracovanie.
Financovanie je transparentné a priestor pre zneužívanie finančných prostriedkov je obmedzené,
chýba však kapacita na audit
Systém financovania je transparentný. Vzorec financovania je verejne dostupný. Školy
vypracúvajú štvrťročné výkazy, ktoré predkladajú zriaďovateľovi. Taktiež sa od zriaďovateľov
vyžaduje, aby vypracúvali a zhromažďovali správy o hospodárení zo všetkých svojich škôl
a predkladali ich okresnému úradu v sídle kraja („decentralizovaná“ štátna správa), ktorý potom
pripravuje súhrnnú správu ktorú predkladá ministerstvu školstva. Cirkevní a súkromní zriaďovatelia sú
povinní predkladať správy o hospodárení iba o použití verejných finančných prostriedkov (údaje
o súkromných finančných prostriedkoch vynaložených na vzdelávacie služby sa však nesledujú).
Taktiež sú zavedené komplexné predpisy o audite. Hoci na štátnej a krajskej úrovni sú veľmi
obmedzené zdroje na audit školských finančných výkazov a účtov a audity zo strany štátnych orgánov
sú nepravidelné, existujú zmierňujúce faktory. Predovšetkým ide o kontrolórov obce, ktorí vykonávajú
audit v obecných školách. Malý počet škôl pripadajúcich na zriaďovateľa a prítomnosť členov
komunity v školských radách zabezpečuje lokálnu transparentnosť vynakladania zdrojov. Školy majú
tiež obmedzené možnosti na zneužívanie finančných prostriedkov, pretože viac ako 80 % ide na platy
a na ostatné potreby spravujú školy veľmi obmedzený rozpočet. Školy a obce takisto zverejňujú
faktúry z nákupov na svojich webových stránkach.
Do istej miery sa konsolidácia školskej siete uskutočnila, je však potrebné pokračovať
Uskutočnila sa určitá konsolidácia školskej siete. Keďže v období 2005 - 2015 počet žiakov
klesol o 18,7 % (20,4 % v štátnych školách), znížil sa počet škôl o 5,4 % (8,5 % štátnych škôl) a počet
učiteľov sa znížil o 7,8 % (10,3 % v štátnych školách). Celkovo je zníženie počtu škôl a učiteľov
pomalšie ako počtu žiakov, ukazuje to však určitú schopnosť decentralizovaného systému prispôsobiť
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sa demografickým zmenám. Po zvážení všetkých pre a proti možno konštatovať, že vzorec od svojho
zavedenia v roku 2003 podporil efektivitu, pretože nabádal k určitému zlučovaniu štátnych škôl.
Zatiaľ čo sa však štátne školy zlučovali, počet cirkevných a súkromných škôl (ktoré majú bežne
menšie triedy) sa zvyšoval. Okrem toho, kompenzačný príspevok pre zriaďovateľov s menej ako 250
žiakmi umožňuje, aby malé školy zostali v sieti. V dôsledku toho sa za posledných desať rokov
zmenšila priemerná veľkosť škôl. Menšie školy zvyknú mať vyššie nákladov na žiaka, keďže fixné
náklady sa rozložia na menej žiakov. Malé školy majú vo všeobecnosti malé triedy, pričom sa
výskumom zistilo, že toto vo všeobecnosti výrazne nezlepšuje výsledky žiakov, s výnimkou
najmladších a najviac sociálne znevýhodnených žiakov.
Takisto aj veľký počet malých obcí poskytujúcich vzdelávanie na druhom stupni základných škôl
spôsobuje, že dosahovanie efektivity z rozsahu je na tejto úrovni obzvlášť problematické. Vzhľadom
na predpokladaný demografický pokles sa očakáva nárast tlaku na konsolidáciu školskej siete, ako aj
tlaku na malé obce, aby začali spolupracovať za účelom efektívneho poskytovania vzdelávania na
druhom stupni. Existujú aj špecifické problémy s efektivitou, ktoré súvisia s poskytovaním
vzdelávania na stredných školách. V odbornom stredoškolskom vzdelávaní chýba plánovanie na
úrovni vzdelávacích programov a nesledujú sa kariérne cesty jednotlivých absolventov. Navyše,
synergia medzi odbornými a všeobecnými stredoškolskými programami je slabá rovnako ako
regionálna spolupráca medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania.
Zameranie politík na zvyšovanie rovnosti vo vzdelávaní rastie, kapacita na poskytovanie
inkluzívneho vzdelávania je však malá
Rastie povedomie o kritickej situácii, ktorej čelia najmä sociálne skupiny, ktoré sú zasiahnuté
sociálnou depriváciou a chudobou, predovšetkým o potrebe vynaloženia seriózneho úsilia na
integrovanie rómskej menšiny do hlavného vzdelávacieho prúdu. Dopomohli k tomu poznatky, že
slovenské školstvo patrí medzi tie, v ktorých má sociálno-ekonomické postavenie rodičov jeden
z najsilnejších vplyvov na výsledky žiaka. Silnou stránkou systému je priorita, ktorú má poskytovanie
vzdelania v jazyku národnostných menšín pričom sa uprednostňuje kritérium rovnosti šancí na
kvalitné vzdelávanie pred kritériami efektívnosti.
Avšak v slovenskom školstve existujú v zabezpečovaní rovnosti aj značné problémy. Integrácia
rómskej komunity do hlavného vzdelávacieho prúdu je obmedzená. Podobne ako v ostatných
krajinách strednej a východnej Európy, aj v Slovenskej republike je tendencia umiestňovať rómske
deti v neúmerne vysokých počtoch do špeciálnych tried a špeciálnych škôl. Hoci sa takéto umiestnenia
vykonávajú na základe rozhodnutia odbornej komisie, výsledkom tohto procesu je prax vylúčenia,
ktorú často kritizujú Rómovia a iní aktivisti v oblasti ľudských práv. Kapacita na poskytovanie
inkluzívneho vzdelávania je celkovo malá. Obmedzené kapacity škôl a učiteľov na poskytovanie
integrovanej výchovy a vzdelávania založených na inovatívnych pedagogických postupoch na
podporu výučby v heterogénnych triedach vytvárajú obmedzenia, ktoré systém tlačia smerom
k štruktúrovanej diferenciácii (vrátane včasnej diferenciácie žiakov do zásadne odlišných typov
programov a diferenciácie vnútri školy) a obmedzenej inklúzii.
Integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami do hlavného vzdelávacieho prúdu zostáva hlavnou
výzvou
V zmysle rovnosti prístupu ku vzdelaniu je silnou stránkou Slovenskej republiky systém
financovania, ktorý podnecuje bežné školy k tomu, aby integrovali žiakov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami (ŠVP) prostredníctvom normatívu „per capita“, ktorý je vyšší, ako ten pre
bežných žiakov. Po zavedení vyššieho normatívu však došlo k výraznému nárastu počtu žiakov
kategorizovaných ako žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Vyvoláva to obavy v súvislosti s
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potenciálne obmedzenou transparentnosťou postupov na určenie toho, či žiak špeciálne vzdelávacie
potreby má alebo nie. V Slovenskej republike je relatívne veľký počet žiakov so ŠVP, ako aj relatívne
vysoký podiel tých, ktorí sú vzdelávaní v špeciálnych triedach a špeciálnych školách.
Sociálno-ekonomické znevýhodnenie a ťažkosti s učením môžu mať stále za následok
navštevovanie špeciálnej školy. Tendencia zaobchádzať s deťmi, ktoré majú problémy s učením, ako s
„mentálne postihnutými“, teda „medikalizácia“ sociálno-ekonomického znevýhodnenia, je miestnymi
aktérmi často považovaná za riešenie problémov zabezpečovania rovnakých príležitostí na vzdelanie.
Z dlhodobejšieho hľadiska sa však tým len naďalej umocňujú problémy rovnosti šancí. Očakáva sa, že
novela školského zákona z júna 2015, ktorá obmedzuje navštevovanie špeciálnych škôl a špeciálnych
tried v bežných kolách deťmi s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením, bude postupne
eliminovať praktiky „medikalizovania“ sociálno-ekonomického znevýhodnenia.
Skutočnosť, že zatiaľ čo správa bežných škôl bola prenesená na obce a regionálne samosprávy,
systém špeciálnych škôl zostal pod priamym štátnym dohľadom, vytvorila veľký problém tým, že sa
takmer úplne oddelil podsystém škôl pre žiakov so špeciálnymi potrebami od hlavného systému.
Týmto oddelením sa obzvlášť sťažilo vypracúvanie stratégií pre inkluzívne alebo integrované
vzdelávanie, ktoré sa dá realizovať iba prostredníctvom každodenných interakcií medzi inštitúciami
a učiteľmi v praxi v školách pre žiakov so špeciálnymi potrebami a v bežných školách. Obmedzená
úloha odborníkov zo špeciálnych škôl pri zlepšovaní kapacít v hlavnom vzdelávacom prúde s cieľom
väčšej inkluzivity, by mohla byť hlavnou prekážkou pri presadzovaní efektívnej inklúzie v Slovenskej
republike. Súčasne sa učitelia v bežných školách vyjadrili, že majú ťažkosti zvládať prítomnosť detí so
ŠVP vo svojich triedach.
Existuje možnosť širokého výberu škôl, avšak proces zaraďovania škôl do siete vyvoláva otázky
Existencia súkromných inštitúcií s prístupom k verejnému financovaniu, systém financovania na
žiaka („per capita“) založený na princípe „peniaze nasledujú žiaka“ a slobodný výber školy spolu
vytvorili kvázi-trhové prostredie, ktoré stavia používateľov služieb do silnej pozície. Podporu takéhoto
systému podporuje aj zverejňovanie informácií o školách pre rodičov a žiakov s cieľom zvýšiť
informovanosť pri výbere školy a povzbudiť konkurenciu medzi školami. Takto sa podporil rast
zapojenia neštátnych subjektov do systému a zvýšila sa diverzita inštitúcií, z ktorých sa dajú čerpať
inovačné pedagogické stratégie.
Avšak nedávny prírastok nových cirkevných a súkromných škôl podnietený systémom
financovania má za následok menšiu veľkosť škôl a tried, pričom stúpajúca nákladovosť nie je
sprevádzaná badateľným zlepšením výsledkov žiakov. Podnietenie aktívneho trhu škôl sa teda udialo
za cenu zníženej efektivity, hoci trh poskytol rodičom väčší výber spomedzi rôznych typov škôl.
Existujú otázky týkajúce sa transparentnosti procesu zaraďovania škôl do siete a toho, či sú tieto
rozhodnutia založené na posúdení takejto potreby. Takisto konkurencia medzi štátnymi a neštátnymi
školami je v mnohých ohľadoch nespravodlivá. Ide najmä o to, že súkromné a cirkevné školy
dostávajú normatív žiaka štátnej školy a môžu si účtovať poplatky bez toho, aby sa štátne financovanie
znížilo (zatiaľ čo štátne školy nemôžu).
Fondy EÚ vytvárajú možnosti na zvýšenie efektivity školského systému, ich implementácia sa však
ukázala byť problematická
Slovenská republika využíva štrukturálne fondy EÚ na modernizáciu svojho vzdelávacieho
systému. Je to veľká historická príležitosť nielen na dosiahnutie reforiem, ktorými sa zvýši kvalita
a relevantnosť vzdelávania, ale aj na realizáciu potrebných štrukturálnych úprav, aby bol systém
školstva efektívnejší a finančne udržateľnejší. K prioritným oblastiam patrí infraštruktúra, odborné
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vzdelávanie a príprava, integrácia rómskej komunity a predškolská výchova. Hlavný problém však
spočíva v schopnosti vyčerpať štrukturálne a rozvojové fondy EÚ, ktoré boli krajine dané k dispozícii.
Ďalším problémom je zosúladenie intervencií na rozvoj, financovaných z EÚ, s celkovými
sektorovými stratégiami a lepšie šírenie výsledkov najúspešnejších programov. Tieto problémy ešte
viac zhoršuje slabá kapacita prevádzkového a projektového riadenia, najmä keď sa má ťažisko
riadenia projektov presunúť z dosahovania krátkodobých výstupov na realizáciu dlhodobého reálneho
dopadu.
Miestna autonómia v manažovaní ľudských zdrojov je pozitívom, ale distribúcia učiteľov na
školách vyvoláva otázky
V Slovenskej republike vládne značná miestna autonómia pri riadení pedagogických
zamestnancov. Školy nesú značnú zodpovednosť za prijímanie, rozvoj a prepúšťanie učiteľov. Je to
silná stránka v systéme, v ktorom sa individuálne posudzuje schopnosť škôl zlepšovať výsledky
žiakov. Riaditelia škôl majú tiež značný priestor na rozvíjanie kompetencií učiteľského zboru v súlade
s plánmi rozvoja školy. Interné procesy hodnotenia učiteľov na školách sú dobre zavedené, vedú ich
riaditelia škôl a majú veľký význam pre profesijný rozvoj učiteľov. Týmto sa posilňuje schopnosť
vedenia školy formovať odborné kompetencie učiteľa tak, aby správne reagovali na potreby svojich
učiteľov a žiakov. Autonómia, z ktorej školy ťažia pri prideľovaní zdrojov na personálnu agendu, im
takisto umožňuje vybrať si optimálny počet a zloženie zamestnancov, ako aj prijímať
nepedagogických zamestnancov na podporu práce učiteľov. Existujú však náznaky určitého
nerovnomerného rozmiestnenia učiteľov medzi školami. Napr. existujú indície, že v školách, ktoré
navštevujú pätnásťroční, je pravdepodobnosť nedostatku učiteľov (podľa názoru riaditeľov škôl) oveľa
vyššia v sociálno-ekonomicky znevýhodnených školách a v školách vo vidieckych oblastiach. Takisto
existujú indície, že podiel menej skúsených učiteľov je vyšší v znevýhodnených a mimo- mestských
školách.
Existuje kariérny systém pre učiteľov, ale proces hodnotenia za účelom zaraďovania učiteľov do
kariérnych stupňov sa nesústreďuje na ich hlavnú pracovnú náplň
Učiteľom v Slovenskej republike prináša úžitok jasná kariérna štruktúra so štyrmi kariérnymi
stupňami. Kariérna štruktúra spĺňa z väčšej časti dve dôležité funkcie: uznanie praxe a pokročilých
didaktických zručností prostredníctvom oficiálnej pozície a príplatkom k platu; a možnosť lepšie
zladiť zručnosti učiteľov s úlohami a oblasťami zodpovednosti, ktoré sú v škole potrebné. Tieto
funkcie nesú dôležitý odkaz, že hlavným princípom pre kariérny postup sú výsledky a odmeňovanie
učiteľov, ktorí si vybrali, že zostanú v povolaní. Vzhľadom na potenciálne väčšiu rozmanitosť úloh
v školách, ktorá súvisí s postupom učiteľa po kariérnom rebríčku, kariérny systém je nástroj na
podporu väčšej kariérnej diverzifikácie. Takéto možnosti diverzifikácie už na slovenských školách
existujú, týka sa to riadiacich zodpovedností pre učiteľov, tvorcov aktivít profesijného rozvoja
a mentorov začínajúcich učiteľov. Je pravdepodobné, že majú pozitívny motivačný účinok. Ďalším
prínosom je možnosť horizontálnej diferenciácie. To je formalizované v špecializovaných kariérnych
postoch, ako je triedny učiteľ, pedagogický poradca, IKT koordinátor, vedúci predmetovej komisie
alebo vedúci metodického združenia, ktoré sú učiteľom ponúknuté podľa potrieb jednotlivých škôl.
Navyše, začínajúci učitelia čerpajú benefity z jasne zakotvených uvádzajúcich programov, ktoré
poskytujú podporu a doplňujúcu prípravu pri nástupe do zamestnania.
Existuje však celý rad implementačných aspektov pri hodnotení učiteľov za účelom ich zaradenia
do kariérnych stupňov (tzv. certifikácia), ktoré vyvolávajú otázky. Po prvé, celý proces sa
nesústreďuje na zručnosti, t.j. nehodnotí priamo, či učiteľ nadobudol zručnosti potrebné pre výkon v
rôznych etapách svojej profesijnej kariéry. Naopak, vo svojej súčasnej úprave sa zameriava na
získanie kvalifikácie. Po druhé, nadobúdanie atestácií je pre jednotlivých učiteľov príliš nákladné
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(príprava akademickej práce) a nesústreďuje sa na hlavnú činnosť učiteľa (nepozoruje sa priamo
vyučovanie). Po tretie, atestácie sú oddelené od ostatných procesov hodnotenia učiteľa, ako sú
hodnotenia v rámci školy. Po štvrté, neexistujú nijaké ustanovenia o „re-certifikácii“, t.j. keď je už
učiteľ na danom stupni, zostáva na tomto stupni na neurčito.
Profesijný rozvoj učiteľov je dobre prepojený s prioritami škôl, ale miera účasti je nízka
Profesijný rozvoj učiteľov je dobre zavedený, výhodou je široká ponuka programov rôznych
poskytovateľov, obsahuje akreditáciu jednotlivých programov, zahŕňa koordináciu medzi školami
a ich zriaďovateľmi a v rozpočtoch škôl sú naňho vyčlenené prostriedky. Dva prvky sú zvlášť dôležité
a je potrebné ich zdôrazniť. Po prvé, hodnotenie učiteľov sa využíva na identifikáciu potrieb ich
profesijného rozvoja. To je chvályhodné, pretože profesijný rozvoj je jednou z hlavných funkcií
hodnotenia učiteľov. Po druhé, riaditelia škôl, využívajúc skutočnosť, že školy organizujú vnútorné
procesy na hodnotenie učiteľov, určujú individuálne plány profesijného rozvoja v súlade so školskými
plánmi rozvoja. Kým učitelia sa rozhodujú, na ktoré programy profesijného rozvoja nastúpia,
bezplatný prístup k programom sa poskytuje len vtedy, keď sú v súlade s plánom rozvoja školy.
V medzinárodnom porovnaní sa však miera účasti na profesijnom rozvoji slovenských učiteľov javí
ako nízka. Existujú indície, že by to mohlo byť v dôsledku kombinácie celého radu faktorov, ako napr.
slabá relevantnosť ponuky programov profesijného rozvoja, obmedzený nárok na bezplatný profesijný
rozvoj, prevaha finančnej motivácie na účasť a neefektívny trh v oblasti profesijného rozvoja.
Existuje niekoľko výziev v príprave učiteľov
Pregraduálne vzdelávanie budúcich učiteľov vyvoláva celý rad otázok. Po prvé, existuje
anekdotické svedectvo, ktoré naznačuje že učiteľské programy nepriťahujú najlepších absolventov
škôl. Po druhé, zdá sa, že veľký počet absolventov pedagogických programov nejde po ich
absolvovaní skutočne učiť. Po tretie, existujú otázky ohľadom požadovanej minimálnej kvalifikácie
učiteľov materských škôl. Slovenská republika je jediná krajina OECD, v ktorej je ako minimálna
kvalifikácia stanovená na úrovni stredoškolského vzdelania. To je v silnom rozpore s požiadavkou na
úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa u učiteľov základných a stredných škôl. Neexistuje
nijaký dôvod, aby boli kvalitatívne štandardy v predškolskej výchove nižšie, ak vezmeme do úvahy jej
trvalé účinky na žiakov. Po štvrté, mnohé organizačné aspekty učiteľských programov sú
problematické: mal by sa posilniť rozsah praktickej prípravy budúcich učiteľov, ako aj kvalita
interakcií so školami. Učitelia druhého stupňa základných škôl sa vyjadrili, že hlavnými potrebami ich
profesijného rozvoja sú vyučovanie žiakov so špeciálnymi potrebami a IKT zručnosti potrebné pre
vyučovanie, čo by potenciálne mohlo naznačovať istý nedostatočný dôraz kladený na tieto oblasti
v programoch vzdelávania učiteľov.
Existuje istý nedostatok transparentnosti v odmeňovaní, ktoré sa určuje na úrovni školy
V prepojení hodnotenia učiteľa s osobným príplatkom sú určité výhody. Umožňuje to riaditeľom
škôl správne plánovať a odmeňovať zamestnancov, udržať si a motivovať učiteľov. Existujú však isté
otázky ohľadom transparentnosti a subjektívnosti kritérií, ktoré sa používajú na určovanie
mimoriadnej individuálnej odmeny za výkon, ktorú môžu učitelia dostať na úrovni školy. Hlavnou
príčinou nedostatku transparentnosti pri určovaní osobného príplatku učiteľov je chýbajúci jasný
rámec na hodnotenie výkonu. Navyše sa zdá, že riaditelia škôl majú veľmi malý priestor na
udeľovanie mimoriadnych odmien za výkon kvôli obmedzeným finančným prostriedkom vo svojich
rozpočtoch. Preto sa v praxi osobné príplatky používajú prevažne ako nástroj na odmeňovanie za
plnenie dodatočných úloh a zodpovedností.
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Sú zavedené mechanizmy na zvýšenie objektívnosti výberu riaditeľov školy
Existuje transparentný postup výberu riaditeľov školy. Školská rada aj Štátna školská inšpekcia
(ŠŠI) zohrávajú ústrednú úlohu vo výberovom procese, aj keď konečné rozhodnutie zostáva na
zodpovednosti zriaďovateľa školy. Inšpektor zo ŠŠI musí byť členom výberovej komisie rady školy na
základných a stredných školách. Slovenské rady škôl sú zložené z jedenástich členov, ktorí zastupujú
tri hlavné zainteresované skupiny (zriaďovateľa, zamestnancov školy a rodičov/žiakov). Je
pravdepodobné, že tento prístup zníži šance na „politické nominácie“ zo strany zriaďovateľov škôl.
Navyše, školskí inšpektori sem vnášajú profesionalizmus a skúsenosti. Takisto zvyšujú objektívnosť
tým, že prinášajú pohľad zvonka zriaďovateľovi školy, ako aj bezprostrednej školskej komunite (ktorú
zastupujú zamestnanci, rodičia a žiaci). Súčasný prístup k výberu riaditeľa školy uľahčuje aj
koherentnejšie riadenie vedúcich pracovníkov školy, keďže špecifická skupina, ktorá prijíma konečné
rozhodnutie o výbere (zriaďovateľ školy) je poverená aj inými relevantnými dimenziami riadenia
ľudských zdrojov (hodnotenie, rozvoj, kariérny postup). To by malo uľahčovať prepojenie medzi
výberom, ohodnotením a rozvojom riaditeľov školy s výchovno-vzdelávacími cieľmi a finančnými
zdrojmi zriaďovateľa.
Riaditelia škôl zohrávajú kľúčovú strategickú a rozvojovú úlohu v škole, ale ich funkcia naďalej
zostáva neatraktívna
Riaditeľ školy je zodpovedný za celkovú kvalitu vzdelávacích služieb, ktoré škola poskytuje.
Vypracúva plán rozvoja školy. Riaditeľ školy je takisto zodpovedný za prípravu výročnej správy,
ktorá zahŕňa správu o pokroku pri realizácii plánu rozvoja školy. Z hľadiska medzinárodného
porovnania má vedenie školy na Slovensku vysokú mieru autonómie a zodpovednosti. V oblasti
riadenia školských zdrojov slovenskí riaditelia uvádzajú oveľa vyšší stupeň zodpovednosti, ktorá leží
plne na pleciach školy, či už na riaditeľovi školy a/alebo sa o ňu spoločne delí s učiteľmi. Využívajú
výhodu dobrých podporných štruktúr pre správu a riadenie. Väčšina riaditeľov škôl má podporu aspoň
jedného svojho zástupcu. Pre školy je typické, že zamestnávajú aj administratívnych pracovníkov,
ktorí sú zodpovední za administratívne opatrenia, pričom jeden zamestnanec má zodpovednosť za
spravovanie školského rozpočtu. Väčšie školy majú „ekonóma“ aj „účtovníka“. Ekonóm preberá
zodpovednosť za výplatné hárky, plánovanie školského rozpočtu a mzdy zamestnancov a účtovník
preberá zodpovednosť za prevádzkové náklady a plánovanie školského rozpočtu na tovary a služby.
Riaditelia škôl môžu na podporu svojej práce využívať aj rôzne poradenské orgány (pedagogickú radu,
metodické združenia, predmetovú komisiu). Funkcia riaditeľa školy je však vnímaná ako neatraktívna
a plat ako neprimeraný. Je to taktiež skôr rozšírená funkcia učiteľa a nemá jasne odlíšené
profesionálne postavenie. V súčasnosti neexistuje samostatný kariérny systém pre slovenských
riaditeľov škôl. Riaditeľ školy je v pozícii učiteľa, ktorý vykonáva špecializované činnosti a dostáva
doplnkové príplatky k mzde, ktoré týmto činnostiam zodpovedajú (príplatok za riadiace činnosti).
Možnosti a prístup k hodnoteniu riaditeľov škôl je u zriaďovateľov škôl odlišný
Postupy a kritériá používané na hodnotenie riaditeľa školy sa medzi jednotlivými zriaďovateľmi
značne líšia. U zriaďovateľov, ktorí majú iba zopár škôl, býva kontakt s radou školy a rodičmi
pravidelnejší. Takáto spätná väzba, okrem pravidelného auditu financií, sa považuje za primeranú
informáciu na odôvodnenie hodnotenia riaditeľa školy. U zriaďovateľov s väčším počtom škôl môžu
takéto postupy pozostávať zo stretnutia na každej škole raz alebo dvakrát do roka a/alebo z používania
štandardného dotazníka na získanie spätnej väzby od riaditeľov škôl. Kritériá sa pohybujú od
všeobecného vnímania spokojnosti komunity so školou alebo hodnotenia pokroku školy v porovnaní
s cieľmi stanovenými v pláne rozvoja školy až po špecifický súbor kritérií, ktoré stanovil zriaďovateľ,
ako je napríklad veľkosť školy a fakty o výkone školy. Kapacita na hodnotenie riaditeľa sa medzi
jednotlivými zriaďovateľmi škôl tiež mimoriadne líši. Niektorí zriaďovatelia môžu mať samostatné
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oddelenie zodpovedné za školy, jeho veľkosť sa však tiež líši a môže pozostávať len z jedného
zamestnanca.
Politické odporúčania
Zvýšiť celkové verejné výdavky na vzdelávanie a zároveň riešiť kľúčové nedostatky
Slovenská vláda by mala pokračovať v snahách o zvýšenie zdrojov na vzdelávanie v školách
v absolútnej hodnote, ako aj podielu na HDP, ktoré si môže dovoliť s ohľadom na hospodárske
podmienky a fiškálnu politiku vlády. Prioritami pre zvýšenie finančných prostriedkov by malo byť
rozšírenie predškolského vzdelávania a zvýšenie platov učiteľov a riaditeľov. Potrebné je taktiež
umožniť školám zvýšiť sumu, ako aj podiel školských rozpočtov vynakladaných na učebné materiály
a vybavenie. Všeobecné zvýšenie celkovej výdavkov smerujúcich do rozpočtov škôl by im umožnilo
vynakladať viac prostriedkov na zamestnancov, ako aj na učebné materiály, resp. vybavenie.
Vzhľadom na obmedzenie zvýšenia absolútnych verejných výdavkov na školstvo, je ešte dôležitejšie,
aby bola efektivita zabezpečená aj v rámci súčasných výdavkov na školstvo a to prostredníctvom
racionalizácie školskej siete tak, že sa zníži počet malých škôl a malých tried.
Potrebné je rozšírenie predškolskej výchovy, najmä pre sociálne znevýhodnené komunity. Malo
by to zahŕňať reformu financovania poskytovania predškolského vzdelávania s konečným cieľom, aby
všetky deti vo veku 3-5 rokov mohli byť zaškolené, ak si to ich rodičia budú želať a žiadnemu dieťaťu
v tom nebránilo to, že rodičia si nemôžu dovoliť zaplatiť poplatky. Keďže predškolská výchova je
dôležitá v príprave dieťaťa na základnú školu, mala by byť plne hradená ministerstvom školstva
prostredníctvom príslušných normatívov (namiesto toho, aby bola z väčšej časti financovaná
z obecných rozpočtov). Ďalšou top prioritou je zlepšenie odmeňovania učiteľov a ich pracovných
podmienok. Cieľom je zlepšiť postavenie učiteľskej profesie, získať lepších kandidátov pre učiteľské
povolanie, zabezpečiť, aby absolventi pedagogických škôl išli učiť, zatraktívniť učiteľské povolanie
pre mužov a zabezpečiť primerané stimuly pre učiteľov, aby boli efektívni vo svojej každodennej
praxi. Slovenská vláda túto potrebu plne uznáva, čo potvrdzuje nedávne zvyšovanie učiteľských
platov. Uvedené snahy by sa mali udržať aj v nadchádzajúcich rokoch, ich výsledkom by malo byť
významné zlepšenie platových podmienok učiteľov súbežne so snahami o zlepšenie ich pracovných
podmienok. Čiastočne sa to týka aj lepšieho vybavenia jednotlivých škôl, aby boli schopné poskytnúť
učiteľom lepšie učebné pomôcky, relevantnejší profesijný rozvoj a lepšie podmienky pre individuálnu
podporu žiakov.
Ďalej konsolidovať školskú sieť prostredníctvom koordinácie poskytovateľov vzdelávania
Vzhľadom na súčasnú značnú neefektivitu v poskytovaní vzdelávania (napr. malé školy a triedy)
a na prebiehajúce demografické zmeny je racionalizácia školskej siete jasnou politickou prioritou.
Základným kameňom pre vytvorenie efektívnejšej školskej siete, ktorá vytvára každému rovnaké
príležitosti na vzdelávanie, je rozvoj kapacít v oblasti plánovania, koordinačných mechanizmov
a spolupráce medzi obcami. Konsolidácia siete by mala byť o robení optimálnych rozhodnutí, aby sa
zabezpečilo kvalitné vzdelávanie pre všetky deti. Preto je dôležité, aby ťažisko konsolidácie nebolo na
úsporách, alebo uprednostňovaní dostupnosti na úkor kvality. Kľúčovou otázkou pri zvažovaní
zlučovania škôl preto musí byť to, čo je v najlepšom záujme žiakov.
Pri konsolidácii školskej siete, najmä v malých obciach, môže Slovenská republika zvažovať
mnoho odlišných stratégií. Jednou z možností je zatvorenie alebo zlúčenie malých škôl, alebo
zredukovanie služieb v rámci škôl (napr. základná škola bude mať iba 1. – 4. ročník), pričom sa
náležite zohľadnia náklady, realizovateľnosť a akceptovateľnosť rôznych alternatív, ako napr. doprava
žiakov a ich ubytovanie v internátnych školách. Ďalšou možnosťou je, aby sa neďaleké školy delili
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o zdroje. Zdieľané zdroje môžu zahŕňať učiteľov (ktorí budú viesť vyučovanie a iné aktivity
v niekoľkých školách), športové zariadenia (otvorené pre žiakov zo všetkých škôl zúčastnených na
spolupráci), počítačové laboratóriá a podobne. Ďalšou možnosťou je združovanie škôl, čo znamená
premenu viacerých neďalekých malých škôl na satelity jednej vzdelávacej inštitúcie s jedným vedením
a rozpočtom.
Riadenie školskej siete si vyžaduje aj koordináciu a plánovanie na regionálnej úrovni. To by sa
mohlo organizovať prostredníctvom regionálnych platforiem plánovania, ktoré budú pokrývať všetky
úrovne školského vzdelávania a zahŕňať všetky relevantné zainteresované strany (napr. obce,
samosprávne kraje, regionálnych zástupcov zamestnávateľov, regionálnu štátnu správu a takisto
zástupcov národných autorít) a budú prepojené na procesy regionálneho rozvoja. Zo začiatku by sa
mohli realizovať skúšobne v jednom alebo dvoch samosprávnych krajoch. Procesy regionálneho
plánovania by mohli viac nabádať aj k horizontálnej spolupráci medzi obcami, najmä v prípade tých
menších. V súčasnosti nie je spolupráca medzi obcami nijako uľahčená, kvôli slabej koordinácii na
regionálnej úrovni a silnému postaveniu obcí a riaditeľov škôl, vďaka čomu je veľmi zriedkavá
spolupráca pri spoločnom poskytovaní vzdelávania alebo s ním súvisiacich služieb. Uvedená
spolupráca by mohla zahŕňať spoločné riadenie základných škôl naprieč obcami, zlepšenie
dopravných služieb a spoločné využívanie rôznych zariadení, spoločné nákupy, spoločne zdieľanú
školskú údržbu, zlepšenie prístupu k odborným službám, atď.
Vytvoriť silnejšie finančné stimuly na zlučovanie škôl a tried
Berúc do úvahy medzinárodné poznatky o tom, že prínosy z menších tried neprevyšujú náklady,
možno s výnimkou malých detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, bolo by možné
zvýšiť efektivitu úpravou financovania a vytvoriť väčší tlak na zriaďovateľov, aby zlučovali školy
a triedy. Na podporu ďalšieho zlučovania škôl by ministerstvo školstva mohlo stanoviť priemernú
minimálnu veľkosť triedy, pod ktorou škola nebude financovaná zo štátneho rozpočtu, ak bude jej
priemerná veľkosť za stanovený počet rokov trvalo pod prahovou veľkosťou – napríklad 3 roky. Ako
alternatíva namiesto zavedenia prahu minimálnej veľkosti triedy by sa mohli prijať ďalšie opatrenia na
vytvorenie finančného tlaku na zriaďovateľov s malými školami a triedami prostredníctvom úprav
existujúceho kompenzačného mechanizmu. Napríklad, existujúce zvýhodnenie pre zriaďovateľov
s menej ako 150 žiakmi by sa mohlo znižovať s klesajúcim počtom žiakov a nezostalo by konštantné,
ako je to v súčasnom vzorci.
Navyše, minimálny počet žiakov školy potrebný na zaradenie školy do siete, by sa mal zvýšiť,
napríklad na priemernú veľkosť triedy 20 žiakov pre ročníky základnej školy a 25 žiakov pre ročníky
strednej školy. Dodržanie prahu dostatočne veľkej triedy, predtým ako sa škola zaradí do siete, by
malo určitým spôsobom riešiť problém spočívajúci v tom, že nový prírastok zo súkromného sektora,
stimulovaný tým, že tieto školy dostávajú alokácie na žiaka podľa takého istého vzorca ako štátne
školy, má za následok zmenšenie priemernej veľkosti školy, a tým aj zníženie efektívnosti systému.
Stanovenie dostatočne vysokej veľkosti triedy ako podmienky pre zaradenie školy do siete škôl, by
mohlo určitým spôsobom riešiť problém, že vďaka novým súkromným školám a rovnakému
financovaniu na žiaka došlo k zníženiu priemernej veľkosti škôl, a teda aj k zníženiu efektivity celého
školského systému.
Taktiež by sa mohol väčšou flexibilitou pravidiel o maximálnej veľkosti triedy zmierniť finančný
tlak na školy, ktoré musia vytvárať nové triedy, aby neporušili pravidlá o maximálnej veľkosti triedy.
Získali by tak viac voľnosti v rozhodovaní o svojich triedach a vo formovaní vyučovacích skupín so
zreteľom na ich východno-vzdelávacie ciele a rozpočtové obmedzenia. Mali by sa zvýšiť maximálne
limity na veľkosti tried a školám by sa malo povoliť ďalej ich zvyšovať na základe získania povolenia
od príslušného úradu, alebo by sa mali celkom zrušiť.
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Rozširovať inkluzívne vzdelávanie pre žiakov so špeciálnymi potrebami a pritom preskúmať ich
identifikácia
Rozšírenie efektívneho inkluzívneho vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami (ŠVP) si vyžaduje dobre prepracovanú stratégiu s dvoma kľúčovými komponentmi. Jedným
je podpora poskytovateľov služieb ŠVP (špeciálne školy) k tomu, aby podporovali žiakov so
špeciálnymi potrebami, ktorí sú vzdelávaní inkluzívne v bežných školách, rovnako ako aj učiteľov
poskytujúcich inkluzívne vzdelávanie v týchto školách. To by mohlo zahŕňať prehodnotenie úlohy
špeciálnych škôl a nasmerovanie učiteľov špeciálnych škôl tak, aby časť svojho pracovného času
trávili v bežných školách, pričom by nielen priamo pomáhali deťom, ale poskytovali by aj konzultácie
triednym učiteľom. Zmena špeciálnych škôl na metodické centrá poskytujúce podporu bežným
nediferencovaným školám je veľmi zložitý proces inštitucionálnej zmeny, ktorý si vyžaduje seriózne
adaptačné schopnosti od odborníkov a škôl ŠVP a môže sa realizovať iba pomaly a postupne
prostredníctvom skúšobných rozvojových projektov na základe dobrovoľnej účasti a prostredníctvom
šírenia úspešných praktických postupov.
Druhým kľúčovým komponentom stratégie inkluzívneho vzdelávania je umožniť bežným
školám, aby poskytovali efektívne inkluzívne vzdelávanie. To je tiež pomalý a postupný proces, ktorý
sa dá výrazne urýchliť rozsiahlym a efektívnym budovaním kapacít. Prax inkluzívneho vzdelávania si
vyžaduje potrebné zmeny v odborných spôsobilostiach a v postoji učiteľov na bežných školách. Len
učitelia, ktorí sú schopní využívať široký repertoár inovatívnych vyučovacích metód a vytvárať
učebné prostredie, ktoré podporuje personalizované vyučovanie a učenie sa, môžu realizovať úspešné
inkluzívne vzdelávanie. Vyžaduje sa podporný inštitucionálny kontext, ktorý sa vyznačuje
organizačnou kultúrou podporujúcou rozmanitosť a pedagogické inovácie. Úspešné inkluzívne
vzdelávanie sa dá realizovať iba vybudovaním nových kapacít v bežných školách a vytvorením
kapacít u učiteľov pre efektívne zvládanie triedy, v ktorých sa spoločne vzdelávajú žiaci so
špeciálnymi potrebami a žiaci bez špeciálnych potrieb. Do tohto procesu musia byť intenzívne
zapojené inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za pregraduálne a kontinuálne vzdelávanie učiteľov, ako aj
tie, ktoré poskytujú špecializované formy prípravy spojenej so špecifickými intervenciami na rozvoj.
Súčasne je potrebné dôkladné preskúmanie praktických postupov učiteľov, riaditeľov škôl
a pedagogických psychológov pri zaraďovaní žiakov do špeciálnych škôl alebo na integráciu, aby sa
zistilo, do akej miery bol nárast diagnostikovaných detí so ŠVP vyvolaný možnosťou získať dodatočné
finančné prostriedky a úmyslom umiestňovať sociálne znevýhodnené, najmä rómske deti, do
špeciálnych škôl. Je potrebné, aby bolo ministerstvo školstva proaktívnejšie pri zabezpečovaní toho,
aby sa posudzovanie pre kategorizáciu ŠVP a následné financovanie vykonávalo za použitia
konzistentných kritérií a aby nebolo motivované inými faktormi, ako je napríklad získanie vyššieho
financovania alebo nízka motivácia na zaradenie určitých skupín žiakov do bežného vzdelávania.
Uprednostniť ciele rovnosti v prístupe ku vzdelaniu a rozšíriť príslušné parametre vo vzorci
financovania
Vzhľadom na nízku úroveň zabezpečovania rovného prístupu ku vzdelávaniu v slovenskom
školstve je nutné, aby táto dimenzia zostala pri koncipovaní vzdelávacej politiky v centre. Napríklad,
vo všetkých iniciatívach zameraných na zvýšenie efektivity využívania zdrojov by sa mala venovať
zvláštna pozornosť stratégii Slovenskej republiky na integráciu rómskej komunity. Jedným
z kľúčových komponentov tejto stratégie je zavedenie príslušných ukazovateľov a pravidelného
monitorovania na základe týchto ukazovateľov. Vo všeobecnosti sa na túto oblasť dajú uplatniť zásady
stratégie Európskej únie v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako aj kombinácia
opatrení na prevenciu, intervenciu a kompenzáciu a použitie údajov makro a mikro úrovne na podporu
tvorby politík založenej na dôkazoch. V tejto oblasti je obzvlášť dôležitá analýza dopadov
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rozvojových intervencií. Vláda by mala takisto vo všeobecnosti využívať odborné vzdelávanie
a prípravu, obzvlášť učenie koncipované pre potreby konkrétneho pracoviska a uznanie neformálneho
učenia, aby boli ohrozené skupiny, vrátane Rómov, integrované na trhu práce. Malo by to byť
sprevádzané rozšírením možností druhej šance na vzdelanie na základe poskytnutia formálneho
udelenia osvedčenia a výučby realizovanej priamo na pracovisku. Je potrebné, aby žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia dostali podporu na pokrytie niektorých výdavkov na školskú dochádzku,
ako sú napr. náklady na dopravu, vybavenie a uniknutý zárobok. Zároveň by to bolo podmienené
pravidelnou školskou dochádzkou a uspokojivým pokrokom.
Dôležité je aj to, aby rovnosť v prístupe k vzdelaniu naďalej zostala kľúčovým faktorom pri
navrhovaní a plánovaní školskej siete. Je potrebné, aby sa kontinuálne monitoroval dopad všetkých
reštrukturalizačných a racionalizačných opatrení z hľadiska vplyvu na rovnosť v prístupe ku
vzdelaniu. Špecifické potreby sociálne znevýhodnených skupín sa musia zohľadňovať a je potrebné
dôkladne analyzovať dôsledky racionalizačných opatrení najmä pre integráciu rómskej menšiny
a inklúziu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Navrhuje sa, aby sa tejto dimenzii venovala
najväčšia pozornosť pri tvorbe nových inštitucionálnych rámcov za účelom efektívneho návrhu
a plánovania s takými zárukami, ako napr. účasť zástupcov najzraniteľnejších skupín. Niektoré služby,
ako je zamestnávanie rómskych asistentov učiteľov, by mali byť zvýhodnené osobitnou ochranou pri
realizácii reštrukturalizačných a racionalizačných opatrení. Sprevádzať by to mali programy na
intenzívny rozvoj kapacít učiteľov v bežných školách, aby si zlepšili zručnosti a používali inovačné
pedagogické metódy, ktoré zlepšujú prácu v heterogénnych skupinách žiakov a podporujú viac
personalizované vyučovanie.
V súčasnosti je časť financovania špeciálnych vzdelávacích potrieb a sociálne znevýhodnených
žiakov v bežných školách zaradená do mimo-normatívneho rozpočtu. Systém financovania by sa
zjednodušil a vzorec by sa stal viac komplexným, ak by v sebe zahŕňal všetky prostriedky určené na
zvýšenie vertikálnej rovnosti v prístupe k vzdelaniu. Financovanie by sa mohlo poskytovať na základe
ukazovateľov sociálneho znevýhodnenia a neovládania vyučovacieho jazyka. Uprednostnenie tohto
vzorca financovania na podporu cieľov rovnosti v prístupe k vzdelaniu pred poskytovaním zdrojov
v naturáliách, ako sú napríklad pedagogickí asistenti, dáva školám autonómiu v rozhodovaní o tom,
ako čo najlepšie použiť peniaze na podporu znevýhodnených. Rôzni žiaci v odlišných školských
podmienkach môžu potrebovať odlišné využitie dodatočného financovania.
Zlepšiť postupy určovania spôsobilosti na verejné financovanie a upraviť verejné financovanie
neštátnych škôl
V kontexte decentralizácie, kde je bežnou praxou že sa verejné zdroje prideľujú súkromným
poskytovateľom a kde prispievajú aj súkromní partneri (napr. rodičia, zamestnávatelia) na úhradu
niektorých zložiek verejných služieb, rastie potreba zavedenia vysokej úrovne transparentnosti.
Podporiť je ju možné zavedením kvalitatívnych štandardov a pomocou rôznych postupov
kvalitatívneho hodnotenia rozvoja. Súčasné pravidlá na zaraďovanie škôl do školskej siete alebo ich
vyraďovanie by sa postupne mali stať flexibilnejšími, aby bola zrozumiteľnejšia podstata takýchto
rozhodnutí (ktorými sa prideľuje verejné financie na poskytované služby rôznym poskytovateľom).
Rozhodnutia o prideľovaní verejného financovania na poskytovanie vzdelávacích služieb by mali stále
vo väčšej miere závisieť od analýzy potrieb a hodnotenia kvality. Len služby s overenou kvalitou by
mali dostať verejné financovanie a len tie nové služby, ktoré sú overené ako potrebné, by mali dostať
povolenie na to, aby sa stali súčasťou školskej siete.
Vláda by mala opätovne posúdiť svoju politiku poskytovania rovnakej sumy na žiakov neštátnym
aj štátnym školám za predpokladu, že neštátne školy môžu vyberať školné. Poskytovanie tak značných
dotácií všeobecne bohatším domácnostiam, aby mohli vystúpiť zo štátneho školského systému,
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nastoľuje otázky týkajúce sa rovnosti v prístupe k vzdelaniu a z dlhodobejšieho hľadiska tiež otázky
kvality, pretože štátne školy sú pripravené o vstup potenciálne viac zaangažovaných rodičov a žiakov.
Je to aj v rozpore s cieľom štátu konsolidovať systém na efektívne veľké školy a v tomto zmysle to
možno považovať za kontraproduktívne. Alternatívne by neštátne školy mohli dostávať rovnakú sumu
verejnej dotácie iba dovtedy, kým nebudú vyberať školné. V takom systéme by neštátne školy mali
svoju verejnú dotáciu zníženú pomerne k výške školného, ktoré si účtujú.
S ohľadom na slobodu, ktorú majú v Slovenskej republike rodičia pri výbere školy, je dôležité,
aby rodičia, školy a tvorcovia politiky mali značné a primerane presné informácie o relatívnom výkone
škôl. Použitie nespracovaných výsledkov testov a skúšok na porovnanie škôl pri rozhodovaní sa
o výbere školy skresľuje trh, pretože školy s prijatými šikovnejšími žiakmi sú nesprávne vnímané ako
efektívnejšie v porovnaní so školami s menej šikovnými prijatými žiakmi. Rozvoj a udržiavanie
systému pridanej hodnoty na hodnotenie výkonu školy a primerané šírenie výsledkov týchto meraní je
potrebné na posilnenie trhu škôl prostredníctvom spravodlivejších a objektívnejších meraní výkonu
škôl.
Využívať fondy EÚ na podporu stratégií na zvýšenie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho systému
Hodnotiaci tím OECD odporúča systematické preskúmanie možného použitia štrukturálnych
a investičných fondov EÚ v rámci Dohody o partnerstve medzi Európskou komisiou a Slovenskou
republikou na programovacie obdobie 2014 – 2020 tak, aby sa podporili stratégie na zvýšenie
efektívnosti školstva. Tieto fondy sa môžu efektívne použiť napríklad na vytváranie potrebných
inštitucionálnych a personálnych podmienok pre inkluzívne vzdelávanie (napr. na podporu nastavenia
nových funkcií špeciálnych škôl v rámci ich budovania aj ako centier metodických služieb, ktoré
poskytujú individuálne služby bežným nediferencovaným školám, v ktorých sú integrovaní žiaci so
špeciálnymi potrebami). Prioritou by malo zostať aj využívanie štrukturálnych a investičných fondov
EÚ na podporu realizácie stratégie Slovenskej republiky na integráciu rómskej komunity (napr.
uľahčením prístupu do predškolskej výchovy). Navyše, fondy EÚ sa dajú použiť aj na podporu
miestnych reorganizácií poskytovania vzdelávania, ktoré sú zamerané na zvýšenie efektivity a na
zosúladenie cieľov efektivity s kvalitatívnymi cieľmi. V obciach, v ktorých sa predpokladá pokles
školskej populácie, sa fondy EÚ môžu použiť napríklad na vytvorenie primeraných podmienok pre
školskú dopravu.
S prebiehajúcou konsolidáciou siete škôl je potrebné upraviť využívanie ľudských zdrojov na
školách
Zatiaľ čo je potrebné zabezpečiť nepretržitý prílev nových talentov do učiteľskej profesie
a neustále motivovať učiteľov v službe, nie je potrebné zvyšovať celkový počet pedagogických
zamestnancov. Naopak, potrebné zlučovanie škôl pravdepodobne povedie k určitému stupňu
nadbytočnosti učiteľov. To so sebou prinesie nutnosť vypracovania stratégií na prerozdelenie,
premiestnenie učiteľov a ich odchod do dôchodku, v školách, ktoré budú postihnuté zlúčením školy
alebo triedy. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že je mnoho oblastí, v ktorých by sa učitelia,
ktorí sa stali nadbytočnými v dôsledku zlúčenia škôl, mohli ujať nových typov úloh. Patrí k nim ich
zaangažovanie do pomoci žiakom so špeciálnymi potrebami v bežných školách a triedach, ich využitie
na realizáciu stratégií na individuálnu pomoc zaostávajúcim žiakom a ich zapojenie do úlohy poradcov
v rámci školy a medzi školami. To by sa mohlo uskutočňovať súbežne s ponúknutím balíkov
predčasného odchodu do dôchodku u niektorých učiteľov, ktorí sú blízko dôchodkovému veku.
Takisto zavedenie pedagogických asistentov na pomoc žiakom so špeciálnymi potrebami
a znevýhodnených žiakov je spôsob, ktorý možno ďalej rozširovať. Nakoniec sa odporúča zavedenie
určitých stimulov, ako sú napríklad osobitné príspevky alebo podpora v naturáliách na riešenie
špecifických prípadov nedostatku učiteľov, ktorý sa ešte stále môže vyskytnúť vo vidieckych
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oblastiach a v znevýhodnených školách. Zároveň by sa malo monitorovať spravodlivé rozdelenie
učiteľských zdrojov medzi školami.
Zjednodušiť proces hodnotenia učiteľov za účelom ich zaraďovania do kariérnych stupňov a
zamerať sa na hodnotenie učiteľov v školách
Proces hodnotenia učiteľov za účelom ich zaraďovania do kariérnych stupňov (tzv. certifikácia)
by mal zostať súčasťou systému hodnotenia učiteľa, je ale potrebné zjednodušiť ho a priblížiť viac
k pedagogickej praxi. Tento proces by mal byť spojený s existujúcou kariérnou štruktúrou, tak, aby sa
umožnil kariérny postup a zároveň sa poskytol prístup k rôznym špecializáciám a funkciám.
Hodnotenie na účel postupu na vyšší kariérny stupeň by sa malo zakladať na celoštátnom rámci
profesijných štandardov, v ktorom sú opísané spôsobilosti učiteľa v jednotlivých etapách jeho
profesijnej kariéry. Takisto je nutné, aby nástroje používané pri hodnotení učiteľov zachytávali kvalitu
praktických postupov učiteľov v triedach, konkrétne hospitáciu v triede a učiteľské portfólio ako
svedectvo o reálnej učiteľovej práci. Každý učiteľ v trvalom pracovnom pomere by mal periodicky
(napr. každé štyri roky) absolvovať formálne hodnotenie na účel certifikácie alebo re-certifikáciu.
Cieľom by bolo potvrdenie, že učiteľ je na danú profesiu kvalifikovaný. Takisto je potrebné naďalej
klásť silnejší dôraz na hodnotenie učiteľov v rámci školy, ktoré je určené predovšetkým pre ich rozvoj.
Zavedenie profesijných štandardov prinesie potrebnú referenciu na usmerňovanie učiteľov pri ich
rozvoji a lepšie prepojenie hodnotenia učiteľov v rámci školy s ostatnými aspektmi učiteľskej politiky,
ako je hodnotenie na účel certifikácie, kariérny postup a profesijný rozvoj. V takomto prístupe
k certifikácii učiteľa by sa previazal dobrý výkon s kariérnym postupom a pravdepodobne by sa tiež
prepojil výkon s rýchlosťou zvyšovania platu v rámci etáp v profesijnej kariére. Tak sa pre učiteľov
zabezpečí finančný stimul na dosiahnutie dobrého výkonu. V dôsledku toho by sa prípadné vyplácanie
prémie za dobrý výkon na úrovni školy (prostredníctvom osobného príplatku) mohlo stať
nadbytočným peňažným stimulom.
Zlepšiť rámec na zabezpečovanie kontinuálneho vzdelávania
Kontinuálne vzdelávanie sa musí stať pravidelnou praxou učiteľov v Slovenskej republike,
ponuka musí byť rozmanitejšia, hnacou silou musia byť profesijné ašpirácie učiteľov a celý systém
musí byť adekvátne financovaný. Odporúčajú sa viaceré alternatívy. Po prvé, učitelia by mali
kontinuálne vzdelávanie chápať ako hlavný nástroj na získanie nových zručností, potrebných pre
odborný rast a kariérny postup. Preto sa navrhuje zrušiť väzbu medzi kontinuálnym vzdelávaním
a platom, aby sa predišlo javu „naháňania sa za kreditmi“. Po druhé, poskytovatelia programov
kontinuálneho vzdelávania musia viac reflektovať potreby zistené prostredníctvom plánov
profesionálneho rozvoja na úrovni školy. Z toho vyplýva celý rad krokov ktoré by sa mali uskutočniť:
lepšie interakcie medzi poskytovateľmi profesionálneho rozvoja a jednotlivými školami; posúdenie
potrieb učiteľov v oblasti profesijného rozvoja zo strany organizácie, akou je napríklad Štátna školská
inšpekcia; alebo stratégie priameho prieskumu medzi učiteľmi o potrebách v oblasti profesijného
rozvoja. Nakoniec, vzhľadom na veľkú mieru nespokojnosti so súčasným zabezpečovaním
kontinuálneho vzdelávania, by bolo užitočné preskúmať rámec jeho financovania a poskytovania.
Jedným z možných prístupov je otvoriť trh poskytovania kontinuálneho vzdelávania, pričom sa naň
jednotlivým školám poskytnú účelovo viazané finančné prostriedky, alebo dostane každý učiteľ
osobný príplatok, ktorý by mohol použiť v priebehu niekoľkých rokov. V takej situácii by si školy
mohli slobodne vybrať školenie a poskytovateľa, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám profesijného
rozvoja. To by si vyžadovalo aj posilnenie akreditačného systému, aby sa zabezpečilo, že akreditačné
procesy budú efektívne a zohľadňujú sledovanú kvalitu a relevantnosť programov. Tento prístup by
mal výhodu aj v zvýšení oprávnenosti na platený profesionálny rozvoj pre jednotlivých učiteľov.
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20 - HODNOTENIE A ODPORÚČANIA
Zlepšiť pregraduálnu prípravu budúcich učiteľov
Slovenská republika celkovo netrpí nedostatkom učiteľov. To je príležitosť na väčšiu selektivitu
prijímania do profesie a na pedagogické školy. Ak sa zvýšia platy, ako sa navrhuje vyššie, a na
pedagogické školy sa pritiahnu lepší kandidáti, je jasné, že výber do učiteľských programov môže byť
oveľa selektívnejší čím sa zabezpečí, že voľné učiteľské miesta zaujmú len vysokokvalitní absolventi.
K potenciálne užitočným iniciatívam patrí: poskytovanie väčšieho objemu informácií a poradenstva
budúcim učiteľom; postupy posúdenia motivácie, zručností, znalostí a osobných kvalít jednotlivcov,
ktorí sa chcú stať učiteľmi; systém stimulov na nábor kandidátov s vysokou úrovňou spôsobilostí
a flexibilné štruktúry programov, ktoré poskytnú študentom skúsenosti z praxe už počas štúdia.
Vysokoškolská kvalifikácia by sa tiež mala stať minimálnou požiadavkou pre nástup na učiteľské
povolanie na úrovni predprimárneho vzdelávania. Nie je žiaden dôvod na to, aby boli kvalifikačné
požiadavky na učiteľov materských škôl nižšie ako na učiteľov na iných školách. Okrem toho by sa
mohla ďalej posilňovať úloha praktických skúseností v školách ako súčasť vzdelávacích programov
budúcich učiteľov na vysokých školách. Nakoniec, vzhľadom na snahy o integrovanie žiakov so
špeciálnymi potrebami do bežných škôl je potrebné, aby sa v programoch výchovy a vzdelávania
budúcich učiteľov posilnila príprava učiteľov tak, aby reagovala na túto rastúcu potrebu v školách.
Zatraktívniť funkciu riaditeľa školy a zdôrazniť dôležitosť deľby riadenia
Slovenská republika čelí výzve pritiahnuť nové talenty, ktoré sa budú pripravovať na funkciu
riaditeľa školy a nakoniec ju prevezmú. Je tu očividná potreba zatraktívniť vedúcu funkciu v škole, na
čo je nutné prehodnotiť kariéru riaditeľa školy a nájsť spôsoby, ako finančne zatraktívniť vedúce
funkcie. Kroky na zatraktívnenie tejto profesie môžu zahŕňať: jasnú kariérnu štruktúru pre riaditeľov
škôl (prepojenie kariérneho postupu so špecifickými zodpovednosťami riadenia, ako to podporujú
profesijné štandardy pre riaditeľov škôl); samostatnú platovú tarifu pre riaditeľov; väčšiu flexibilitu
v požiadavkách na vyučovacie hodiny; a aby výsledky hodnotenia slúžili na kariérny postup. Aj
vzhľadom na rozmanitosť a komplexnosť protichodných nárokov na čas riaditeľov je tu naliehavá
potreba efektívnej deľby riadiacich povinností. Na to je potrebná politika, ktorá zdôrazňuje význam
deľby riadenia.
Podporovať koherentnejší prístup k hodnoteniu riaditeľa školy a posilňovať vstup rady školy
Je potrebné zaviesť koherentnejší prístup k hodnoteniu riaditeľa školy, aby bola školská prax
konzistentnejšia. Dôležitým prvým krokom by malo byť zavedenie centrálnej referencie, ako sú
napríklad existujúce profesijné štandardy. Tým sa pravdepodobne zvýši objektívnosť postupov
hodnotenia. Takisto je potrebné zdôrazniť rozvojový cieľ hodnotenia a zabezpečiť, aby pre riaditeľov
nebolo časovo príliš náročné. Je potrebné vypracovať postupy, rámce a podmienky hodnotenia, ktoré
si nebudú vyžadovať nadmerne veľa času a úsilia; ktoré budú slúžiť ako efektívny nástroj na
zlepšovanie postupov v praxi a ktoré budú riaditelia vnímať ako užitočné a relevantné. Dôležitý krok
bude pritom spočívať v rozvíjaní kapacity medzi zriaďovateľmi škôl, aby sa mohli ujať hodnotenia
riaditeľa školy. Rámec inšpekcie zahŕňa súbor kvalitatívnych ukazovateľov na hodnotenie
„manažmentu školy“, ktoré môžu pre zriaďovateľov slúžiť ako základ pre výkon ročného hodnotenia
riaditeľa školy. Súčasťou hodnotenia riaditeľa školy môže byť aj prediskutovanie takých dokumentov,
akými sú výročné školské správy a plány rozvoja. Nakoniec, vzhľadom na zapojenie rady školy do
výberu riaditeľa školy a s cieľom posilniť prepojenie medzi výberom, hodnotením a rozvojom
riaditeľov škôl, existuje priestor na posilnenie úlohy rady školy pri hodnotení riaditeľa školy. Rada
školy by mohla uskutočniť každoročne pohovor s riaditeľom školy, analyzovať výsledky žiakov
a kontrolovať postupy riaditeľa školy.
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V krajinách OECD je politika efektívneho využívanie zdrojov vo vzdelávaní prioritou.
Prehľad OECD o zdrojoch v školstve skúma možnosti ako zdroje riadiť, distribuovať,
využívať a manažovať s cieľom zlepšenia kvality, rovnosti a efektivity vo vzdelávaní.
Prehľad berie do úvahy štyri typy zdrojov: finančné zdroje, ako napríklad verejné financie
poskytované jednotlivým školám; ľudské zdroje, akými sú napríklad učitelia, riaditelia škôl a
administratívni pracovníci; materiálne zdroje, ako je lokalita školy, budovy a vybavenie škôl;
a ostatné zdroje, ako je počet hodín kurikula.
Aktuálny prehľad OECD ponúka odporúčania pre vlády ako aj celú vzdelávaciu komunitu.
Obsahuje prehľady jednotlivých krajín ako aj správy na vybrané témy.
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