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PRIEBEH 1. ROČNÍKA PROGRAMU „ŠKOLA BEZ NENÁVISTI“ 2019 – 2021 

Príprava na 1. ročník programu začala už na prelome marca a apríla 2019 spustením prieskumu záujmu 

zapojenia sa do programu „Škola bez nenávisti“ na všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Na prieskum 

reagovalo 295 škôl, ktoré vyjadrili svoju motiváciu a záujem o ponúkaný program. Následne na konci 

mája a začiatkom júna prebehla výzva na registráciu do 1. ročníka programu, na ktorú odpovedalo 

zaslaním motivačného listu a zaregistrovaním sa 55 ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Odborná komisia 

vybrala z 55 škôl 20, ktoré sa dostali do 1. ročníka a boli oslovené a pozvané na záverečné vyhodnotenie 

pilotného ročníka, 20. júna 2019 do Bratislavy, kde sa stretli so školami z pilotného ročníka a zároveň 

si vypočuli ich prezentácie z celého priebehu programu. V priebehu júla a augusta 2019 bola tiež 

zverejnená výzva na členov expertného tímu. Na konci augusta boli zverejnené výsledky výberového 

konania, v ktorom boli vybraní 9 členovia expertného tímu pre účely odbornej pomoci, mentorstva a 

spracovania výsledkov auditu do odporúčaní a správ pre vybrané školy v 1. ročníku programu. 

Od septembra 2019 - do júna 2021 prebieha 1. ročník programu v nasledovných krokoch: 

1. Prvé pracovné úvodné stretnutie – experti (16. septembra 2019): podrobné informácie o programe 

budú expertom poskytnuté na úvodnom stretnutí v Žiline. 

2. Prvé pracovné úvodné stretnutie – koordinátori (17. septembra 2019): podrobné informácie o 

programe budú školám poskytnuté na úvodnom stretnutí v Žiline. 

3. Administrácia programu – koordinátori (do konca septembra 2019): sumarizácia údajov, 

kontaktov, vytvorenie školského tímu, dohodnutie podmienok spolupráce. 

4. Projekt je zmena – školy (koniec septembra – začiatok októbra 2019): ponuka vzdelávania pre 

školské tímy. 

5. Nové trendy a prístupy v práci s mládežou – koordinátori (11. októbra 2019): ponuka workshopu 

pre koordinátorov a dospelých členov školských tímov 

6. Interný audit – školy (október 2019): zapojené školy pod vedením koordinátora/ky programu na 

škole zrealizujú interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre: - pedagogických 

zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy - žiakov školy - rodičov žiakov školy 

7. Spoznajme sa navzájom – školské tímy (november 2019): ponuka celodenného workshopu pre 

školské tímy programu za účasti riaditeľov škôl, koordinátorov a žiakov (2x – východ a západ) 

8. Vyhodnotenie interného auditu – experti (november 2019): na základe vyplnených dotazníkov 

bude školám zaslaná spätná väzba a odporúčania od expertov pre prípravu akčného plánu. 

9. Akčný plán školy – koordinátori (december 2019 - január 2020): školský tím pod vedením 

koordinátora/ky pripraví akčný plán školy na základe odporúčaní z interného auditu, v ktorom 

naplánuje aktivity a nastavenie procesov pre dosiahnutie štandardu „Škola bez nenávisti“ na obdobie 

január – december 2020. K vypracovaniu akčného plánu budú k dispozícii konzultácie s odborníkmi, 

odporúčané vzdelávacie aktivity a materiály. Koordinátor/ka na škole zašle vypracovaný akčný plán 

školy koordinátorke programu na odsúhlasenie. 
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10. Predstavenie programu „Škola bez nenávisti“ a akčného plánu školy – všetci (do konca januára 

2020): za prítomnosti člena expertného tímu a zástupcu z IUVENTY bude na každej škole predstavený 

program a návrh akčného plánu pre danú školu. 

11. Implementácia akčného plánu – školské tímy (január 2020 - marec 2021): školy budú realizovať 

plánované aktivity podľa harmonogramu v stanovených termínoch na základe plánu. Po ukončení 

realizácie akčného plánu školy odošlú koordinátorke programu záverečnú správu a fotodokumentáciu 

z aktivít a podujatí. 

12. Vzdelávanie – školské tímy (január 2020 – marec 2021): školy sa budú môcť zúčastniť vzdelávacích 

podujatí organizovaných IUVENTOU (živé knižnice, workshopy k téme ľudských práv, vzdelávania pre 

žiakov a učiteľov, online konferencie, workshopy a vzdelávania,...) 

13. Konzultácie – školské tímy a experti (január 2020 – marec 2021): školy môžu využívať odbornú 

pomoc, konzultácie, mentoring zo strany členov expertného tímu, koordinátorky programu a 

regionálnych koordinátorov IUVENTY počas celého priebehu programu podľa ich potrieb. 

14. Interný audit po implementácií akčného plánu – školy (apríl 2021): zapojené školy pod vedením 

koordinátora/ky programu na škole zrealizujú interný audit prostredníctvom elektronických 

dotazníkov po realizácií aktivít pre: - pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných 

zamestnancov školy - žiakov školy - rodičov žiakov školy. 

15. Vyhodnotenie akčného plánu zo strany škôl – koordinátori (apríl 2021): školy zašlú záverečné 

hodnotenie, správu z celého programu spolu s fotodokumentáciou ako dôkaz plnenia nastaveného 

akčného plánu školy koordinátorke programu. 

16. Záverečný hodnotiaci dotazník a dokumentácia o priebehu programu – koordinátori (apríl 2021): 

školy zašlú vyplnené záverečné hodnotiace elektronické dotazníky ako svoju spätnú väzbu k celému 

priebehu programu. 

17. Analýza dát a zhodnotenie interného auditu po implementácií akčného plánu - experti (apríl-máj 

2021): na základe vyplnených dotazníkov a celkového vyhodnotenia interného auditu, zaslaných 

záverečných správ a fotodokumentácie zo škôl od koordinátorov/riek bude školám zaslaná spätná 

väzba a odporúčanie od expertov pre udelenie certifikátu. 

18. Záverečné vyhodnotenie hodnotiaceho dotazníka a interného auditu – experti (apríl-máj 2021): 

celkové záverečné vyhodnotenie priebehu, záverov a odporúčaní 1. ročníka programu „Škola bez 

nenávisti“. 

19. Medializácia a diseminácia – všetci (2019 – 2021): počas celého priebehu programu 

20. Slávnostné odovzdanie certifikátov (začiatkom júna 2021): na základe vyhodnotenia interného 

auditu, záverečnej správy a fotodokumentácie, ktoré dodala škola na záver cyklu programu bude 

školám udelený certifikát „Škola bez nenávisti“. 
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