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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Program „Škola bez nenávisti“ vznikol na základe poverenia Odboru mládeže Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ako štátna inštitúcia 
priamo riadená MŠVVaŠ SR bola poverená vypracovaním programu, ktorého cieľom je 
podporiť prevenciu šikany, kyberšikany, nenávistných prejavov, ľudských a občianskych práv 
na základných a stredných školách. 
 
 
 

Metodika - 1. ročník programu     
„Škola bez nenávisti“                         
2019 - 2020 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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 rozvoj školy je realizovaný na základe vlastného rozhodnutia; 
 existuje systematická a slobodná vonkajšia i vnútorná komunikácia; 
 riadiace činnosti sú zamerané najmä na prevenciu problémov; 
 podnety zvonka sa prijímajú ako príležitosti na skvalitnenie práce. 
 

Každá škola by mala mať vypracovaný svoj vlastný systém hodnotenia a zvyšovania kvality, ktorý 
by sa vzťahoval na všetky procesy prebiehajúce na škole, a ktorý by zahŕňal všetkých 
zamestnancov a žiakov školy. Pri manažmente kvality v škole, ktorý je aplikáciou TQM (Total 
Quality Management), môžeme vychádzať napríklad z filozofie kvalitných firiem podľa Deminga. 
Ivan Turek (Kvalita vzdelávania, 2009, s. 50 - 52) zhrnul návrhy aplikácie tejto filozofie pre školské 
prostredie do nasledovných krokov: 
1. Stanovte si za trvalý cieľ permanentné zvyšovanie kvality školy. 
2. Prijmite novú filozofiu. 
3. Nespoliehajte sa na hromadnú kontrolu. 
4. Spolupracujte s klientmi. 
5. Trvalo a nepretržite zlepšujte svoje služby. 
6. Organizujte ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy. 
7. Zorganizujte prácu vedenia. 
8. Odstráňte strach z pracoviska. 
9. Odstráňte bariéry medzi skupinami spolupracovníkov. 
10. Nepoužívajte frázy, výzvy, heslá ani rôzne slogany. 
11. Nepoužívajte číselné argumenty. 
12. Odstráňte bariéry, ktoré bránia prežívaniu hrdosti na prácu. 
13. Zabezpečte, aby sa každý zamestnanec permanentne zdokonaľoval. 
14. Zapojte všetkých zamestnancov do realizácie zmien. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Základná charakteristika programu a stručný priebeh pilotného ročníka 2018-2019 
 

Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a 
stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Tento program nadväzuje na kampaň 
Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou 
“Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 po šiestich rokoch trvania ukončená. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej 
podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo 
organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.  
 

V období rokov 2018 a 2019 vznikol pilotný program „Škola bez nenávisti“, do ktorého sa zapojilo 
7 ZŠ a SŠ. Tento program trval od septembra 2018 do júna 2019. Odborníkmi, členmi expertného 
tímu boli vytvorené základné odborné materiály: metodika, štandardy kvality, kritériá 
hodnotenia, dotazníky, prezentácie a pomocné učebné materiály. Členovia expertného tímu 
uskutočnili počas pilotného programu 2 interné audity prostredníctvom elektronických 
dotazníkov a na základe ich výsledkov pripravili odporúčania pre vypracovanie Akčného plánu 
pre každú školu. Školy v pilotnom programe získali základné certifikáty na základe vypracovania 
Akčného plánu školy, v ktorom navrhli a následne realizovali rôzne aktivity a podujatia 
podporujúce ciele programu. V závere pilotu členovia expertného tímu vypracovali pre školy 
záverečné správy s vyhodnotením celého priebehu programu a odporúčaniami pre ďalšie obdobie. 
 

Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, 
kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských a občianskych práv na základných 
a stredných školách. Certifikát kvality potvrdzujúci štandard kvality pre základné a stredné školy 
„Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma, medziľudské vzťahy a 
rozhodovacie procesy na škole podporujú: 
 prevenciu šikanovania a kyberšikanovania; 
 prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii, 
 dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich 

sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu a veku; 
 rozvoj tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu a porozumenia  
 rozvoj interkultúrnych a sociálnych kompetencií; 
 rozvoj kompetencií pre demokratickú a občiansku kultúru;       
 zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a ľudských práv; 
 zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, 

spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod. 
 

Prihlásením sa do programu sa zapojené školy hlásia k hodnotám programu „Škola bez nenávisti“ 
a prispievajú v rámci svojich aktivít k vytvoreniu pozitívnej školskej klímy, a tým aj k rozvoju 
hodnôt tolerancie a demokratickej spoločnosti u detí a mladých ľudí.  
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Zapojením sa do programu škola získa:  
 

 odborný rast koordinátora/ky prevencie vďaka odborným konzultáciám a metodickej podpore; 
 podporu pri budovaní priateľskej školskej klímy a medziľudských vzťahov; 
 overenie aktuálne nastavených procesov prevencie na škole a možnosť ich zlepšenia; 
 vytvorenie akčného plánu školy pre prevenciu šikanovania, kyberšikanovia, nenávistných 

prejavov  a tiež riešenie konfliktov v oblasti ľudských a občianskych práv; 
 budovanie pozitívnych hodnôt (tolerancia, demokracia, participácia, rešpekt, úcta a pod.); 
 priestor na spoluprácu a participáciu v rámci  a  
 prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania; 
 certifikát (značku kvality), ktorý potvrdzuje, že škola spĺňa štandard bezpečného prostredia 

a priateľskej klímy „Škola bez nenávisti“ s platnosťou na 2 roky; 
 konkurenčnú výhodu oproti ostatným školám, ktoré sa do podobného programu nezapoja; 
 budovanie mena - identity školy ako školy, v ktorej sa cítia bezpečne deti, učitelia, a v ktorej sa 

rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia.  
 

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 až 295 škôl, ktoré vyjadrili svoju motiváciu a záujem o takýto ponúkaný 
program. Následne na konci mája a začiatkom júna prebehla výzva na registráciu škôl 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 
hneď oslovené a pozvané na záverečné vyhodnotenie pilotného ročníka, 20. júna 2019 do 
Bratislavy, kde sa stretli so školami z pilotu a vypočuli si ich prezentácie z priebehu programu.  
V priebehu júla a augusta 2019 bola zverejnená výzva na členov expertného tímu. Na konci 
augusta boli zverejené 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. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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               Harmonogram 
Od septembra 2019 - do marca 2021 bude prebiehať 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. Projekt je zmena – školy (koniec septembra – začiatok októbra 2019): ponuka vzdelávania 
pre školské tímy.  

 

4. Nové trendy a prístupy v práci s mládežou – koordinátori (11. októbra 2019): ponuka 
workshopu pre koordinátorov a dospelých členov školských tímov. 

 

5. Interný audit – školy (október 2019): zapojené školy pod vedením koordinátorky programu 
na škole zrealizujú interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre: 
- pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy 
- žiakov školy 
- rodičov žiakov školy 

 

6. Spoznajme sa navzájom – infodeň pre školské tímy (november 2019): ponuka celodenného 
stretnutia pre školské tímy programu za účasti riaditeľov škôl, koordinátorov a žiakov 

 

7. Vyhodnotenie interného auditu – experti (do konca novembra 2019): na základe vyplnených 
dotazníkov bude školám zaslaná spätná väzba a odporúčania od expertov pre prípravu 
akčného plánu na školách. 

 

8. 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.  

 

9. Predstavenie programu „Škola bez nenávisti“ a akčného plánu školy – všetci (do konca 
januára 2020): za prítomnosti člena expertného tímu, regionálneho koordinátora v kraji a 
zástupcu z Iuventy bude na každej škole predstavený program a návrh akčného plánu pre 
danú školu. 

 

10. Implementácia akčného plánu – školské tímy (január - december 2020): školy budú 
realizovať plánované aktivity podľa harmonogramu v stanovených termínoch na základe 
akčného plánu školy.  

 

11. Vzdelávanie – školské tímy (január – december 2020): školy sa budú môcť zúčastniť 
vzdelávacích podujatí organizovaných Iuventou (živé knižnice, workshopy, akreditované 
a neakreditované vzdelávania pre žiakov a učiteľov, ...). 
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12. Konzultácie – školské tímy a experti (január – december 2020): 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. 
 

13. Interný audit po implementácií akčného plánu – školy (december 2020): 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 

 

14. Vyhodnotenie akčného plánu zo strany škôl – koordinátori (január 2021): školy zašlú 
záverečné hodnotenie, správu z celého programu spolu s fotodokumentáciou ako dôkaz 
plnenia nastaveného akčného plánu školy koordinátorke programu. 
 

15. Záverečný hodnotiaci dotazník a dokumentácia o priebehu programu – koordinátori (január 
2021): školy zašlú vyplnené záverečné hodnotiace elektornické dotazníky ako svoju spätnú 
väzbu k celému priebehu programu. 

 

16. Analýza dát a zhodnotenie interného auditu po implementácií akčného plánu - experti 
(január – február 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. 

 

17. Záverečné vyhodnotenie hodnotiaceho dotazníka a interného auditu – experti (február – 
marec 2021): celkové záverečné vyhodnotenie priebehu, záverov a odporúčaní z 1. ročníka 
programu „Škola bez nenávisti“. 

 

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

19. Slávnostné odovzdanie certifikátov (do konca marca 2021): na základe vyhodnotenia 
interného auditu, záverečnej správy a fotodokumentácie, ktoré dodala škola na záver celého 
priebehu programu bude školám udelený certifikát „Škola bez nenávisti“. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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   Interný audit školy 
 

Samohodnotenie, vnútorné hodnotenie či interný audit školy zohráva mimoriadne dôležitú úlohu 
pri nastavovaní procesov, príprave a implementácií akčných plánov. Do samohodnotenia školy by 
sa malo zapojiť čo najviac zainteresovaných osôb. V závislosti od typu riešenej úlohy a potrieb 
školy sa do samohodnotenia zapájajú rôzne zložky, tak vnútorné (vedenie školy, učitelia, žiaci, 
nepedagogickí zamestnanci školy), ako aj vonkajšie (rodičia žiakov, zamestnávatelia absolventov 
školy, predstavitelia miestnej komunity).  
 

Cieľom interného auditu (samohodnotenia, vnútorného hodnotenia podľa Turka, 2009, s. 63) je: 
 Posúdiť vlastnú výkonnosť školy a odkryť kritické oblasti, t. j. zmapovať existujúci stav v škole. 
 Dôslednosť, objektívnosť samohodnotenia pomáha škole zlepšiť sa, zvýšiť kvalitu školy. 
 Prostredníctvom samohodnotenia škola „skladá účty" svojim klientom, svojmu zriaďovateľovi. 

Dokazuje, že „načúva" hlasom svojich klientov a rešpektuje ich potreby, želania, požiadavky. 
 Každá škola by mala poznať odpovede na otázky: Akí sme dobrí? Ako by sme mohli byť ešte lepší? 

Samohodnotenie umožňuje škole získať odpovede na tieto otázky. 
 Samohodnotenie umožňuje škole identifikovať jej silné i slabé stránky, diagnostikovať, čo treba na 

škole zlepšiť, určiť hlavné priority a naplánovať si činnosti potrebné na zvýšenie kvality školy. 
 Pravidelné samohodnotenie umožňuje škole zistiť dynamiku jej vývoja, ako a v čom sa mení v čase 

(v čom je lepšia ako pred rokom, dvoma, tromi... rokmi a v čom je horšia, v čom sú jej rezervy). 
 

V procese samohodnotenia by škola mala nájsť odpovede na tieto otázky: 
1. Kde sa naša škola momentálne nachádza? 
2. Kde sa naša škola chce dostať? Dôležité a  potrebné je vytvoriť si predstavu o tom, ako bude? Ako 

by mala vyzerať škola po zavedení a uplatnení vybraného programu, systému, procesu, 
implementácie akčného plánu. 

3. Ako sa tam dostaneme? Odpoveď na túto otázku si vyžaduje vytvorenie stratégie školy, ktorá je 
súčasťou strategického plánu školy. Strategický plán určuje dlhodobé ciele a priority organizácie 
(školy), metódy na dosiahnutie spomínaných cieľov (metódy na dosiahnutie potrebnej zmeny v 
škole) a tiež určenie krátkodobých cieľov (úloh, zvyčajne na jeden rok) a vypracovanie akčných 
plánov na ich realizáciu. 
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Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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V rámci interného auditu v programe „Škola bez nenávisti“, budú jednotliví aktéri vypĺňať 
dotazníky vytvorené samostatne pre každú cieľovú skupinu: 
 dotazník pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ; 
 dotazník pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov; 
 dotazník pre rodičov. 

 

Odporúčania pre administráciu dotazníkov:  
 Žiaci by mali vypĺňať dotazníky on-line v rámci vyučovania s prihliadnutím na to, aby odpovedali 

samostatne, bez vplyvu iných osôb (žiakov alebo učiteľov) a s ubezpečením, že dotazníky sú 
anonymné.  

 Škola by mala motivovať a podporiť všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov, aby 
vyplnili dotazník pravdivo podľa svojich skúseností. 

 Rodičom odporúčame zaslať link na dotazník on-line samostatným e-mailom so žiadosťou o 
vyplnenie do stanoveného termínu.   

 

V programe „Škola bez nenávisti“ budú odpovede na dotazníky vyhodnotené externe a škola získa 
spätnú väzbu a odporúčania na základe výsledkov dotazníkov. Tieto odporúčania ako aj 
hodnotenie slúžia len pre potreby škôl a nebudú nikde zverejnené.  
 

Súčasťou samohodnotenia môže byť aj interná analýza/zmapovanie situácie, ktoré by spolu s 
vyhodnotením dotazníka mali byť podkladom pre vypracovanie akčného plánu. Existuje viacero 
metód, ktoré je možné uplatniť (napr. SWOT, metóda rybej kosti, strom problémov), v časti Tvorba 
akčného plánu „Škola bez nenávisti“ uvádzame postup pre SWOT analýzu. 
 

Realizačný tím školy „Škola bez nenávisti“ – školský tím 
 

Realizačný tím školy pozostáva minimálne z 2 zástupcov odborných zamestnancov školy, 2 
rodičov a 2 žiakov, ktorí následne komunikujú ďalej s tými, ktorých zastupujú. Realizačný tím 
môže byť otvorený viacerým členom aj z iných organizácií a sektorov (CPPPaP, PZ, MVO, 
zriaďovateľ, samospráva a i.). Školský tím je sprostredkovateľom medzi tvorcami a 
implementátormi akčného plánu a tými, ktorých zastupujú jednotliví členovia (zamestnanci školy, 
žiaci, rodičia). Členovia školského tímu pracujú na základe dobrovoľnosti, ich zoznam je 
zverejnený na web stránke školy. 
  

Tvorba akčného plánu programu „Škola bez nenávisti“ 
 

Akčný plán je plán na stanovenie jednotlivých krokov, ktoré musia byť vykonané, aby bol 
dosiahnutý vytýčený cieľ. Akčný plán sa používa napríklad v strategickom riadení pre naplnenie 
strategických cieľov, môže byť ale vytvorený pre splnenie akéhokoľvek cieľa.  Svojím účelom i 
obsahom je veľmi podobný plánu projektu, hovorí kto, čo a kedy má urobiť. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Akčný plán nemá žiadnu normovanú alebo danú podobu, môže teda vyzerať rôzne. Rozsah a 
forma akčného plánu sa volí vždy podľa situácie a rozsahu akcie, ktorú plánuje. Môže mať podobu 
jednoduchého zoznamu alebo niekoľko stránkového dokumentu, ktorý bude pravidelne 
vyhodnocovaný. V programe „Škola bez nenávisti“ sme pre školy pripravili formulár akčného 
plánu školy.  
 

Tvorbe akčného plánu predchádza výber kompetentných aktérov, ktorí sa budú podieľať na jeho 
tvorbe. Nakoľko v rámci programu „Škola bez nenávisti“ chceme zdôrazniť význam celoškolského 
prístupu (zapojenia všetkých dotknutých strán resp. aktérov), pri vyhodnotení dosiahnutia 
jednotlivých úrovní štandardu (základná, stredná, vysoká) zohľadňujeme aj zastúpenie aktérov do 
tvorby a implementácie akčného plánu. Minimálnym kritériom pre dosiahnutie základnej úrovne 
je zapojenie vedenia školy, pedagogických a nepedagogických odborných zamestnancov školy, 
pre dosiahnutie strednej úrovne je kritériom zapojenie aj externých partnerov (napr. pracovníkov 
a pracovníčky CPPPaP, organizácií občianskej spoločnosti, preventistov z policajného zboru) a 
žiakov. Najvyššiu úroveň štandardu dosiahnu len tie školy, ktoré okrem splnenia iných kritérií, 
zapoja do tvorby akčného plánu aj rodičov a vytvoria si realizačný tím alebo výbor programu, v 
ktorom budú zastúpení všetci vyššie uvedení aktéri. 
 

Aby akčný plán splnil svoj účel, musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú dôležité pre rozdelenie 
práce a dosiahnutie vytýčeného cieľa: 
 

 Opis cieľov a dôvod ich nastavenia. 
 Zoznam krokov (aktivít), ktoré je potrebné urobiť na dosiahnutie cieľa. 
 Priradenie zodpovednosti konkrétnych ľudí za konkrétne aktivity. 
 Možnosť spolupráce s inými partnermi (organizácie, inštitúcie, dobrovoľníci, ...). 
 Celkový časový horizont a hlavné míľniky, časový harmonogram. 
 Termíny pre splnenie konkrétnych aktivít. 
 Priradenie zdrojov k jednotlivým aktivitám (externí partneri, materiál, pomôcky, financie, ...). 
 Ďalšie podmienky, obmedzenia a riziká potrebné na splnenie cieľov. 
 Propagácia, šírenie výstupov a práca s médiami. 
 

SWOT analýza 
Jednou z metód ako si pripraviť podklady pre návrh akčného plánu a zohľadniť kritéria, ktoré s 
danou problematikou súvisia, je SWOT analýza. Akronym SWOT sa skladá zo začiatočných 
písmen týchto štyroch slov:  
Strengths (prednosti - silné stránky),  
Weaknesses (nedostatky - slabé stránky),  
Opportunities (možnosti, príležitosti, šance) 
Threats (obavy, hrozby, riziká).  
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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SWOT analýza predstavuje komplexnú metódu kvalitatívneho vyhodnocovania všetkých 
relevantných stránok fungovania organizácie (školy). Podstata tejto metódy je v pomenovaní 
jednotlivých činiteľov vplývajúcich na kvalitu, rozdelených do štyroch základných skupín: silných 
(S) a slabých (W) stránok organizácie (vnútorné činitele, t. j. činitele vnútri organizácie; v prípade 
školy sú to napr. učitelia, riaditeľ školy, vyučovacie metódy atď.), možností (O) a hrozieb (W) 
(vonkajšie činitele; napr. reakcie rodičov, spolupráca s partnermi). 
 

Pri SWOT analýze jej aktéri (napr. manažment školy, učitelia, žiaci, rodičia žiakov, 
zamestnávatelia žiakov a pod,) metódou brainstormingu uvádzajú jednotlivé činitele a zaradia ich 
do uvedených kategórií (S, W, O, T) v dvoch etapách: 
1. SWOT analýzu je vhodné začať silnými stránkami (v záujme posilnenia pozitívneho myslenia), 

napr.: Uveďte, v čom je naša škola dobrá, ktoré sú jej silné stránky, v čom je na tom lepšie v 
porovnaní s inými školami. Ďalším krokom je vymenovanie slabých stránok, napr.: Ktoré veci 
sa vám v škole nepozdávajú? Pri vymenúvaní slabých stránok odporúčame hodnotiť vlastnú 
školu, a nie postavenie školstva v SR. Pri identifikovaní silných a slabých stránok môže byť 
nápomocné vychádzať aj z interného auditu (vyhodnotenie a spracovanie dotazníkov), 
prípadne tieto výstupy zaradiť ako súčasť činiteľov. 

2. V ďalšej etape je potrebné vymenovať možnosti, ktoré by mohla škola využiť, a riziká (hrozby), 
ktoré by jej v tom mohli zabrániť. Možnosti a riziká sa vzťahujú na okolie s objektívnymi, ale aj 
subjektívnymi názormi a sťažnosťami. Ak sa má urobiť náprava, je potrebné  sťažnosti najprv 
preformulovať na problémy. Je to veľmi dôležitý krok, pretože základným predpokladom 
riešenia problému je jeho identifikácia a správna formulácia. V podstate ide o odpoveď na 
otázky: Čo je problém a koho sa týka (pre koho je to problém)?  

 

SWOT analýza vychádza z predpokladu, že organizácia (škola) dosiahne úspech maximalizáciou 
predností a možností a minimalizáciou nedostatkov a hrozieb. Pri aplikácii SWOT analýzy na 
školu je vhodné, aby si riešitelia položili tieto otázky: 
 Ako využiť silné stránky školy a príležitosti na zvýšenie kvality školy? 
 Ako eliminovať slabé stránky školy a riziká (hrozby)?  
  

Implementácia akčného plánu a aktivít školy v programe „Škola bez nenávisti“ 
 

Interný audit a tvorba akčného plánu sú len potrebnou prípravou pre realizáciu aktivít, ktorými 
chce škola dosiahnuť rozvoj v oblastiach podporujúcich priateľskú kultúru školy. Aktivity, ktoré 
si škola zaradí do svojho akčného plánu môže realizovať v priebehu školského roka (počas 1. 
ročníka do decembra 2020). Pri ich realizácii majú význam nielen výstupy týchto aktivít, ale 
rovnakou mierou aj spolupráca aktérov (učiteľov, žiakov, rodičov, vedenia školy atď.), ich 
spoločné rozhodovanie, rozloženie zodpovednosti za úspešnú realizáciu a v neposlednom rade aj 
dobrý pocit zo spolupráce, možnosti sebarealizácie a vzájomného spoznávania.  
 

12



 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

2 
 

 

Obsah 
 

1. Východiská programu Škola bez nenávisti .................................................................................... 3 

2. Základná charakteristika programu a stručný priebeh pilotného ročníka 2018-2019 ............. 5 

3. Priebeh 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021 ................................................ 6 

Harmonogram 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021............................... 7 

4. Interný audit školy ............................................................................................................................. 9 

Realizačný tím školy „Škola bez nenávisti“ – školský tím ...................................................... 10 

Tvorba akčného plánu programu „Škola bez nenávisti“ ......................................................... 10 

Implementácia akčného plánu a aktivít školy v programe „Škola bez nenávisti“............... 12 

Interný audit po implementácii akčného plánu a záverečné vyhodnotenie ........................ 13  

5. Odporúčania pre školy na základe vyhodnotenia pilotného ročníka......................................... 14 

6. Odporúčania pre hlavného koordinátora na základe vyhodnotenia pilotného ročníka.......... 14 

7. Slovník pojmov.................................................................................................................................... 15 

8. Tvorcovia programu „Škola bez nenávisti“..................................................................................... 19 

9. Členovia expertného tímu – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“..................................... 20 

10. Zoznam literatúry – odborné zdroje................................................................................................. 23 

11. Zoznam príloh ..................................................................................................................................... 24 

Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátu v programe „Škola bez nenávisti“.................. 25 

Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“.................................................................... 32 

12. Odbor podpory práce s mládežou – kontakty................................................................................. 39 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

3 
 

 

Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Práve prostredníctvom spolupráce získavajú všetky zúčastnené strany skúsenosti s prínosmi aj 
úskaliami demokratických princípov rozhodovania, získajú nové kontakty a oboznámia sa s 
úlohou iných organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia v danej oblasti. Všetky tieto skúsenosti sú 
dôležité pre dlhodobejší a udržateľný rozvoj školy.  
Počas obdobia implementácie sa školy môžu zapojiť do aktivít realizovaných organizáciou Iuventa 
- Slovenský inštitút mládeže (podľa aktuálnej ponuky), alebo spolu s hlavnou koordinátorkou 
programu „Škola bez nenávisti“ a regionálnymi koordinátormi v Iuvente môžu naplánovať 
samostatnú aktivitu podľa potrieb školy. Inšpiratívnym zdrojom pre zapojené školy môže byť aj 
zoznam odporúčaných vzdelávacích materiálov a odporúčané organizácie, ktoré sú aktívne v 
oblasti prevencie šikanovania, vzdelávania k ľudským právam, prevencii diskriminácie, xenofóbie 
alebo extrémizmu.  
 

Interný audit po implementácii akčného plánu a záverečné vyhodnotenie 
 

Vyhodnotenie implementácie akčného plánu by malo byť vždy súčasťou akéhokoľvek plánu 
rozvoja organizácie. V programe „Škola bez nenávisti“ bude prebiehať vyhodnotenie na troch 
úrovniach:  
1. Vyhodnotenie zmeny celkovej klímy na škole formou dotazníkov (december 2020): školský 

koordinátor programu zrealizuje druhé kolo tej istej sady dotazníkov na zmapovanie zmeny z 
pohľadu žiakov, zamestnancov a rodičov. Koordinátor obdrží link na druhé kolo interného 
auditu pred jeho realizáciou. Odporúča sa osloviť tých istých respondentov, za tých istých 
podmienok. 

2. Záverečná správa k realizovaným aktivitám (január 2021): školský tím pripraví záverečnú 
správu, v ktorej vyhodnotí dosiahnutie plánovaných cieľov. K záverečnej správe, ktorú škola 
odošle hlavnej koordinátorke programu, budú pripojené:  
a) krátke správy o realizovaných aktivitách v rámci programu, ktoré boli zverejnené na webe 

školy alebo v iných médiách, 
b) fotodokumentácia a videodokumentácia z aktivít (tvorba akčného plánu, stretnutia s 

partnermi, aktivity, vyhodnotenie aktivít a ich prínosu pre školu). 
3. Výstupy z interného auditu a záverečná správa budú podkladom pre vyhodnotenie úspešnosti 

školy v programe „Škola bez nenávisti“. Za vyhodnotenie úspešnosti bude zodpovedná 
komisia, v ktorej budú zastúpení tvorcovia programu, Iuventa - Slovenský inštitút mládeže a 
MŠVVaŠ SR. Školy budú informované o výsledkoch záverečného vyhodnotenia a pozvané na 
verejné slávnostné udeľovanie certifikátov „Škola bez nenávisti“. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 

 

 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

2 
 

 

Obsah 
 

1. Východiská programu Škola bez nenávisti .................................................................................... 3 

2. Základná charakteristika programu a stručný priebeh pilotného ročníka 2018-2019 ............. 5 

3. Priebeh 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021 ................................................ 6 

Harmonogram 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021............................... 7 

4. Interný audit školy ............................................................................................................................. 9 

Realizačný tím školy „Škola bez nenávisti“ – školský tím ...................................................... 10 

Tvorba akčného plánu programu „Škola bez nenávisti“ ......................................................... 10 

Implementácia akčného plánu a aktivít školy v programe „Škola bez nenávisti“............... 12 

Interný audit po implementácii akčného plánu a záverečné vyhodnotenie ........................ 13  

5. Odporúčania pre školy na základe vyhodnotenia pilotného ročníka......................................... 14 

6. Odporúčania pre hlavného koordinátora na základe vyhodnotenia pilotného ročníka.......... 14 

7. Slovník pojmov.................................................................................................................................... 15 

8. Tvorcovia programu „Škola bez nenávisti“..................................................................................... 19 

9. Členovia expertného tímu – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“..................................... 20 

10. Zoznam literatúry – odborné zdroje................................................................................................. 23 

11. Zoznam príloh ..................................................................................................................................... 24 

Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátu v programe „Škola bez nenávisti“.................. 25 

Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“.................................................................... 32 

12. Odbor podpory práce s mládežou – kontakty................................................................................. 39 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

2 
 

 

Obsah 
 

1. Východiská programu Škola bez nenávisti .................................................................................... 3 

2. Základná charakteristika programu a stručný priebeh pilotného ročníka 2018-2019 ............. 5 

3. Priebeh 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021 ................................................ 6 

Harmonogram 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021............................... 7 

4. Interný audit školy ............................................................................................................................. 9 

Realizačný tím školy „Škola bez nenávisti“ – školský tím ...................................................... 10 

Tvorba akčného plánu programu „Škola bez nenávisti“ ......................................................... 10 

Implementácia akčného plánu a aktivít školy v programe „Škola bez nenávisti“............... 12 

Interný audit po implementácii akčného plánu a záverečné vyhodnotenie ........................ 13  

5. Odporúčania pre školy na základe vyhodnotenia pilotného ročníka......................................... 14 

6. Odporúčania pre hlavného koordinátora na základe vyhodnotenia pilotného ročníka.......... 14 

7. Slovník pojmov.................................................................................................................................... 15 

8. Tvorcovia programu „Škola bez nenávisti“..................................................................................... 19 

9. Členovia expertného tímu – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“..................................... 20 

10. Zoznam literatúry – odborné zdroje................................................................................................. 23 

11. Zoznam príloh ..................................................................................................................................... 24 

Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátu v programe „Škola bez nenávisti“.................. 25 

Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“.................................................................... 32 

12. Odbor podpory práce s mládežou – kontakty................................................................................. 39 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

14 
 

 
 

Odporúčania pre školy na základe vyhodnotenia pilotného ročníka 
 

 Pravidelne informovať učiteľov a žiakov školy o aktivitách ŽŠR atraktívnym spôsobom a zapájať viac 
žiakov do týchto aktivít. 

 Zapojiť do prípravy a realizácie akčného plánu zástupcov rodičov a žiakov od samého začiatku procesu. 
 Uviesť kontakt na konkrétneho zamestnanca pre externistov v prípade záujmu zapojenia sa do 

programu. 
 Používať spoločný identifikátor #skolabeznenavisti pri aktivitách realizovaných v rámci projektu. 
 Zamerať sa na motivovanie žiakov k vlastnej, samostatnej či tímovej práci v rámci prevencie pred 

(kyber)šikanovaním a netoleranciou. 
 Vytvoriť príležitosti na diskusiu žiakov a učiteľov o komunikácii v on-line prostredí s cieľom priblížiť 

aktuálny stav chápania javu. 
 Zintenzívniť komunikáciu medzi učiteľmi o realizovaných aktivitách, ktoré svojou podstatou napĺňajú 

ciele programu Škola bez nenávisti. 
 Do zberu informácií do záverečnej správy zahrnúť aj ostatných členov pedagogického zboru. 
 Pozvať na školu organizácie, ktoré prevádzkujú linky pomoci. 
 

Odporúčania pre hlavného koordinátora na základe vyhodnotenia pilotného ročníka 
 

 Udržať program Škola bez nenávisti, osloviť viac partnerov, sponzorov a podporovateľov. 
 Nájsť spôsoby čo najviac zjednodušiť a zautomatizovať procesy a úlohy auditu (napr. spracovanie dát z 

interných úvodných a záverečných auditov). 
 Automatizovať procesy, napr. pripraviť on-line formulár pre výkaz aktivít programu Škola bez nenávisti 

tak, aby pedagógovia a odborní zamestnanci školy mohli vypĺňať výkaz elektronicky a mal ich k 
dispozícii v elektronickej tabuľke koordinátor projektu na škole. 

 Zamyslieť sa nad otázkami: Ako je možné ďalej využiť získané výsledky a výstupy projektu? Napr. 
databázy, príklady dobrej praxe, metodiky (pri programe Škola bez nenávisti alebo iných projektoch). 

 Školy, ktoré dosiahnu najvyššiu úroveň certifikátu, môžu fungovať ako mentori nových škôl. 
 Spôsob oslovovania a kritéria výberu škôl do ďalších ročníkov programu. 
 Zvážiť do ďalších ročníkov programu, keď množstvo škôl ešte viac narastie, spôsob vzájomného 

supervidovania sa koordinátorov programu Škola bez nenávisti na školách (peer-to-peer skupina pre 
koordinátorov), naplánovať ďalšie spôsoby ich efektívneho vzdelávania, podpory a supervízie. 

 Ako efektívne využiť potenciál vzájomného vzdelávania sa škôl zapojených do programu 
prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe škôl (workshopy, semináre a konferencie, na ktorých 
zástupcovia škôl odovzdávajú príklady tých aktivít, ktoré sa osvedčili). 

 Zapojiť ešte aktívnejšie do spoločných podujatí zapojených škôl samotných žiakov. 
 Definovanie kritérií a podmienok pre prípadne odobratie prideleného certifikátu (ak by počas plynutia 

platnosti certifikátu, nastali nečakané problémy na škole a pod.) 
 Komunikovať s ďalšími potenciálnymi partnermi a spolupracovníkmi (VÚC, CPPPaP, PZ, osvetové 

strediská, kultúrne inštitúcie financované z verejných zdrojov, organizácie občianskej spoločnosti a pod.) 
 Uviesť, akým spôsobom boli diseminované výsledky a výstupy programu a aktivít. 

14



 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

2 
 

 

Obsah 
 

1. Východiská programu Škola bez nenávisti .................................................................................... 3 

2. Základná charakteristika programu a stručný priebeh pilotného ročníka 2018-2019 ............. 5 

3. Priebeh 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021 ................................................ 6 

Harmonogram 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021............................... 7 

4. Interný audit školy ............................................................................................................................. 9 

Realizačný tím školy „Škola bez nenávisti“ – školský tím ...................................................... 10 

Tvorba akčného plánu programu „Škola bez nenávisti“ ......................................................... 10 

Implementácia akčného plánu a aktivít školy v programe „Škola bez nenávisti“............... 12 

Interný audit po implementácii akčného plánu a záverečné vyhodnotenie ........................ 13  

5. Odporúčania pre školy na základe vyhodnotenia pilotného ročníka......................................... 14 

6. Odporúčania pre hlavného koordinátora na základe vyhodnotenia pilotného ročníka.......... 14 

7. Slovník pojmov.................................................................................................................................... 15 

8. Tvorcovia programu „Škola bez nenávisti“..................................................................................... 19 

9. Členovia expertného tímu – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“..................................... 20 

10. Zoznam literatúry – odborné zdroje................................................................................................. 23 

11. Zoznam príloh ..................................................................................................................................... 24 

Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátu v programe „Škola bez nenávisti“.................. 25 

Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“.................................................................... 32 

12. Odbor podpory práce s mládežou – kontakty................................................................................. 39 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

3 
 

 

Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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                      Slovník pojmov 
 

Vysvetlenie základných pojmov a skratiek ako aj primárnych zodpovedností jednotlivých pozícií: 
 Akčný plán školy (AP) - slúži na nastavenie programu práce, je akousi mapou vo forme 

tabuľky. Je možné ho priebežne dopĺňať. Za jeho prípravu je zodpovedný koordinátor 
programu na škole. Na jeho príprave sa podieľa tím zástupcov školy, žiakov, rodičov, prípadne 
externých partnerov. Vytvára sa po získaní dát úvodného auditu a následnej správy expertov, 
ktorá obsahuje odporúčania pre zostavovanie akčného plánu. V prípade, že škola bola zapojená 
aj do predchádzajúceho ročníka, zdrojom dát a odporúčaní na zostavovanie akčného plánu je 
hodnotiaca správa za predchádzajúci ročník.  

 Audit (interný audit) - samohodnotenie školy prostredníctvom elektronických dotazníkov, 
ktoré vypĺňajú žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci, externí partneri a rodičia. Zozbierané 
informácie vyhodnocujú experti. Výsledky interného auditu zasiela hlavný koordinátor 
programu koordinátorovi na každej škole vo forme vypracovanej hodnotiacej správy. 

 Certifikát - značka kvality, ktorá potvrdzuje, že škola spĺňa ciele programu Škola bez nenávisti. 
Má dvojročnú platnosť. Má tri úrovne: základná, stredná a najvyššia. Každá úroveň je 
definovaná minimálnym počtom bodov, ktoré je nevyhnutné získať pri vyhodnocovaní kritérií 
stanovených expertným tímom. Pri vyhodnocovaní, či škola získa certifikát programu Škola bez 
nenávisti, sa zohľadňuje plnenie akčného plánu, záverečná správa školy, dáta zo záverečného 
interného auditu. Odporúča sa overiť tieto informácie v pološtrukturovanom rozhovore s 
koordinátorom programu na škole. Na získanie certifikátu je nevyhnutné dosiahnuť 33 zo 60 
bodov. Certifikát navrhuje alebo nenavrhuje udeliť expert, v sporných prípadoch konzultuje 
pridelenie certifikátu s inými expertmi a hlavným koordinátorom programu. Jeho odovzdanie 
pripravuje a zabezpečuje hlavný koordinátor programu. Zo závažných dôvodov je možné ho 
škole odobrať. 

 CPPPaP - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
 Dotazníky - v programe Škola bez nenávisti sa využívajú tri typy dotazníkov, ktoré slúžia na 

zber dát od troch rôznych cieľových skupín respondentov: 
 Dotazník na hodnotenie kvality školy žiakmi 
 Dotazník na hodnotenie kvality školy zamestnancami školy 
 Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi 
Dotazníky sa vypĺňajú v časovom rozpätí, ktorý stanovuje hlavný koordinátor programu. 
Dotazníky vypĺňané na začiatku programu slúžia ako zdroj údajov pre úvodný audit;   
dotazníky vypĺňané na konci programu slúžia zdroj údajov pre záverečný audit. Dotazníky v 
úvodnej aj záverečnej časti programu sú identické. 

 Expert - externý odborník pridelený škole hlavným koordinátorom programu. Definícia úloh 
môže byť upravovaná podľa potrieb jednotlivých ročníkov, úlohy budú špecifikované hlavným 
koordinátorom programu. Úlohy členov expertného tímu: 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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 spracovať dáta získané z dotazníkov, vstupného a záverečného auditu; 
 hodnotiť audity realizované na školách; 
 pripraviť hodnotiacu správu pre pridelenú školu; 
 poskytovať metodickú a odbornú podporu zapojeným školám do programu; 
 realizovať osobné návštevy na zapojených školách podľa dohodnutého prerozdelenia; 
 poskytovať odborné konzultácie, rady, pomoc a usmernenie pre zapojené školy; 
 usmerňovať zostavovanie akčných plánov na zapojených školách, ak o to škola požiada; 
 vypracovať hodnotenie záverečných správ zo zapojených škôl; 
 aktualizovať a reevidovať dokumentáciu potrebnú pre účely programu; 
 rozhodnúť objektívne o udelení, resp. neudelení certifikátu pre zapojené školy. 

 Expertný tím programu Školy bez nenávisti - tím expertov participujúci na realizácii programu 
Škola bez nenávisti. Tím vyberá hlavný koordinátor programu na základe výberového konania. 

 Hlavný koordinátor programu - IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Zodpovedá za 
realizáciu programu Škola bez nenávisti a metodicky usmerňuje zapojené školy a expertov. 

 Hodnotiaca správa - správa, ktorú vypracováva expert (z expertného tímu programu Školy bez 
nenávisti) na základe výsledkov interného úvodného auditu alebo interného záverečného 
auditu a záverečnej správy školy. Hodnotiaca správa obsahuje tabuľky s presnými číselnými a 
percentuálnymi hodnotami výskytu javov na škole ako aj zrozumiteľný text, ktorý tieto 
výsledky interpretuje. Okrem toho hodnotiaca správa poskytuje škole aj odporúčania k 
zlepšeniu interných procesov, ktoré súvisia s cieľmi programu Škola bez nenávisti. 

 Identifikátor školy - jedinečný kód, ktorý škola získa po registrácií do programu. Jedinečný 
identifikátor školy prideľuje každej škole hlavný koordinátor programu (IUVENTA), a zasiela 
ho koordinátorovi na škole. Slúži na identifikáciu školy pri spracovaní dát z interných auditov. 
Každý respondent ho uvádza v dotazníku, vďaka nemu je možné priradiť respondenta ku škole. 
Respondentom dotazníkov ho sprostredkúva koordinátor programu na škole. 

 Koordinátor programu na škole - osoba zodpovedná za vedenie programu na škole. 
Koordinátorom programu na škole má byť koordinátor prevencie na škole, školský psychológ, 
výchovný poradca, sociálny pedagóg, ...  Úlohy koordinátora na škole: 
 komunikovať s hlavným koordinátorom programu, prideleným expertom a s regionálnym 

koordinátorom Iuventy; 
 komunikovať s vedením školy o programe Škola bez nenávisti, navrhovať riešenie 

vzniknutých problémov a informovať vedenie a priebehu realizácie akčného plánu; 
 koordinovať vypĺňanie dotazníkov úvodného a záverečného auditu; 
 komunikovať s pedagogickými a odbornými pracovníkmi, rodičmi, žiakmi vo veci zberu 

odpovedí v rámci úvodného a záverečného auditu; 
 sprostredkovať pridelený identifikátor školy respondentom; 
 vyplniť vstupný formulár; 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
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 koordinovať prípravu, vytvorenie a realizáciu akčného plánu; 
 koordinovať vytvorenie školského tímu zodpovedného za vytvorenie akčného plánu; 
 vyhotovovať dokumentáciu o zasadnutiach a práci školského tímu; 
 koordinovať vytvorenie realizačného tímu školy a jeho zasadnutia; 
 koordinovať realizáciu akčného plánu so žiakmi školy, ostatnými zamestnancami školy, 

externými partnermi a rodičmi žiakov; 
 zabezpečovať zber informácií o plnení akčného plánu, realizácií aktivít bezprostredne 

súvisiacimi s náplňou programu Škola bez nenávisti prostredníctvom výkazu aktivít; 
 zabezpečovať šírenie informácií o plnení programu na škole a medializáciu aktivít školy; 
 vypracovať záverečnú správu školy o plnení programu na škole; 
 zúčastňovať sa stretnutí a školení organizovanými hlavným koordinátorom programu; 
 zabezpečovať účastníkov zastupujúcich školu na stretnutiach a školeniach, ktoré organizuje 

hlavný koordinátor programu. 
 Koordinátor ŽŠR - koordinátor žiackej školskej rady. 
 Kritériá na získanie certifikátu - kritériá definujú ukazovatele, ktoré sú sledované za účelom 

vyhodnotenia, či škola spĺňa podmienky na získanie certifikátu a na ktorej úrovni. Sú rozdelené 
do dvoch úrovní, a to povinné a motivujúce. Povinných kritérií, ktoré definujú jednotlivé oblasti 
štandardu programu Škola bez nenávisti, je 23, z nich je nevyhnutné dosiahnuť 90%, čo 
predstavuje 21 bodov. Motivujúcich kritérií je 31, pri ktorých je možné získať 37 bodov. 
Stupnica, ktorou sa hodnotí úroveň dosiahnutia certifikátu, je zložená z bodov z povinných a 
motivačných kritérií. Maximálne je možné získať 60 bodov, ktoré vzniknú súčtom bodov z 
povinných a motivačných kritérií. Je nevyhnutné získať aspoň 33 bodov a zároveň splniť 90% 
povinných kritérií. 

Bodové rozpätie     Úroveň 
51 – 60      Najvyššia 
42 – 50      Stredná 
33 – 41      Základná 

 Mimovládne organizácie - tvoria občiansku spoločnosť. Je to tretí sektor spoločnosti. Samotný 
pojem nemá presný legislatívny podklad, najčastejšou právnou formou je občianske združenie 
alebo nadácia. Nesprávne sa niekedy používa aj výraz neziskové organizácie. Mimovládne 
organizácie môžu byť členom tímu zodpovedného za vytvorenie akčného plánu alebo 
realizačného tímu školy a podieľať sa na aktivitách akčného plánu školy. 

 PZ - Policajný zbor 
 Školský tím (niekde aj realizačný školský tím) - je tím, ktorý koordinuje, pripravuje  a 

spolupodieľa sa na realizácii akčného plánu. Skladá sa z pedagogických a iných odborných 
zamestnancov, žiakov a rodičov. Je vhodné otvoriť realizačný tím ďalším partnerom z externého 
prostredia, zamestnancom verejného a mimovládneho sektora. Odporúča sa, aby členom boli  
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školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
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školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
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Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
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aspoň po dvaja zástupci pedagógov, žiakov a rodičov. Je žiaduce, aby aktivity definované v 
akčnom pláne uskutočňoval širší okruh než len školský tím na škole. Členovia školského tímu  
sa podieľajú na realizácii konkrétnych preventívnych aktivít, ako aj na šírení myšlienok 
a informácií o programe Škola bez nenávisti na škole i smerom k rodičom a k verejnosti, 
podpore pri zbere dát počas interných auditov a pod. 

 ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 Úvodný interný audit - interný audit pomáha pri zhodnocovaní východiskového stavu 

vnímania klímy na škole, nastavovaní procesov a prípravy akčného plánu. Pri realizácii 
úvodného auditu sú používanými nástrojmi zberu dát dotazníky. Každá cieľová skupina 
vypĺňa jedinečný dotazník navrhnutý špeciálne pre ňu. Na vyhodnotenie východiskového 
stavu sa zhodnocuje aj vstupný formulár, ktorý vypisuje koordinátor programu na škole. 

 Verejný sektor - partneri z verejného sektora, ktorí poskytujú služby financované z verejných 
prostriedkov. V rámci programu ide o PZ, CPPPaP, ÚPSVaR, osvetové strediská, kultúrne 
ustanovizne financované z verejných prostriedkov a i. Partneri z verejného sektora môžu byť 
členom školského tímu zodpovedného za vytvorenie a realizáciu akčného plánu. 

 Vstupný formulár - vypĺňa koordinátor programu na škole, slúži na získanie základných 
informácií o škole ako počet žiakov, tried ale i informácií dokresľujúcich stav prístupu k 
prevencii šikanovania a nenávistných prejavov ako napríklad existencia metodických 
materiálov k riešeniu šikanovania a pod. Formulár vypĺňa koordinátor na začiatku realizácie 
programu na škole, ešte pred vypĺňaním dotazníkov slúžiacich na zber informácií pre úvodný 
audit. 

 Výkaz aktivít programu -  je pomôckou na zaznamenávanie informácií o aktivitách súvisiacich 
s programom Škola bez nenávisti. Obsahuje informácie ako trieda, dátum, názov aktivity, 
vyučovacia hodina, v rámci ktorej sa aktivita koná, téma, na ktorú je aktivita zameraná, forma 
aktivity, využívanie participatívneho prístupu a ďalšie. Odporúča sa, aby ich evidoval každý 
vyučujúci, ktorý realizuje aktivitu súvisiacu s programom Škola bez nenávisti. Koordinátor 
programu na škole je zodpovedný za spracovanie a vyhodnotenie informácií uvedených vo 
výkaze aktivít. 

 Záverečná správa školy - správa školy o priebehu a výsledkoch daného ročníka na škole, za jej 
vypracovanie je zodpovedný koordinátor programu na škole. 

 Záverečný interný audit - interný audit pomáha pri zhodnocovaní posunu oproti úvodnému 
auditu a vyhodnocovaní správnosti nastavenia cieľov a aktivít akčného plánu. Pri realizácii 
záverečného auditu je používaným nástrojom zberu dát dotazník, ktorý navrhol expertný tím 
programu Škola bez nenávisti. Dotazník je identický s dotazníkom pre úvodný audit za účelom 
porovnania získaných hodnôt a vyhodnotenia možného posunu školy. Na vypracovanie 
záverečného auditu slúži okrem troch dotazníkov na hodnotenie kvality školy (žiakmi, 
zamestnancami školy a rodičmi) aj záverečná správa školy. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Na vytvorení programu, hodnotiacich nástrojov a ďalších dokumentov spolupracovali: 
 

Autori a autorky programu: 
Mgr. Andrea Cox; OZ Digitálna inteligencia - projektová manažérka, lektorka a odborná konzultantka  
PaedDr. Jarmila Tomková; OZ Via Sua - psychologička, lektorka, konzultantka 
Ing. Ján Smatana; Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania - lektor, projektový manažér  
 

Recenzentky programu: 
Mgr. Lenka Mihalicová; Iuventa - Slovenský inštitút mládeže; metodička a koordinátorka neformálneho 
vzdelávania; Odbor podpory práce s mládežou 
Mgr. Katarína Deáková; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky; Sekcia 
národnostného a inkluzívneho vzdelávania  
  

Koordinátorka a odborná garantka programu – pilotný ročník programu:  
Mgr. Michaela Ujházyová, PhD.; Iuventa - Slovenský inštitút mládeže; Odbor podpory práce s mládežou 
 

Koordinátorka a odborná garantka programu – 1. ročník programu:  
Mgr. Lenka Mihalicová; Iuventa - Slovenský inštitút mládeže; Odbor podpory práce s mládežou 
 

 
 
Členovia expertného tímu – 1. ročník programu: 
Mgr. Andrea Cox; OZ Digitálna inteligencia - projektová manažérka, lektorka a odborná konzultantka  
Ing. Ján Smatana; Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania - lektor, metodik, projektový manažér  
Mgr. Ladislav Baranyai PhD.; Školský network, Fórum proaktívnych škôl - pedagóg, metodik, lektor 
PhDr. Viera Žúborová, PhD.; Bratislava Policy Institute (BPI) - politologička, analytička a komentátorka 
Mgr. Veronika Komárová; Občianska poradňa Prešov- odborná garantka, siociálna poradkyňa, facilitátorka 
Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.; PF UK BA – vysokoškolská učiteľka, školská psychologička, lektorka 
Mgr. Ingrid Lindemanová; CVČ Kežmarok – učiteľka, riaditeľka, špeciálna pedagogička 
Mgr. Marián Sopčák; Mesto Považská Bystrica - sociálny pedagóg, preventista, bývalý kriminalista 
Mgr. Csilla Szomolaiová; Ministerstvo spravodlivosti SR – advokátska koncipientka, dobrovoľníčka 
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Mgr. Andrea Cox 
Ukončila štúdium anglického a portugalského jazyka a literatúry so zameraním 
na učiteľstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Vzdelávaniu detí i dospelých sa venuje od roku 1994. Pracovala na Úrade vlády 
na Sekcii pre európske záležitosti a v Národnej rade Slovenskej republiky, kde 
bola kontaktným bodom pre medziparlamentnú spoluprácu. Tieto skúsenosti z 
budovania demokracie a právneho štátu, ochrany ľudských práva a slobôd, boja 
proti diskriminácii a budovania občianskej spoločnosti využila ako lektorka 
školení v krajinách Východného partnerstva a na Západnom Balkáne. Bola 
manažérka fondov pre verejnú politiku v Nadácii Pontis. V treťom sektore pôsobí 
od roku 2010. Vedie občianske združenie digiQ, ktoré podporuje budovanie 
digitálneho občianstva a apeluje na zodpovedný prístup pri využívaní 

digitálnych technológií. Dobrovoľnícky sa venuje práci v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a.v. 
Bratislava Staré mesto a rozvoju lokality Slanec v mestskej štvrti Vinohrady, kde žije. 

Ing. Ján Smatana 
Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu detí, mládeže i dospelých. Odborne sa 
zameriava hlavne na témy: soft skills, projektový manažment, kritické myslenie 
a problematika nenávistného vyjadrovania. Od roku 2013 zapojený do kampane 
Rady Európy „Bez nenávisti na internete“, vyškolený ako školiteľ vzdelávacích 
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Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.  
Pôsobí ako poskytovateľ podporných diagnostických a facilitačných služieb 
školám a ich zriaďovateľom v oblasti autonómneho rozvoja škôl. Odborom 
školstva pomáha vytvárať organizačné modely pro posilnenie a zhodnocovanie 
rol pedagogických pracovníkov a nasmerovaniu výchovy a vzdelávania do 
transformačných procesov vytvárania udržateľných modelov života. Venuje sa 
sieťovaniu proaktívnych škôl na národnej i medzinárodnej úrovni. Predseda 
občianskeho združenia Školský network, spoluzakladateľ Fóra proaktívnych 
škôl, spolu-iniciátor projektov Deti nepočkajú! a Kvalitné školstvo. Dlhé obdobie 
pôsobí v oblasti neformálneho vzdelávania ako metodik, školiteľ a autor. 
Pôvodne vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK a 
katolícku teológiu na CMBF UK v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil v SOU – 
strojárskom v Trnave, v ZŠ v Trakoviciach, externe ako lektor MPC v Bratislave 

a na Vysokej škole sv. Alžbety. Absolvoval jednoročný študijný pobyt v Izraeli. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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PhDr. Viera Žúborová, PhD 
Doktorandský titul získala na Katedre politológie a evrópskych štúdií, 
Univerzite Palackého v Olomouci. V roku 2010 absolvovala doktorandskú 
stáž na Université Libre de Bruxelles a v roku 2017 scholar-in-residence in the 
ISGAP at Oxford University. Viac ako 10 rokov pôsobila na Katedre 
politológie, Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde vystriedala viaceré 
pozície (riaditeľka Centra výskumných projektov, vedúca katedry, pro-
dekanka pre vedu a výskum). Pôsobila ako výskumná pracovníčka v think-
tanku Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA) a venovala 
sa témam ako participácia mládeže, radikalizácia a jej prejavy, tranzitológia 
v r.2017-2018. Spoluzakladateľka dvoch občianskych združení v Trnave 
(Trnavská alternatíva a Mladá Archa), ktorých hlavným cieľom je budovanie efektívnych verejných politík 
v kontexte budovanie participácie na lokálnej úrovni, podpora mladých ľudí, vrátane neformálneho 
vzdelávania. Od roku 2018 pôsobí v rámci expertnej pracovnej skupiny v NP Kvalitnejšie verejné politiky 
prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti.  

Mgr. Veronika Komárová 
Štúdium odboru sociálna práca na Prešovskej univerzite v Prešove ukončila 
v roku 2017. Facilitátorka aktivít neformálneho vzdelávania, kde v tejto oblasti 
absolvovala domáce i zahraničné školenia a výcviky. V súčasnosti pôsobí ako 
odborný garant a sociálny poradca v Občianskej poradni v Prešove v rámci 
projektu priamo zameraného na znevýhodnené skupiny,  pod názvom Občan 
v centre poradenstva. Zároveň je členkou vedeckého tímu Spoločnosti pre 
rozvoj sociálnej práce a členkou Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov. 
Jej vedecká a publikačná činnosť je okrem iného zameraná na oblasť 
kyberpsychológie a kyberpatológie. Od roku 2012 sa aktívne venuje 
dobrovoľníctvu.  

Mgr. Ingrid Lindemanová 

Riaditeľka Centra voľného času v Kežmarku. Predsedníčka OZ APOLON 
v Poprade.  Absolventka VŠPg v Nitre, kde v roku 1995 ukončila magisterské 
vzdelanie Učiteľstvo pre 1.st ZŠ, absolventka rozširujúceho štúdia Špeciálna 
pedagogika  UK Bratislava 2003. Dlhé roky pracovala ako učiteľka v ZŠ s 
integrovanými telesne postihnutými žiakmi, neskôr ako školský špeciálny 
pedagóg. Po zrušení školy pracovala v CPPPaP v Poprade, kde absolvovala 
výcviky v oblasti špeciálnej pedagogiky a psychológie. Od roku 2013 pracuje 
ako riaditeľka CVČ. Aktívna členka v Asociácii CVČ SR. Absolventka kurzov 
vo formálnom, neformálnom vzdelávaní a psychoterapie. Účastníčka 
projektov organizovaných Iuventou, Erasmus+, Asociáciou CVČ, RMS, ale aj občianskych združení 
a neziskových organizácií. Nadšená tanečníčka, dobrovoľníčka v klube La Grace (pirátska plachetnica), 
miluje hudbu, šport – najmä hokej, kultúru, zábavu, cestovanie, dobrodružstvo, hry, odbornú literatúru, 
animácie, deti  a mládež.  
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Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

Štúdium učiteľstva psychológie a anglického jazyka ukončila v roku 2001 na 
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala špecializačné štúdium 
školskej psychológie, doktorandské štúdium a habilitačné konanie v odbore 
pedagogická psychológia. Pôsobila ako školská psychologička a učiteľka na 
ZŠ aj na gymnáziu. Od roku 2008 je vysokoškolskou učiteľkou na PF UK 
v Bratislave. Výskumne sa venuje problematike psychologickej prípravy 
študentov učiteľstva, riadeniu školskej triedy, metodike vyučovania 
psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja. Vyučuje 
didaktiku psychológie, sociálno-psychologický výcvik, digitálne technológie 
vo vyučovaní psychológie a psychologickú analýzu školských výchovných 
situácií. Metodička pre pedagogickú prax v študijnom programe učiteľstvo 
psychológie a autorka vysokoškolských učebníc, monografií a metodických 

príručiek. V období 2019-2021 prezidentka Európskej federácie asociácií učiteľov psychológie EFPTA. 
Spoluzakladateľka a predsedníčka Slovenskej asociácie pre učiteľstvo psychológie (SAUP). Lektorka 
vzdelávania pre rodičov a učiteľov zameraného na rôzne témy z oblasti vývinovej a pedagogickej 
psychológie, výchovy, vzdelávania a inovatívnych vyučovacích metód. 
 

Mgr. Marián Sopčák 

Vyštudoval sociálnu pedagogiku na Fakulte humanitných a prírodných vied 
Prešovskej univerzity v Prešove. Pracoval ako kriminalista Úradu justičnej a 
kriminálnej polície OR PZ SR Považská Bystrica so zameraním na násilnú 
kriminalitu. Dlhodobo vykonáva preventívne aktivity v oblastiach zneužívania 
omamných a psychotropných látok, šikany, kyberšikany a právneho povedomia 
mládeže. Pracuje ako sociálny pedagóg v meste Považská Bystrica so žiakmi ZŠ 
na úrovni diagnostickej, preventívnej, profylaktickej, integračnej a resocializačnej. 
Venuje sa adaptačnej a poradenskej činnosti. Spolupracuje so štátnou správou a 
samosprávou UPSVaR, kurátorom a s detskými psychológmi pri podpore 
odstraňovania patologických javov mládeže. Viac ako 9 rokov je členom 
školských rád i mestskej školskej rady v Považskej Bystrici.  Dlhodobo 
spolupracuje s detskou organizáciou eRko-Hnutím kresťanských spoločenstiev detí, so študentským 
parlamentom, spoluorganizuje mestské preventívne a spoločenské aktivity. 

 

Mgr. Csilla Szomolaiová 

Od študentských čias sa venuje neziskovým organizáciám, ochrane ľudských 
práv a spravodlivosti. Absolvovala štúdium práva na Fakulte práva UK 
v Bratislave, neskôr v zahraničí odborné stáže zamerané na práva 
národnostných menšín a práva detí. Po ukončení štúdia pôsobila na Odbore 
zastupovania a právnych stanovísk Ministerstva spravodlivosti a momentálne 
pracuje ako advokátska koncipientka. V minulosti spolupracovala s UNICEF na 
realizácii dvoch medzinárodných projektov-Emergency lessons (vzdelávanie 
v stavoch núdze) a Stay safe online (bezpečnosť v online priestore). Problematike 
neformálneho vzdelávania detí sa venuje od roku 2016, kedy dostala možnosť 
byť Junior Ambassádorkou Slovenského výboru pre UNICEF. Má bohaté 
skúsenosti s vyučovaním práva a kritického myslenia na ZŠ a SŠ. Od roku 2019 

pôsobí v medzinárodnom projekte ENGSO Youth pre oblasť mládeže a športu.  
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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https://custom.cvent.com/3F67FA3A588E46A886084AAEDADB73DB/files/21693ba4051241cd962573a00e740992.docx 

https://custom.cvent.com/3F67FA3A588E46A886084AAEDADB73DB/files/aabdaf2ec9e04e6995c4a8498da78f72.docx 

 
 
 
 

                                                
1 Zoznam literatúry zahŕňa odborné zdroje, z ktorých expertný tím čerpal pri tvorbe programu a zostavovaní položiek dotazníkov.
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publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Zoznam príloh2: 
 

1. Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátov - úrovne certifikátov a kritériá, ktoré je potrebné 
dosiahnuť pre získanie certifikátu v jednotlivých úrovniach. 

2. Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“ - zoznam oblastí, ktoré zastrešuje program „Škola 
bez nenávisti“ a želaný stav, ktorý je možné dosiahnuť aktívnou účasťou v programe. 

3. Dotazník vstupný formulár – online dotazník programu „Škola bez nenávisti“ určený koordinátorom 
programu na škole pre vyplnenie vstupných informácií každej školy zapojenej do programu. 

4. Dotazník pre rodičov - online dotazník programu „Škola bez nenávisti“ určený rodičom žiakov 
základných a stredných škôl. Pri vypĺňaní dotazníkov je potrebné uvádzať identifikátor školy, ktorý 
škola získa po registrácii do programu. 

5. Dotazník pre žiakov - online dotazník programu „Škola bez nenávisti“ určený žiakom 2. stupňa ZŠ a 
žiakom SŠ. Pri vypĺňaní dotazníkov je potrebné uvádzať identifikátor školy, ktorý škola získa po 
registrácii do programu. 

6. Dotazník pre učiteľov - online dotazník programu „Škola bez nenávisti“ určený pedagogickým a 
nepedagogickým zamestnancom ZŠ a SŠ. Pri vypĺňaní dotazníkov je potrebné uvádzať identifikátor 
školy, ktorý škola získa po registráciíido programu. 

7. Dotazník spätnrj väzby - online dotazník programu „Škola bez nenávisti“ určený koordinátorom 
programu na škole pre vyplnenie spätnej väzby, reflexie na záver programu. 

8. Akčný plán – vzorový dokument pre tvorbu akčného plánu (tento dokument nie je normatívny). 
Usmerňuje koordinátorov, ktoré položky by mal akčný plán obsahovať. 

9. Odporúčané vzdelávacie materiály – zoznam publikácií a zdrojov, z ktorých je možne čerpať 
informácie pri návrhu akčného plánu a príprave aktivít. 

 

 
                             

                                                
2 Prílohy – väčšina príloh je v elektornickej podobe a nie je súčasťou tlačenej verzie metodiky. 
 

24



 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

2 
 

 

Obsah 
 

1. Východiská programu Škola bez nenávisti .................................................................................... 3 

2. Základná charakteristika programu a stručný priebeh pilotného ročníka 2018-2019 ............. 5 

3. Priebeh 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021 ................................................ 6 

Harmonogram 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021............................... 7 

4. Interný audit školy ............................................................................................................................. 9 

Realizačný tím školy „Škola bez nenávisti“ – školský tím ...................................................... 10 

Tvorba akčného plánu programu „Škola bez nenávisti“ ......................................................... 10 

Implementácia akčného plánu a aktivít školy v programe „Škola bez nenávisti“............... 12 

Interný audit po implementácii akčného plánu a záverečné vyhodnotenie ........................ 13  

5. Odporúčania pre školy na základe vyhodnotenia pilotného ročníka......................................... 14 

6. Odporúčania pre hlavného koordinátora na základe vyhodnotenia pilotného ročníka.......... 14 

7. Slovník pojmov.................................................................................................................................... 15 

8. Tvorcovia programu „Škola bez nenávisti“..................................................................................... 19 

9. Členovia expertného tímu – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“..................................... 20 

10. Zoznam literatúry – odborné zdroje................................................................................................. 23 

11. Zoznam príloh ..................................................................................................................................... 24 

Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátu v programe „Škola bez nenávisti“.................. 25 

Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“.................................................................... 32 

12. Odbor podpory práce s mládežou – kontakty................................................................................. 39 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

3 
 

 

Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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                        PRÍLOHA 1 
Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátu v programe „Škola bez nenávisti“ 

 

Cieľom programu „Škola bez nenávisti“ je podporiť základné a stredné školy v prevencii nenávistných 
prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii. Zapojené 
školy majú možnosť získať certifikát, ktorým preukazujú splnenie štandardu kvality v ôsmich oblastiach 
dôležitých pre vytváranie kultúry tolerancie na školách, prevencie šikanovania a nenávistných prejavov 
v komunikácii: 
1. Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole. 
2. Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole. 
3. Participatívne prístupy na škole. 
4. Práca s identitou tried a školy. 
5. Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní problémov. 
6. Podpora a rozvoj zamestnancov školy. 
7. Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencia ich porušovania. 
8. Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencia ich porušovania. 

 
Kritériá hodnotenia priamo nadväzujú na ciele definované štandardom kvality v uvedených oblastiach, ale 
aj na vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy, realizáciu aktivít zameraných na 
ďalší rozvoj školy v oblasti prevencie šikanovania a nenávistných prejavov.  
Splnenie kritérií je možné dosiahnuť na základnej, strednej a najvyššej úrovni. Zapojené školy sa tak môžu 
postupne zamerať na problematické oblasti, slabé stránky a postupne rásť.  
 
Ku Kritériám hodnotenia boli v rámci programu „Škola bez nenávisti“ (ŠBN) vypracované: 
 Hodnotiace nástroje - dotazníky pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy, ktoré slúžia na 

zmapovanie a vyhodnotenie situácie škôl v týchto oblastiach doplnené vstupným dotzaníkom 
a dotzaníkom spätnej väzby pre koordinátorov programu na škole. 

 Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“ - zadefinovanie jednoduchých cieľov vychádzajúc 
z nasledovných základných princípov: participatívnosť, rovesnícky prístup, zrušenie tabu, 
nestigmatizovanie, budovanie spoločnej identity, systematické plánovanie a monitoring. 

 
Povinných kritérií je 23, z nich je nevyhnutné dosiahnuť 90%, čo predstavuje 21 bodov. Motivujúcich kritérií 
je 31, pri ktorých je možné získať 37 bodov. Stupnica: povinné a motivačné - maximálne 60 bodov. Je 
nevyhnutné získať aspoň 32 bodov a zároveň splniť 90% povinných kritérií. 
 

Bodové rozpätie Úroveň 

51 - 60 Najvyššia 

42 - 50 Stredná 

33 - 41 Základná 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Č. 
KRITÉRIUM Základná 

úroveň  
Stredná 
úroveň  

Najvyššia úroveň  

1. 
Oficiálne prihlásenie sa do programu 
ŠBN. 

Áno Áno Áno 

2. 
Škola má vlastného školského 
psychológa (na rôzne typy úväzku). 

Nie Áno  Áno   

3. 

Na škole je zavedená Žiacka školská 
rada (Školský /Študentský parlament). 

Áno Áno Áno 
Žiaci participatívne 
pracujú na zvyšovaní 
povedomia o 
problematike ĽP a 
prevencie ich 
porušovania. 

4. 
Na škole je vytvorený školský tím 
ŠBN (2 zástupcovia učiteľov, rodičov 
a žiakov). 

Áno  Áno  Áno  

5.  
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnilo minimálne 30% žiakov  
 (II. stupeň ZŠ a SŠ). 

Áno Áno Áno 

6. 
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnili žiaci  (II. stupeň ZŠ a 
SŠ). 

30 - 50%  
žiakov  

51 - 75%  
žiakov  

viac ako 75% žiakov  

7. 
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnil školský koordinátor 
programu ŠBN.  

Áno  Áno Áno 

8.  

Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnilo minimálne 30% 
pedagogických a odborných 
zamestnancov. 

Áno Áno Áno 

9. 
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnili pedagogickí a odborní 
zamestnanci školy. 

30 - 50% 
zamestnancov  

51 - 65% 
zamestnancov  

viac ako 65% 
zamestnancov  

10. 
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnili riaditeľ a zástupca 
riaditeľa. 

Áno  Áno  Áno  

11. 
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnil zamestnanec CPPPaP 
alebo školský psychológ. 

Nie Áno  Áno  
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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12. 
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnilo minimálne 5% rodičov 
žiakov. 

Áno Áno Áno 

13. 
Dotazník pred navrhovaním akčného 
plánu vyplnili rodičia žiakov. 

do 5%  
rodičov  

11 – 15% 
rodičov  

viac ako 15% rodičov  

14. 
Akčný plán vytvárali minimálne 2 
pedagógovia a odborní zamestnanci 
školy vrátane koordinátora na škole. 

Áno Áno Áno 

15. 
Na vytváraní akčného plánu sa 
podieľali aj žiaci. 

Nie Áno Áno 

16. 
Na vytváraní akčného plánu sa 
podieľali aj rodičia žiakov. 

Nie Áno Áno 

17. 

Na vytváraní akčného plánu sa 
podieľali ďalší partneri (externí 
partneri, CPPPaP, PZ, zriaďovateľ, 
samospráva, OZ) 

Nie Áno Áno 

18.  

Do realizácie akčného plánu boli 
aktívne zapojení odborní  a 
pedagogickí zamestnanci školy 
a aspoň 2 externí partneri  z 
verejného sektora (CPPPaP, PZ, 
osvetové stredisko, ÚPSVaR a i.) 

Áno Áno Áno 

19. 
Do realizácie akčného plánu boli 
aktívne zapojení žiaci (rovesnícky 
prístup). 

Nie Áno Áno 

20. 
Do realizácie akčného plánu boli 
aktívne zapojení rodičia.  

Nie Áno Áno 

21. 
Do realizácie akčného plánu boli 
aktívne zapojení partneri  
z mimovládnych organizácií. 

Nie Áno Áno 

22. 

Do realizácie akčného plánu sa 
zapojili všetky triedy školy formou 
aktivít podporujúcich vzájomný 
rešpekt a rozvoj sociálnych zručností. 

Nie Áno Áno 

23. 
Do realizácie akčného plánu sa 
zapojilo minimálne 85% tried formou 
aktivít zameraných na rozvoj 

Nie Áno Áno 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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interkultúrnych kompetencií a 
vzdelávanie ĽP. 

24. 
Škola realizovala aktivity formou 
zážitkového učenia (workshopy a 
pod.) vo viac ako 60% tried. 

Nie Áno Áno 

25. 
Škola realizovala aktivity formou 
rovesníckeho učenia vo viac ako 60% 
triedach.  

Nie Áno Áno 

26. 
Prihlásenie sa k účasti na programe 
ŠBN. 

Áno Áno Áno 

27. 

Šírenie informácií o realizovaných 
aktivitách  programu ŠBN na škole 
prostredníctvom webu školy alebo 
sociálnych účtoch školy (FB, 
Instagram,...) 

Áno Áno Áno 

28. 

Škola šíri povedomie o zapojení sa do 
programu ŠBN prostredníctvom 
plagátov a iných prvkov kultúry na 
škole (nástenka na chodbe školy, vo 
vstupnej hale, v triede, tematická 
nástenka k témam programu ŠBN), je 
vytvorené jedinečné logo programu 
školy, ďalšie artefakty (tričká s logom, 
perá, prívesky,...)   

Nie Áno Áno 

29. 
Ďalšie typy médií (lokálna televízia, 
zmienky v novinách /časopisoch, 
iných weboch) 

Nie Áno Áno 

30. 

Príprava mediálnych výstupov o 
programe a konkrétnych aktivitách 
programu ŠBN samotnými žiakmi 
(žiacke vlogovanie, blogovanie, ...). 

Nie Áno Áno 

31. 
Záverečná správa z programu na 
webe školy. 

Nie Áno Áno 

32. 
Vyplnenie záverečnej správy školy 
(povinná dokumentácia). 

Áno Áno Áno 

33. 
Dotazník po realizácii akčného plánu 
vyplnil školský koordinátor programu 
ŠBN. 

Áno Áno Áno 

28



 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

2 
 

 

Obsah 
 

1. Východiská programu Škola bez nenávisti .................................................................................... 3 

2. Základná charakteristika programu a stručný priebeh pilotného ročníka 2018-2019 ............. 5 

3. Priebeh 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021 ................................................ 6 

Harmonogram 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ 2019 – 2021............................... 7 

4. Interný audit školy ............................................................................................................................. 9 

Realizačný tím školy „Škola bez nenávisti“ – školský tím ...................................................... 10 

Tvorba akčného plánu programu „Škola bez nenávisti“ ......................................................... 10 

Implementácia akčného plánu a aktivít školy v programe „Škola bez nenávisti“............... 12 

Interný audit po implementácii akčného plánu a záverečné vyhodnotenie ........................ 13  

5. Odporúčania pre školy na základe vyhodnotenia pilotného ročníka......................................... 14 

6. Odporúčania pre hlavného koordinátora na základe vyhodnotenia pilotného ročníka.......... 14 

7. Slovník pojmov.................................................................................................................................... 15 

8. Tvorcovia programu „Škola bez nenávisti“..................................................................................... 19 

9. Členovia expertného tímu – 1. ročník programu „Škola bez nenávisti“..................................... 20 

10. Zoznam literatúry – odborné zdroje................................................................................................. 23 

11. Zoznam príloh ..................................................................................................................................... 24 

Kritériá hodnotenia pre získanie certifikátu v programe „Škola bez nenávisti“.................. 25 

Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“.................................................................... 32 

12. Odbor podpory práce s mládežou – kontakty................................................................................. 39 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA  
Odbor podpory práce s mládežou
Karloveská 64

3 
 

 

Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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34. 

Dotazník po realizácii akčného plánu 
vyplnilo minimálne 30% 
pedagogických a odborných 
zamestnancov.  

Áno Áno Áno 

35. 
Dotazník po realizácii  akčného plánu 
vyplnili pedagogickí a odborní 
zamestnanci školy. 

30 - 50% 
zamestnancov  

51 - 65% 
zamestnancov  

viac ako 65% 
zamestnancov  

36. 
Dotazník po realizácii akčného plánu 
vyplnili riaditeľ a zástupca riaditeľa. 

Áno Áno Áno 

37. 
Dotazník po realizácii akčného plánu 
vyplnil zamestnanec CPPPaP alebo 
školský psychológ. 

Nie Áno Áno 

38. 
Dotazník po realizácii akčného plánu 
vyplnilo minimálne 5% rodičov 
žiakov. 

Áno Áno Áno 

39. 
Dotazník po realizácii akčného plánu 
vyplnili rodičia žiakov. 

do 5%  
rodičov  

11 – 15% 
rodičov  

viac ako 15% rodičov  

40. 
Dotazník po realizácii akčného plánu 
vyplnilo minimálne 30% žiakov.  

Áno Áno Áno 

41. 
Dotazník po realizácií akčného plánu 
vyplnili žiaci školy. 

30 - 50%  
žiakov  

51 - 75% 
žiakov  

viac ako 75% žiakov  

42. 
Na škole existuje diskrétny systém 
nahlasovania incidentov ubližovania. 

Áno Áno Áno 

43. 

Škola má verejne dostupný 
dokument (školský poriadok /etický 
kódex), v ktorom jasne stanovuje, čo je 
šikanovanie.  

Áno Áno Áno 

44. 

Škola má vypracované interné 
metodické usmernenie k prevencii a 
riešeniu šikanovania žiakov školy. 
Existuje usmernenie o postupe 
riešenia a trestoch pri šikanovaní. 

Áno Áno Áno 

45. 
Je zabezpečené poradenstvo pre 
žiakov v súvislosti so šikanovaním. 

Áno Áno Áno 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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46. 

V rámci predchádzania šikanovaniu, 
diskriminácie a prevencie 
nenávistného správania medzi žiakmi 
škola spolupracuje s minimálne 4 zo 
spomínaných partnerov: 
● CPPPaP  
● preventistami PZ alebo mestskou 

políciou 
● pracovníkmi osvetového strediska 
● pracovníkmi ÚPSVaR 
● obcou, samosprávou 
● v rámci neformálneho vzdelávania s 

organizáciami občianskej 
spoločnosti alebo odborníkmi na 
tému ĽP 

Nie Áno Áno 

47. 

V rámci predchádzania šikanovania, 
diskriminácie a prevencie 
nenávistného správania medzi žiakmi 
škola spolupracuje s minimálne 3 zo 
spomínaných možností: 
● aktívne spolupracuje s rodičmi 
● podporuje činnosť ŽŠR a 

problematika sa preberá na jej 
zasadnutiach 

● vedie žiakov k vytváraniu nástrojov 
na prevenciu netolerancie a 
šikanovania 

● využíva rovesnícky prístup vo 
vzdelávaní/preventívnych 
aktivitách/poradenstve a pod. 

Nie Áno Áno 

48. 

Vedenie školy vytvára príležitosti na 
to, aby pedagogický pracovník 
zvyšoval svoje kompetencie potrebné 
na štandardný výkon pedagogickej 
alebo odbornej činnosti 
v problematike ĽP. 

Nie Áno Áno 

49. 
Téma šikanovania na škole nie je 
tabu. 

Nie Áno Áno 

50. 

V škole je aspoň jeden dospelý (nie 
žiak), ktorému verím, a ak mám 
problém alebo chcem nahlásiť 
ubližovanie, môžem sa na neho obrátiť. 

Nie Áno Áno 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
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4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
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 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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51. 
ŽŠR sa zaoberá problematikou 
šikanovania a nenávistných prejavov. 

Nie Áno Áno 

52. 
Pri prevencii a riešení nežiaducich 
fenoménov sa škola zameriava aj na 
ich prejavy v online prostredí. 

Nie Áno Áno 

53. 

Existujú jasne definované a všetkým 
ľahko dostupné (napr. na nástenke) 
pravidlá používania telefónov a 
mobilných zariadení ako aj sankcie za 
porušenie týchto pravidiel. 

Nie Áno Áno 

54. 

Na škole sú všetkým ľahko dostupné 
(napr. na nástenke) kontakty na linky 
pomoci a organizácie relevantné v 
prípadoch šikanovania a netolerancie. 

Nie Áno Áno 

55.  

Škola využíva ponuky organizátora 
programu: workshopy, vzdelávania, 
pracovné stretnutia, infodni, 
mentoring, konzultácie členov 
expertného tímu, ... 

Áno Áno Áno 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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                            PRÍLOHA 2 
Štandard kvality programu „Škola bez nenávisti“ 

 

Cieľom programu „Škola bez nenávisti“ je podporiť základné a stredné školy v prevencii nenávistných 
prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii. Zapojené školy 
majú možnosť získať certifikát, ktorým preukazujú splnenie štandardu kvality v ôsmich oblastiach 
dôležitých pre vytváranie kultúry tolerancie na školách, prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov v 
komunikácii: 
1. Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole. 
2. Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole. 
3. Participatívne prístupy na škole. 
4. Práca s identitou tried a školy. 
5. Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní problémov. 
6. Podpora a rozvoj zamestnancov školy. 
7. Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencia ich porušovania. 
8. Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencia ich porušovania. 

 
Štandard kvality je zadefinovaný formou jednoduchých cieľov v uvedených oblastiach, ktoré vychádzajú z 
nasledovných základných princípov: participatívnosť, rovesnícky prístup, zrušenie tabu, 
nestigmatizovanie, budovanie spoločnej identity, systematické plánovanie a monitoring. K štandardu 
kvality boli v rámci programu vypracované: 
 

Hodnotiace nástroje - dotazníky pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy, koordinátorov programu na 
škole, ktoré slúžia na zmapovanie a vyhodnotenie situácie škôl v spomenutých oblastiach.  
 
Kritériá pre udelenie certifikátu „Škola bez nenávisti“ - súbor kritérií s rozlíšením troch úrovní, ktorých 
dosiahnutie je posúdené na základe vyhodnotenia dotazníkov a aktivít školy v programe „Škola bez 
nenávisti“. Štandard kvality „Škola bez nenávisti“ bol však vypracovaný nielen pre školy zapojené do 
programu, ale pre všetky ZŠ a SŠ, či mládežnícke organizácie pre účely interného auditu či vypracovania 
vlastných stratégií rozvoja a nastavenia práce s danou problematikou. 
 
1. Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole 
 
Zrušenie tabu. 
Téma šikanovania nie je na škole tabu. Hovorí sa o ňom transparentne, rovnako aj o prístupoch k jeho 
predchádzaniu a včasnému riešeniu. 
Verejne dostupný dokument. 
Škola má školský poriadok alebo iný vnútorný predpis školy, v ktorom jasne rozpracúva podrobnosti 
prevencie a riešenia šikanovania žiakov. 
Nastavenie hraníc. 
Šikanovanie nie je na škole akceptovateľné. Škola má vypracované interné metodické usmernenie k 
prevencii a opatrenia pri šikanovaní. 
Nahlasovacia povinnosť. 
Neakceptuje sa ani ignorovanie, prehliadanie a zamlčovanie šikanovania. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Skupinový fenomén. 
Na šikanovanie je nahliadané viac ako na skupinový fenomén, než ako na fenomén týkajúci sa jednotlivcov 
a ich individuálnych charakteristík. 
Nepatologizovať. 
Šikanovanie medzi deťmi je to do určitej miery prirodzený jav. Na škole je ale neakceptovateľný, a preto ho 
treba vždy a včas riešiť. Jeho výskyt dospelí príjmu ako možnosť naučiť sa s deťmi lekciu o vzťahoch. Je 
zodpovednosťou dospelých (učiteľov, odborníkov a rodičov), aby tento proces zručne koordinovali. 
Bez viny a hanby.  
O prejavoch šikanovania hovoríme s ohľadom na riziko stigmatizovania, nálepiek obetí, vinníkov a 
svedkov. Aktérov neoznačujeme nadmieru stigmatizujúcimi rolami ani im nepripisujeme patologické 
motívy a charakteristiky.  
Pravidelný monitoring.  
Škola alebo centrum pedagogicko-psychologického poradenstva aprevencie CPPPaP realizuje pravidelné 
skríningy výskytu šikanovania a agresívnych prejavov a monitoring školskej klímy a skupinovej dynamiky.  
Žiacka participácia.  
Žiacka školská rada (ŽŠR) spolupracuje na riešení šikanovania a netolerancie a zapája sa do ich prevencie 
na škole, a to v súlade so smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a 
školských zariadeniach (ďalej smernica) čl. 3 ods. 5 pís. l., ktorá zdôrazňuje význam zapájať ŽŠR, radu školy 
a zriaďovateľa.  
Participácia celého systému.  
Do vzdelávania, osvety o šikanovaní a jej prevencie sú zapojení všetci žiaci, učitelia, rodičia aj organizácie 
či inštitúcie, s ktorými škola spolupracuje (CPPPaP, PZ, OZ, zriaďovateľ). Zapájaním uvedených aktérov 
škola zároveň napĺňa znenie Smernice čl. 3 ods. 5 pís. k).  
Celoorganizačný prístup.  
Uprednostňované sú stratégie a metódy zamerané na celú školu, ročníky či triedy a ich kultúru, a v menšej 
miere na jednotlivca ako označeného nositeľa problému.  
Facilitovanie žiackych snáh o riešenie šikanovania. 
Škola už v začiatkoch vytvára priestor na podnety a snahu zo strany žiakov riešiť šikanovanie. Dospelí vedú 
žiakov k snahe o zblíženie, podpore slabších, k oslabeniu moci agresorov vytváraním početnejších 
rovesníckych väzieb.  
Aktivizovanie svedkov šikanovania.  
V prevencii sa stratégie zameriavajú viac na aktivizovanie svedkov k pomoci a podpore, keď vidia, že niekto 
je v núdzi, než na okrajové póly sociálnej dynamiky (agresorov a obete).  
Príklady dobrej praxe a rozvoj zručností.  
Stratégie prevencie šikanovania zahŕňajú prácu s príkladmi dobrej praxe, rozvíjanie vedomostí, zručností, 
stratégií a postojov, ale aj zvyšovanie úrovne sebareflexie a sebauvedomovania vo všetkých týchto 
oblastiach.  
Komplexný prístup v offline aj online priestore.  
Pri prevencii a riešení šikanovania sa škola zameriava a rieši aj jeho elektronickú formu – kyberšikanovanie, 
a to aj v školskom poriadku/vo vnútornom predpise školy. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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2. Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole 
 
Zrušenie tabu.  
Problematika netolerancie na škole nie je tabu. Na škole sa hovorí transparentne o prejavoch netolerancie: 
o predsudkoch, stereotypoch, radikalizácii, extrémizme, diskriminovaní a nenávistných prejavoch, 
rovnako, ako aj o prístupoch k ich predchádzaniu a včasnému riešeniu. 
Dostupný dokument. 
Škola má verejne dostupný dokument (školský poriadok alebo iný vnútorný predpis školy), v ktorom jasne 
stanovuje, čo sú prejavy netolerancie. 
Nastavenie hraníc.  
Prejavy netolerancie nie sú na škole akceptovateľné. Škola má vypracované interné metodické usmernenie 
k ich prevencii a stanovené opatrenia pri prejavoch netolerancie. 
Nahlasovacia povinnosť.  
Neakceptujú sa žiadne neprimerané prejavy, ani ignorovanie, prehliadanie a zamlčovanie prejavov 
netolerancie. 
Nepatologizovať.  
Agresívne prejavy a netolerancia sa v istej miere vyskytovať budú, súvisia s frustráciami detí a ich výchovou 
od raného detstva. Ich prejavy sú však často porušovaním ľudských práv, preto sú na škole 
neakceptovateľné, a je nutné ich vždy včas riešiť. 
Bez viny a hanby.  
O prejavoch netolerancie hovoríme s ohľadom na riziko stigmatizovania a nálepiek. Aktérov neoznačujeme 
nadmieru stigmatizujúcimi pojmami ako “extrémista” a pod., nepripisujeme im patologické motívy ani 
charakteristiky. 
Pravidelný monitoring.  
Škola zabezpečuje pravidelný monitoring výskytu prejavov šikanovania a netolerancie. 
Žiacka participácia.  
ŽŠR spolupracuje na riešení prejavov netolerancie a zapája sa do ich prevencie na škole. 
Participácia celého systému.  
Do vzdelávania, osvety o (ne)tolerancii a jej prevencie sú zapojení žiaci, učitelia, rodičia aj organizácie či 
inštitúcie, s ktorými škola spolupracuje (CPPPaP, PZ, mimovládne organizácie, zriaďovateľ, školská rada, 
odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). Zapájaním uvedených aktérov škola zároveň 
napĺňa znenie Smernice čl. 3 ods. 5 pís. k). 
Celoorganizačný prístup.  
Uprednostňované sú stratégie a metódy zamerané na celú školu, ročníky či triedy a ich kultúru, a v menšej 
miere na jednotlivca ako označeného nositeľa problému. 
Aktivizovanie svedkov prejavov netolerancie.  
Prihliadajúci netolerantnému správaniu sa môžu zachovať viacerými spôsobmi od “nereagovania” po 
uplatnenie rôznych stratégií. Úlohou dospelých je informovať žiakov o možných stratégiách a ich 
prospešnosti a zároveň motivovať a inšpirovať k tomu, aby deti prevzali aktívnu rolu v (spolu)vytváraní 
kultúry tolerancie. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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Príklady dobrej praxe a rozvoj zručností.  
Stratégie prevencie šikanovania zahŕňajú prácu s príkladmi dobrej praxe, rozvíjanie vedomostí, zručností, 
stratégií a postojov, ale aj zvyšovanie úrovne sebareflexie a sebauvedomovania účastníkov vo všetkých 
týchto oblastiach. 
Komplexný prístup. Offline aj Online.  
Pri prevencii a riešení netolerancie sa škola zameriava aj na ich elektronickú formu – na nenávistné prejavy, 
proces radikalizácie a prejavy extrémizmu šírené online. 
 
 
3. Participatívne prístupy na škole 
 
Žiacka školská rada. 
Na škole je zavedená ŽŠR. Na SŠ môže mať formu školského /študentského parlamentu. Zapája žiakov do 
aktivít v oblasti dodržiavania ľudských práv, vytvára a komunikuje vlastné stratégie na prevenciu ich 
porušovania. 
Podpora dospelých. 
Dospelí podporujú žiacke iniciatívy a sú ich zručnými facilitátormi. 
Spolupráca všetkých aktérov.  
Na realizovaní vzdelávacích a iných preventívnych aktivít sa svojou mierou podieľajú žiaci, rodičia, 
pedagogickí zamestnanci, koordinátor prevencie, manažment školy, odborní zamestnanci, rada školy, 
poradňa CPPPaP a zástupcovia mimovládneho sektora. 
 
 
4. Práca s identitou tried a školy 
  
Dobré meno školy. 
Cielené vytváranie dobrého mena školy ako „Školy bez nenávisti“ (alebo tolerantnej školy, bezpečnej školy 
a pod.) cez záznamy a výstupy z preventívnych aktivít. 
Prihlásenie sa k účasti na programe. 
Účasť na programe alebo podobných projektoch, viditeľné informácie na webe školy a v médiách. Plagáty, 
logá, fotografie, kronika programu a iné prvky kultúry bez nenávisti sú v priestoroch tried, na spoločných 
nástenkách a chodbách školy. Okrem využívania národných a medzinárodných symbolov projektov (napr. 
logo No Hate Speech movement, logo Škola bez nenávisti) vytvára škola v spolupráci so žiakmi vlastné 
dizajny, tričká s logom, perá, prívesky špecifické pre školu. 
Participatívny prístup. 
Vytváranie a šírenie prvkov kultúry ŠBN. Zapojení sú vo veľkej miere žiaci, ich rodičia, známi, oceňuje sa 
preberanie iniciatívy zo strany žiakov. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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5. Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní problémov 
  
Školský psychológ a koordinátor prevencie. 
Škola má vlastného školského psychológa (na rôzne typy úväzku) a koordinátora prevencie. 
Žiacka školská rada. 
Na škole je zavedená ŽŠR, ktorá má možnosť vyjadriť sa k vnímanej pomoci žiakom v súvislosti so 
šikanovaním a navrhovať zlepšenia diskrétneho systému nahlasovania a riešenia prejavov netolerancie a 
šikanovania. 
Systém nahlasovania incidentov. 
Na škole existuje diskrétny systém nahlasovania incidentov ubližovania, prejavov netolerancie a 
šikanovania. 
Rovesnícke a odborné poradenstvo. 
Škola uplatňuje rovesnícke poradenstvo a mentoring pre nových žiakov alebo tých, ktorí potrebujú 
podporiť či priamo vyhľadajú pomoc. Pre žiakov je v súvislosti so šikanovaním a netoleranciou 
zabezpečené odborné poradenstvo. 
Dostupnosť kontaktov. 
Na škole sú všetkým ľahko dostupné kontakty na linky pomoci a organizácie relevantné v prípadoch 
šikanovania a netolerancie (napr. na nástenke, webovej stránke školy). 
 
 
6. Podpora a rozvoj zamestnancov školy 
 
Vytváranie príležitostí. 
Vedenie školy vytvára príležitosti na to, aby pedagogickí pracovníci zvyšovali svoje kompetencie potrebné 
na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti v problematike ľudských práv. 
Vzdelávanie zamestnancov. 
Vedenie školy poskytuje vzdelávanie zamestnancom v oblastiach, ako sú legislatíva podporujúca 
dodržiavanie ľudských práv, diskriminácia a antidiskriminačný zákon, metódy vzdelávania k ľudským 
právam, postupy riešenia šikanovania a spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, prejavy 
extrémizmu a radikalizmu a trestnoprávna úprava týchto prejavov, a.i. 
Nové partnerstvá a spolupráca. 
Vedenie umožňuje vzdelávať sa, uplatňovať kolaboratívny prístup a tým nadväzovať nové partnerstvá a 
spoluprácu, budovať si odborné siete a využívať ich na pôde školy. 
Pomoc, mentoring, konzultácie. 
Vypýtanie si pomoci, mentoringu a konzultácií medzi odborníkmi a kolegami sa považuje za súčasť 
odborného rastu a nie odborné zlyhanie. 
Otvorená komunikácia. 
Vedenie školy podporuje dobrý a otvorený tok informácií a komunikácie na úkor individualistického a 
uzavretého prístupu. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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7. Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencia ich porušovania 
 

Tím a koordinátor.  
Tím školy pod vedením koordinátora prevencie zostaví Akčný plán prevencie, výchovy a vzdelávania k 
ľudským právam.  
Dostatok kapacít.  
Plánovanie zahŕňa rezervy pre každú fázu preventívnych a vzdelávacích programov. Počíta sa s časovými 
a personálnymi kapacitami pre interný audit, SWOT analýzu, stretnutia participatívnych tímov pre 
zostavenie akčného plánu, šírenie informácií o priebehu a o programe, dotazník po realizácii akčného 
plánu, záverečnú správu z programu, vyplnenie záverečného formulára (s povinnou dokumentáciou).  
Zodpovedné plánovanie.  
Tím, ktorý zostavuje akčný plán, si uvedomuje dôležitosť strategického plánovania a užitočných postupov 
pri formulovaní zmysluplných cieľov. Tím vie zhodnotiť svoje kompetencie a zručnosti jednotlivých členov 
a je otvorený prijať či iniciatívne vyhľadať konzultáciu v prípade potreby.  
Participatívnosť a synergia.  
V tíme, ktorý zostavuje akčný plán, sa v optimálnom prípade zídu zástupcovia všetkých aktérov života 
školy (žiaci, rodičia, učitelia, manažment školy, odborní pracovníci ako školský psychológ, poradňa 
CPPPaP, zriaďovateľ). Od začiatku sa počíta so synergiou (súčinnosťou) multiodborových tímov 
realizujúcich akčný plán a zohľadňuje sa to už pri jeho zostavovaní.  
Všeobecné a špecifické témy.  
Pri plánovaní obsahu vzdelávania zohľadniť to, že žiaci potrebujú získať všeobecné povedomie o ľudských 
právach aj povedomie o špecifickejších problematikách (prevencia nenávistných prejavov online, kde sú 
hranice medzi zábavou a šikanovaním, agresia, diskriminácia a etika v počítačových hrách, predsudky, 
kritické myslenie, informačné bubliny na sociálnych sieťach a pod.). Pri zostavovaní akčného plánu sa 
rovnako prihliada na aktuálne potreby vzdelávania podľa ISCED. 
Dlhodobejší horizont.  
Akčný plán je detailne vypracovaný na jeden školský rok, zohľadňuje však dlhodobejší horizont, možnosti 
nadviazania a pokračovania v nasledujúcich rokoch. 
Analýza potrieb a interný audit.  
Akčný plán vychádza aj z analýzy aktuálneho stavu na škole (interný audit), potrieb školy, tried, žiakov a 
pedagógov. Akčný plán je realizovateľný, počíta s rezervnými kapacitami a zúčastnení zostavovatelia veria 
v jeho zmysluplnosť a opodstatnenosť.  
Flexibilita.  
Realizácia akčného plánu je viac ukotvená v realite, akoby sa mala nekompromisne držať plánu. Reaguje 
na meniace sa potreby školy/tried, je pružná a flexibilná. Koordinátor prevencie v priebehu programu 
monitoruje priebeh a navrhuje akčný plán v priebehu školského roka v prípade potreby aktualizovať.  
Komunikačná stratégia.  
V plánovacej fáze vedenie školy v spolupráci s koordinátorom prevencie a inými podľa potreby dohodne 
plán vnútro-tímovej komunikácie, ako aj plán komunikácie na verejnosť a prezentovania informácií o 
priebehu programu na škole (stránka projektu na sociálnych médiách, špecializovaná online nástenka Škola 
bez nenávisti na Paddlete a pod.). 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
 sú jasne určené roly (kompetencie) a zodpovednosť (systémové riadenie); 
 podporujú sa tvoriví a na rozvoji školy participujúci zamestnanci; 
 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
 existujú efektívne hodnotiace mechanizmy (vrátane podpory samohodnotenia); 
 sú určené jasné kritériá na prideľovanie nadštandardných zložiek platu; 
 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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8. Vzdelávanie k ľudským právam a prevencii ich porušovania 

 
Participatívnosť.  
Na realizovaní vzdelávacích a iných preventívnych aktivít sa istou mierou podieľajú zástupcovia všetkých 
článkov školského procesu: žiaci, rodičia, učitelia, manažment školy, odborní pracovníci ako školský 
psychológ, poradňa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ako aj 
zástupcovia neziskového sektora, pokiaľ je ich odbornosť v daných problematikách pre tím obohacujúca. 
Dobrá tímová spolupráca.  
Každý v tíme vie, čo robí jeho tímový kolega či kolegyňa, efektívne fungujú dohodnuté komunikačné 
kanály. 
Formy vzdelávania a prevencie.  
Využívané sú rôznorodé vzdelávacie aktivity: diskusie, workshopy, prednášky, semináre, konferencie či 
kultúrne podujatia. Pri ich výbere sú uprednostňované také formy, ktoré priamo aktivizujú žiakov, ako je 
napríklad projektové vzdelávanie, rovesnícke učenie, workshopy a pod. 
Vzdelávanie k ľudským právam.  
Vzdelávacie aktivity vedú žiakov a žiačky od získania nových informácií, rozvoja kompetencií, cez zmenu 
postojov až ku zmene konania (preto vzdelávanie k ľudským právam, nie o ľudských právach). Kladú 
dostatočný priestor pre všetky tri úrovne holistického prístupu: 1. emancipácia jednotlivcov k obhajobe 
svojich práv; 2. rešpekt k právam druhých; 3. solidarita s tými, ktorým sú ľudské práva upierané. 
Rovesnícky prístup.  
Škola má zavedený jednoduchý systém práce so žiackymi dobrovoľníkmi a využíva rovesnícky prístup pre 
vzdelávanie, poradenstvo a prevenciu. 
Záznamy z priebehu programu.  
Priebeh aktivít je zaznamenávaný, tieto záznamy (fotografie či krátke videá a komentáre) sú zdieľané v 
uzavretých skupinách tried/školy alebo sú komunikované verejnosti ako príklady dobrej praxe 
(predovšetkým rodičom). Zaznamenané materiály a výstupy môžu slúžiť na ďalšiu prácu s danou témou, 
reflexiu získaných informácií a zážitkov, a sú súčasťou vytvárania identity jednotlivých tried a celej školy – 
„Školy bez nenávisti“. 
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Východiská programu Škola bez nenávisti 
 

Akademické výsledky žiakov školy a ich úspešnosť nie sú jediným kritériom, ktoré zohľadňujú pri 
výbere školy rodičia a rovnako aj deti. Dôležitú úlohu pri výbere školy zohráva aj prostredie, v 
ktorom žiaci a pedagógovia trávia čas, školská klíma a kultúra školy a tiež „značka“ či dobré meno 
školy. Bezpečné prostredie bez šikanovania a nenávistných prejavov, ako aj výchova k tolerancii 
a demokracii sú predpokladom výchovy zrelých a vyrovnaných osobností. 
 

Pojmom kultúra školy rozumieme hodnoty, normy, presvedčenia a ideály akceptované členmi 
školy. Na kultúru školy majú vplyv najmä minulosť (história) organizácie, jej manažment 
(zakladatelia, vedenie), druh vykonávanej činnosti (napr. vzdelávanie) a prostredie, v ktorom 
fungujú. Kultúra školy sa vyvíja dlhší čas a určuje správanie i spôsob myslenia (napr. riešenia 
problémov). Kultúra školy sa zvykne dediť, zamestnanci školy ju prijímajú často nevedome a 
častokrát ju nevedome odovzdávajú novým kolegom a žiakom prichádzajúcim na školu. Kultúra 
školy predstavuje isté bezpečie a istotu pre zamestnancov školy, a preto jej zmena často naráža na 
odpor a v niektorých prípadoch ju sprevádzajú aj konflikty. (Turek 2009 s. 62)  
 

Jeden z možných postupov pri rozvoji kultúry školy, ktorý je podstatnou súčasťou pri zavádzaní 
procesov a implementácií aktivít aj v rámci programu „Škola bez nenávisti“, uvádza Ivan Turek v 
publikácii Kvalita vzdelávania (2009): 
1. hodnotenie súčasného stavu, 
2. určenie cieľov pre rozvoj kultúry školy, 
3. korekčné činnosti, 
4. návrh rozvojového plánu (programu), 
5. návrh a aplikácia prostriedkov a metód, 
6. hodnotenie a zdokonaľovanie. 
  
Cielený rozvoj kultúry školy môže byť súčasťou širšieho manažmentu kvality, ktorý si škola 
vypracuje. Turek cituje Hanzelku a Součka, ktorí navrhujú nasledovný štandard kvalitného 
manažmentu školy (Turek, 2009, s.62): 
 existuje účelné dlhodobé plánovanie - stratégia rozvoja školy; 
 pri tvorbe stratégie sa vychádza z dôkladnej analýzy stavu; 
 proces rozvoja školy zahŕňa všetkých zamestnancov školy; 
 vedenie školy riadi rozvoj školy; 
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 investuje sa do ľudí (vzdelávanie, štúdium, podmienky, podpora); 
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 pestuje sa kultúra školy (obraz ako o sociálnej inštitúcii - imidž, normy správania, hodnoty); 
 dianie na škole sa orientuje na službu žiakom, rodičom, verejnosti (zákazníkom) a ich potreby; 
 rozvoj školy je vnímaný ako zlepšenie spokojnosti klientov; 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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mobil: +421 917 402 522 
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizácia 
priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Pripravuje a riadi množstvo zaujímavých programov a projektov pre 
mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a ľudí zodpovedných za 
mládežnícke politiky. Snaží sa o to, aby mladí ľudia poznali svoje 
možnosti, boli aktívni a pracovali na sebe tak, aby boli raz úspešní a 
uplatnili sa na trhu práce. IUVENTA vychováva mládež k ľudským 
právam, podporuje rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávacie programy a 
tiež mladé talenty. 
 
 
Kontakt: 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Karloveská 64 842 58 Bratislava 4 
tel.: +421 2 592 96 108 e-mail: iuventa@iuventa.sk www.iuventa.sk 
www.facebook.com/iuventa 
 


