


POPRAD – NAJMLADŠIE SÍDLISKO JUH III



2010 – SPOJENÁ ŠKOLA 

Materská škola

Základná škola 

Základná umelecká škola



MÍĽNIKY 

žiaden plač nad rozliatym mliekom –

život je príležitosť



LEBO – VERTE – NIKTO NEPRÍDE“. (P. BERO)
„Sme deti a rýchlo sa naučíme, že stačí trocha plaču, aby nám ktokoľvek 

pomohol.

Máme vek na pubertu, prinajmenšom rodičia sú vždy pripravení nám pomôcť pri 

riešení našich problémov.

Roky pribúdajú a my máme stále v podvedomí presvedčenie, že ak sa ocitneme  

v ťažkostiach, niekto by mal prísť pomôcť nám.

Veci okolo nás nefungujú – niekto by mal prísť a vyriešiť to.

Nie sme spokojní s platom – mal by prísť niekto, kto nám ho zvýši.

Nie sme spokojní s ministrom – niekto by mal prísť a vymeniť ho.

Realita je však iná. Nikto nepríde. Iba my sami  môžeme a máme meniť veci 

v našom živote, rozhodovať o zmenách v našom okolí. Ale musíme tomu veriť 

a začať. Najlepšie hneď. 



2010 - 2015

experimentálne overovanie projektu –

Škola pre každého – škola na každý deň 

alebo

ako sa chrániť pred neželanými zmenami



1. OTÁZKA – 1. PRINCÍP - IDENTITA

Všetci tvrdíme, že chceme pre naše deti to najlepšie. Je 
to skutočne tak?

Ako zabezpečiť v škole podmienky, aby sme rešpektovali  
jedinečnosť každého dieťaťa, ktoré prejde bránami 
našej školy?

Ako budeme poznávať jeho možnosti a potreby?

Ako budú spolupracovať učitelia, aby sme pred vstupom 
dieťaťa do školy získali potrebné informácie a dokázali 
vytvoriť ďalej podmienky na vzdelávanie ?

Dokážeme ich ušiť na mieru?



2. PRINCÍP - POTENCIÁL

profilové portfólio  pre hľadanie vlastnej jedinečnosti

možnosti a potreby detí



UČITEĽKY TECHNICKEJ ŠKÔLKY SO SVOJÍM 

LEKTOROM PÁNOM MIHALOVIČOM



SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TECHNICKEJ ŠKÔLKY



technické myslenie 1. zmena – deti nie sú 
zmenšeninami 
dospelých, aby 
opakovali po nás to, 
čo si myslíme my;

2. zmena - učenie nie 
pre známky, ale  ako 
poznávanie sveta -
ako v ňom všetky 
jeho systémy 
fungujú - odmena;

PREČO TECHNICKÁ ŠKÔLKA



VYBAVENIE ŠKOLY VO FÍNSKU









3. PRINCÍP – ORGANIZAČNÉ SPRÁVANIE 

Systém vychováva a disciplína rodí slobodu: 

- spojenie ako pracovné komunity (pedagógov, žiakov, 

rodičov) – postupy a poriadky;

- pracujú na dosahovaní cieľov;

- stávajú sa aktérmi;

- preberajú za ich plnenie zodpovednosť.



4. PRINCÍP – KAŽDÝ ROK NOVÝ PRÍBEH

- Pedagogické koncepty  

- zladenie cieľov  vyplývajúcich z potrieb zvonka a zvnútra – rámcové obsahové 

charakteristiky ročníkov ;

- učenie pre tvorbu znalostí – revidovaná Bloomova taxonómia ;

- Žiacke koncepty 

- zaznamenávanie ciest učenia – ročníková učebnica

- Procesy 

- pedagogické situácie ako práca s učebným zdrojom,

- univerzálny nástroj vzdelávania – text,

- kognitívno – komunikačný model riadenia – kompetencie.



5. PRINCÍP – ZDIEĽANIE

- umožňujúce  sledovať  cestu  

( smerujeme k cieľu? ) cez vlastnú 
skúsenosť

- proces – transformácia ako rast hodnôt  
aktérov (sociálneho kapitálu)

- inovácie – transfer nových zistení 
overených v praxi.



SIEŤ ROČNÍKOV – 8.

Moja rola: som (vy)nálezca – učím sa od ľudí, ktorí v živote niečo dokázali

Hodnotové –Najprv sa snažím pochopiť až potom byť pochopený – mám dostatok  
sebadôvery, aby som povedal svoj názor, Som dobroprajný – vážim si priateľstvo 
a zvládam závisť.

Multikultúrna výchova  – sme rôzni, práva a povinnosti v živote, záškoláctvo

Anjel strážny – pre mojich spolužiakov v škole, ak nekonám, tolerujem 

Poznávam  - OZ, NO ,  pripravujem dobročinné podujatia  - Deň narcisov, Deň bielej 
pastelky

Objavujem - vynálezcovia  - nositelia Nobelovej ceny - riziká zapríčinené ľuďmi 
a prírodou;

- rozloženie populácie a jej rast a riziká - overujem si informácie – argumentujem, 



NOVÁ KULTÚRA

Plody – nie sú? Strom je neplodný.

- nová paradigma – znalostný manažment  ako nástroj 

na riadenie a správu znalostných procesov.

- 1341 žiakov

- 72 pedagógov 



MOTTO

Človek potrebuje pre svoj rozvoj mať v rovnováhe dva princípy: lásku 
a poriadok.

Lásku, ktorú si nemusí zaslúžiť, ale mu ju niekto úprimne dáva, 
prijíma ho takého aký je aj so všetkými nedostatkami. 

Poriadok, ktorý poskytuje hranice, kladie nároky a vedie tak

k poznávaniu vlastných možností a hraníc.

Naplnením týchto dvoch princípov môže dosiahnuť slobodu, ktorú 
nezískava na úkor druhých, ale je spojená so zodpovednosťou a 
vyznačuje sa vcítením a solidaritou.

 Jaroslav Šturma



MOTTO

Ten, kto nedokáže zmeniť 

štruktúru svojho myslenia, nikdy 

nedokáže zmeniť realitu a preto 

nikdy nepostúpi dopredu.

A. Sadat



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Spojená škola

Letná ulica 3453/34 ďakujeme za pozornosť

Poprad

www.spojenaskolapoprad.edupage.org PaedDr. Viera Grohová

http://www.spojenaskolapoprad.edupage.org/

