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Ciele, princípy 

• Prístup zameraný na človeka - Carl Rogers ® 
• Nenásilná komunikácia - Marshall Rosenberg ®  
• príležitosť, vzťah a reflexia 
• participácia a subsidiarita 
• sloboda a zodpovednosť 
• kritické a demokratické myslenie 

 

Vytvoriť  podnetné prostredie pre rozvoj potenciálu  
a vzťahov každého človeka v školskom prostredí a otvorený 

edukačný „MPC“ model pre ostatné ZŠ, SŠ a VŠ 

•chýba štátna škola s Centrom, ktorá by poskytovala podporu ostatným  
a bola otvorená pre celý systém, 
•chýba prepojenie teórie s praxou, ZŠ s VŠ,  
•chýba výskum based evidence v pedagogickej psychológii 
• alternatívne školy sú preťažené a uzatvorené ostrovčeky pozitívnej 
deviácie bez otvorenosti pre ostatné školy, 
• chýbajú nám modely demokratických a inkluzívnych škôl s 
participatívnym riadením a kritickým myslením  
• nemáme modely škôl s kvalitnou integráciou detí so ZZ, prechodom 
detí zo špeciálnej do bežnej ZŠ a funkčným odborným tímom s 
komplexným prístupom pre deti v riziku 
Chceme ukázať ako sa dá v aktuálnom štátnom aparáte vytvoriť kvalitná, 

otvorená inkluzívna škola otvorená vzdelávaniu a podpore iných – s 
napojením na celoštátnu Stratégiu inkluzívneho vzdelávania  (2019-2027) 
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PRÍLEŽITOSŤ 

KURIKULÁRNE ZMENY: 

• predmet Zodpovednosť – celoročný pravidelný dobročinný žiacky projekt mimo školy cez 
vyučovanie (pomoc v domove dôchodcov, záhradka, doučovanie, enviro, adaptačná trieda..) 

• Artefiletika, Hejného matematika – reflektívna facilitovaná výtvarná výchova/matematika 
(či iné predmety)  

• Projektové vyučovanie, projektový/prírodovedný týždeň, 

• Školská záhrada – rozličné projekty, medzigeneračné aktivity, dielne, kuchynka, 
laboratórium, prepájania s Malým princom v školskej záhrade, pestovanie rastlín, drobných 
živočíchov, nátierky, workshopy, výroba mydla,  

• Hodnotenie – známky sú okrajové, výsledky T9 a iné zodpovedajú potenciálu jednotlivých 
žiakov, challange ticket, dôraz je na sebahodnotení a individuálnom raste učiteľa i žiaka, 

• praxe pre študentov VŠ, SŠ, otvorené školiace stredisko pre učiteľov a odborníkov, 
modelová škola v BA.  



VZŤAH 
• tútorstvo (reflektívne sedenia s triednym učiteľom nad cieľmi učenia a rastu) 

• demokracia, subsidiarita a participácia – tak na úrovni žiakov, rodičov ako aj učiteľov 
existuje rozmanitosť úloh v úplnej rovnocennosti (v škole nikto nevlastní a nemá moc 
a zodpovednosť nad druhými, iba voči a s druhými) 

• Medzigeneračné priateľstvá (vyučovanie, aktivity, workshopy 3G, projekty a sústredenia 
rôznych vekových skupín detí, prepojenie so seniormi, rodičmi...)  

• Facilitatívne učenie – skupinová práca, reflexia na hodinách, diferencované učenie, 
podpora prežívania pri učení, práca so skupinovou dynamikou, rovnako sa učia učitelia 

• Sústredenia – dôležitá je príprava, participácia a zodpovednosť žiakov, medzigeneračné 
sieťovanie, konflikty a reflexia,  
– jesenné sústredenie pre 6. a 8.ročník  
– predvianočné sústredenie s domovom dôchodcov pre 7.ročník, 
– lyžiarske sústredenie pre 5. a 9.ročník 
– jarné sústredenie mix 



REFLEXIA 

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA: 

• mediácia konfliktov žiakov, učiteľov, rodičov 

• stanovovanie láskavých hraníc (G.Landreth)  

ČINNOSTI:  

• ranné kruhy na začiatku vyučovania, na konci hodín, blokov, večer na sústredení, pred, po a 
počas projektu, spätná väzba… 

• práca so zdrojmi a chybami, na hodine,  sebahodnotenie a sebareflexia učiteľa a žiaka, štvrťročné 
sebahodnotenie 

• mentoring, teambulding, výcviky PCA, NVC, spoločná práca a reflexia na vízii školy,  

MERANIA: 

• dva krát ročne klíma tried, sociometria, swot analýzy celej školy,  

• sebahodnotenie žiakov a učiteľov, výskumné nástroje pri jednotlivých aktivitách, 

• písomné alebo ústne feedbacky všetkých po každej akcii, 





HARMONOGRAM  

• I.fáza - práca úzkeho tímu – príprava konceptu, grantovanie (november 2019 – apríl 2020), 
rokovanie s Magistrátom Bratislavy 

• II. fáza – verejné prezentovanie školy donorom a záujemcom, verejné pripomienkovanie (máj - 
jún 2020) 

• III. fáza – PRÍPRAVA TÍMU, zapracovanie pripomienok, príprava kurikula a metodiky 
diferencovaného učenia – pracovné listy, preklady, vzdelávanie Nenásilnej komunikácie, 
Rešpektovať a byť rešpektovaný, mentoring a i., grantovanie, žiadosť o experimentálne 
overovanie, otvorené hodiny na školách, verejné diskusie a prezentácie (užší tím september 2020 
– február 2021) 

• IV. fáza – zápis žiakov, rodičov a zamestnancov Bratislavy podľa štatistického kľúča a pomeru detí 
so ZZ, SZP a nadaním a inými parametrami, aby to kopírovalo bežnú štátnu školu (marec 2021),  

• V. fáza – depistáž odborného tímu, teambuilding zamestnancov a žiackych kolektívov (jún 2021 – 
august 2021) 

• VI. fáza – slávnostné otvorenie inkluzívnej mestskej školy C. Rogersa s Centrom inkluzívneho 
vzdelávania – 6.septembra 2021 






