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Úvod

O participácii Jan Amos Komenský určite ani nechyroval, ale jeho „škola hrou“ zostala
s nami dodnes ako nenaplnený ideál. Preto tie slnečné okuliare – lebo zatiaľ sme si tento
základný koncept stále neosvojili a treba ho i naďalej kričať. A niekedy z miery nepochopenia
až oči bolia. Podobizeň učiteľa národov nájdete na nástenkách mnohých škôl. Rovnako tak
aj pekne zarámované práva dieťaťa a ďalšie ľudskoprávne deklarácie a pravidlá, ktoré by
mali v škole platiť. Ako je to však s ich každodenným dodržiavaním? Alebo ešte lepšie – akú
atmosféru školy deti denne pociťujú? O čom a ako v škole rozhodujú? Tieto otázky sme si
kládli pri zostavovaní princípov programu Otvorené školy.
Naše skúsenosti, zistenia a príbeh o tom, čo sme sa za tri roky naučili, nájdete na nasledujúcich stránkach. Dúfame, že si v nich nájdu inšpiráciu aj ďalšie školy.
Otvorené školy otvárajú hlavy. Takto pomenovala jeden z dopadov programu Otvorené školy
dobrovoľníčka na koncoročnom hodnotiacom stretnutí. Na tomto stretnutí ešte zaznelo aj to,
že na konci školského roka deti rozprávajú inak ako na začiatku, ďalej, že počas realizácie
workshopov a ďalších aktivít v rámci programu deti naozaj počúvame a tiež, že, žiaľ, tak
deťom, ako aj dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam program vezme pocit sladkej nevedomosti
– že zrazu vidíte veci viac v súvislostiach a nie čierno-bielo.
Čo to teda s deťmi a dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v školách robíme?
Program Otvorené školy sme otvorili v septembri roku 2016. Jeho základné nastavenia
vychádzajú z princípov otvorenej spoločnosti, ako ich definoval popredný rakúsky filozof
20. storočia Karl Popper poučený hrôzami 2. svetovej vojny vo svojom diele Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia (1945). Tolerancia, úcta k právam jednotlivca, vláda rozumu a budovanie dôveryhodných inštitúcií sú základnými predpokladmi fungujúcej demokracie aj
dnes, pričom sa opierajú o historické poznanie antického Grécka, ktoré v Popperovom diele
stelesňuje výrok Aténčana Perikla: „Aj keď len nemnohí môžu politiku tvoriť, všetci sme ju
schopní posudzovať “.
V Nadácii otvorenej spoločnosti už takmer 30 rokov veríme, že spoločnosť aktívnych a uvedomelých občanov má popri vládnom a podnikateľskom sektore svoje nezastupiteľné miesto
ako tretia sila pri udržiavaní demokratickej rovnováhy. Zároveň však platí, že nik z nás sa
nerodí ako aktívny občan. Takým sa môže iba stať. A aby sa tak stalo, spoločnosť musí zabezpečiť mechanizmy, ktoré občanom umožnia nielen vypočutie, ale sprostredkujú im aj
pocit sebaúcty a osobnej dôstojnosti.
Osobnú skúsenosť so školou má každý z nás. Dobrú, zlú, veľmi často nudnú a niekedy, žiaľ,
aj traumatickú... V škole trávia naše deti často osem a viac hodín, má teda v období detstva
mimoriadne dôležitý vplyv na naše nazeranie na svet a náš postoj k nemu. Na Slovensku,
žiaľ, stále pretrváva ako základný školský princíp systém odmien a trestov. Takýto systém
však nepodnecuje záujem a ani aktivitu. Vzhľadom na kultúru počúvania a rešpektu, ako aj
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vnímania ľudských práv majú ľudia na Slovensku často pocit, že ľudské práva sú ako koláč:
keď si dáš ty, už nezostane pre mňa. Takýto pocit spolu so silne vžitou predstavou o dobrej
výchove v duchu príslovia „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...“ vytvára v školách atmosféru, ktorá je hierarchická, rigidná, často nevľúdna a dieťa v nej nemá miesto ani hlas.
„Práva dieťaťa sú len prehliadaný plagát na chodbe školy“ – ako to veľmi trefne pomenovala
jedna účastníčka nášho školenia.
Aktivity programu Otvorené školy podporujú dva kľúčové nástroje, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú celkovú atmosféru a klímu školy – participáciu a rovesnícke vzdelávanie.
Princíp participácie vychádza z dvoch základných ľudských potrieb – bezpečia a prijatia.
Obe potreby podporujú sebaurčenie a identitu jednotlivca. Participácia je v prvom rade prístup a v druhom rade nikdy sa nekončiaci proces. Participácia na rozhodovaní si však vyžaduje určitú kultúru komunikácie, ktorú podmieňuje aj kultúra dôvery. Práve takúto kultúru sa
snažíme v našom programe podporiť. Na Slovensku sa často stretávame len s jej deklaratórnym a formálnym uplatňovaním, ktoré je okrem toho chápané len veľmi oklieštene a ako
okrajová téma. Participácia detí je pritom duchom celého Dohovoru OSN o právach dieťaťa,
ktorý tvorí základ ľudských práv detí a ktorého kópia visí v takmer každej škole. Žiaľ, až príliš
často zostáva len v tejto podobe.
Rovesnícke vzdelávanie vytvára žiakom a žiačkam základných škôl možnosť prediskutovať niektoré tematické okruhy s vyškolenými dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi, ktorí sú len
o niekoľko rokov starší ako oni sami. Atmosféra dôvery a porozumenia je vďaka tomu uvoľnenejšia a získané poznatky si deti aj lepšie pamätajú.
V publikácii vám ponúkame skúsenosti z našej práce v troch otvorených základných školách, kde na základe nášho programu vznikli žiacke školské rady – nie ako formálna požiadavka zo zákona, ale ako skutočný nástroj školskej demokracie. Táto unikátna reflexia
prípadová štúdia vznikla z pozorovaní našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok počas dvoch
rokov fungovania programu. Samotnú prípadovú štúdiu spísal jeden z nich – Dávid Pieš, na
základe odporúčaní sociálnej psychologičky Simony Andraščikovej a pod celkovým vedením
Eriky Szabóovej, s ktorou sme program založili a rozvíjame ďalej.
Na ďalších stranách ponúkame analýzu hlasu detí, resp. žiackej školskej participácie v školách na základe fokusových skupín s deťmi a popis procesu ich zapájania do rozhodovania
od riaditeľky Centra pre výskum etnicity a kultúry Eleny Gallo Kriglerovej.
V závere publikácie nájdete aj praktický nástroj – index participácie, ktorý pripravili experti
Peter Lenčo a Peter Dráľ. Pomôže vám pri posudzovaní/vyhodnocovaní miery participácie
vo vašej organizácii, či už je ňou škola, nezisková organizácia, alebo neformálne združenie.
Naša štvorročná skúsenosť intenzívnej práce v školách nás naučila, že pre mieru aktívneho
zapojenia detí do diania sú rozhodujúce tri faktory:
vedenie školy – chápajúce zmysel a dôležitosť participácie,
spôsob riadenia – procesy, ktorými sa v škole rozhoduje a delegujú sa právomoci,
atmosféra – spôsob komunikácie, ktorý sa prejavuje v miere rešpektu a vzájomného
počúvania sa v jednotlivých skupinách (učitelia, deti, nepedagogickí zamestnanci
školy, širšia komunita, zriaďovateľ školy) i medzi nimi navzájom.
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Dovolíme si tvrdiť, že za štyri roky sa nám podarilo vytvoriť komunitu otvorených učiteľov,
odvážnych detí a škôl, kde sa všetci počúvajú a majú vytvorený priestor na realizáciu.
Sme hrdí na skutočnosť, že program Otvorené školy získal v roku 2019 ocenenie verejnej
ochrankyne práv za mimoriadny prínos z hľadiska osvety o demokratickom a právnom
štáte a podpore občianskej zodpovednosti mladých ľudí.
Poďakovanie za to patrí nielen kolegom a kolegyniam v Nadácii otvorenej spoločnosti, ale aj
všetkým, ktorí nám program pomáhajú spoluvytvárať – našim nadšeným dobrovoľníčkam
a dobrovoľníkom i expertkám a expertom – odbornej garantke Dáške Vargovej, Elene Gallo
Kriglerovej, Lenke Kleskeň, Hele Tužinskej a trojici Petrov – Brnulovi, Dráľovi a Lenčovi.
Nech sa vám dobre číta.
Zuzana Čačová
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REFLEXIA
Z DUBOVEJ

REFLEXIA
Z DUBOVEJ
ZŠ s MŠ Dubová, Bratislava (okres Bratislava I)
Dávid Pieš
Zapojenie školy do programu: od školského roku 2017/2018
Zabezpečenie workshopov: v škole pôsobil v prvom roku jej
zapojenia 1 dobrovoľník, v druhom roku ho vystriedala
nová dvojica – dobrovoľník a dobrovoľníčka, všetci
dobrovoľníci sú absolventmi bratislavských škôl
(základných alebo stredných)
Nosná téma: vzťahy, žiacka školská rada

Program Otvorené školy sa prioritne sústredil na rozvoj participácie detí. Žiacka školská rada
(ďalej iba ŽŠR) je jej prirodzeným nástrojom v školskom prostredí, ktorý deťom umožňuje
vyskúšať si participáciu v praxi. ŽSR považujeme za alfu a omegu zapájania detí v každej
škole. ZŠ Dubová však ŽŠR nemala, preto sme považovali jej založenie za niečo, čo by škole
mohlo priniesť pozitívne zmeny. Už v krátkom čase sme však zistili, že problémom nie je iba
absencia ŽSR, ale najmä vzťahy medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. Chýbal
tiež vzájomný rešpekt a schopnosť asertívne vyjadriť svoj názor.
Naši dobrovoľníci označili za ďalší faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje atmosféru v triedach
aj v celej škole, fyzické prostredie školy.
Svoj prvý dojem opísala dobrovoľníčka takto: „(...) Celkovo to okolie pôsobí zastarano a zatuchnuto, všimla som si nevýrazné vyzdobenie triedy. Respektíve, v triede neboli žiadne obrázky ani
poriadne vymaľované steny. Bola tam jedna obyčajná nástenka polepená nevýraznými plagátmi.
Sedia za lavicami, ktoré sú naozaj príliš malé a sami žiaci sa na ne sťažujú.“
Opísaný prvý dojem dobrovoľníčky je príkladom toho, ako kriticky mladí ľudia hodnotia prostredie, v ktorom trávia svoj čas. Sťažnosti detí len potvrdili, že nudné a ošumelé prostredie
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prekáža aj žiakom samotným. V škole trávia väčšinu času a je preto prirodzené, že sa tam
chcú cítiť pohodlne. Napriek skepticizmu dospelých deti vedia veľmi jednoznačne definovať,
aké atribúty musí spĺňať prostredie, aby sa im v ňom dobre pracovalo, aby sa cítili príjemne
a boli motivované zapájať sa do jednotlivých aktivít.1 Ich požiadavky preto nepovažujeme za
nepatričné – škola je pre deti ich pracovným prostredím a rovnako ako dospelí, aj ony naň
majú isté (a nielen estetické) požiadavky.
Už pri prvotnom mapovaní názorov naša dobrovoľníčka spozorovala ďalšie problémy, o ktorých deti rozprávali: „Negatív bolo viac, konkrétne výzor školy, pani učiteľka,2 povinnosť chodiť
von cez prestávku, nadávky, bitky, hluk, chaos, hádky, povzbudzovanie strachov a nedostatkov,
zima v škole, školský poriadok, neférové pravidlá týkajúce sa mobilov, kritizovanie, záchody, písomky, učitelia a podobne. Zo všetkých vecí ma zaujali hlavne výhrady voči kolektívu a vzťahom
v triede. Očividne si existujúce problémy uvedomujú a nepáčia sa im.“
Podľa vyjadrení dobrovoľníkov bola vzťahová situácia v zapojenej triede naozaj zlá. Žiaci sa
skupinkovali, vyčleňovali iných z kolektívu, dievčatá a chlapci sa navzájom nenávideli a pravidelne sa fyzicky konfrontovali. Rozhodne sa navzájom nerešpektovali a dianie v triede
kontrolovali tzv. alfa samci. V triede boli aj deti, ktoré by síce ochotne povedali svoj názor, ale
obava zo šikany im to nedovolila.
Dobrovoľníci sa snažili problém riešiť rôznymi stratégiami a postupmi. Jedným z nich bolo
prispôsobenie sa situácii v triede flexibilnými zmenami v programe priamo na hodine alebo
pri príprave na nasledujúci workshop (na základe požiadaviek žiakov alebo zhodnotenia
dobrovoľníka a jeho rozhodnutia zvoliť inú tému). Druhým bola snaha o rozvinutie dialógu,
ktorý mal pre žiakov viacero prínosov, no jeho nevyhnutným predpokladom bolo vytvorenie
zábavného a edukatívneho obsahu workshopu.
Nutnosť tejto snahy zdôvodnil dobrovoľník vyjadrením: „Deti za mnou chodia s viacerými témami, ale iba cez prestávky, keď ich ostatné deti nepočujú. Považujem to za veľmi smutné, lebo
toto sú jasné príznaky zlých vzťahov v triede.“
Deti v zapojenej triede sa pred spolužiakmi báli vyjadrovať svoj vlastný názor, čo je však
základný predpoklad zdravého fungovania triedy a kvalitného vzdelávania. Náš dobrovoľník
pravidelne prispôsoboval tému workshopu aj tejto problematike, kládol na ňu väčší dôraz
ako pri plánovanej inej téme. Svojím prístupom zabezpečil, že žiaci cítili, že o ich problémy
sa niekto zaujíma a snaží sa im pomôcť. Pre pokračovanie programu preto navrhol tento
prístup:
„Nabudúce by som sa chcel venovať aktivitám, ktoré by zvýšili sebavedomie deťom, ktoré sa boja
vyjadriť. Chcel by som, aby si uvedomili, že aj ony sú v triede a sú počuť... Na ďalšom workshope
by som chcel s deťmi robiť aktivity, ktoré by podporovali spoluprácu a vzájomný rešpekt. Posnažím sa pre deti spraviť priateľské prostredie a dúfam, že sa mi otvoria a donútim ich zamyslieť
sa nad ich vzájomnými vzťahmi.“
Dobrovoľníci počas realizácie programu zistili, že pre deti je vzájomný dialóg veľmi dôležitý. Preto sa na workshopy snažili vyberať témy, ktoré mali potenciál zaujať čo najväčšie
množstvo žiakov a podnietiť tak čo najviac z nich k diskusii a vzájomnému vypočutiu názo1
2

http://osf.sk/wp-content/uploads/2019/09/proces-zapajania-final.pdf
Z dôvodu ochrany osobných údajov a zachovania dôvernosti získaných informácií konkrétne meno neuvádzame.
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rov. Ako najlepšia voľba sa často ukázali aktuálne spoločenské témy – úloha viery a náboženstiev, investigatívna žurnalistika, súdnictvo, trest smrti, mučenie, feminizmus, domáca/
zahraničná politika, dezinformačné weby a hoaxy. Pri diskusiách dobrovoľníci pozorovali
názory detí, ich hodnoty, kto, čo a ako ich ovplyvňuje (rodina, spolužiaci, kamaráti, sociálne
siete a pod.). V dialógu s deťmi dodržiavali dve zásady: neuprednostňovať svoj názor ako
jediný správny, t. j. dať deťom možnosť vyjadriť sa, no zároveň klásť dôraz na subjektívnosť
takéhoto názoru.
„Pre istotu som zdôraznil, že je úplne v poriadku, pokiaľ by sa ich názor líšil, keďže žijeme v demokratickej spoločnosti... Výsledok bol fajn a opäť sme poukázali na to, že bez počúvania a rešpektu k ostatným by sa nikdy neskoordinovali a nič nevyriešili.“
Atmosféru diskusie o tom, ako funguje školský systém a participácia detí v školách vo Fínsku a v Škótsku, kde sa názory a sila žiakov využívajú na riešenie problémov, opisuje dobrovoľník nasledovne:
„Tu už sedeli decká v kruhu a boli znovu veľmi aktívne, pýtali sa rôzne otázky týkajúce sa fungovania detských parlamentov, zaujímalo ich viac info o konkrétnych príkladoch a riešili aj problémy s možnými riešeniami a témami.“ S rovnakým zaujatím deti diskutovali aj o aktuálnej
situácii a atmosfére v triede:
„Avšak v kontexte predchádzajúcich aktivít a prezentácií sa žiaci začali sústreďovať na problematiku zákazu telefónov v škole. V budove ich školy je totiž úplne zakázané používanie telefónov
– aj pred vyučovaním, aj po ňom. Vznikla z toho zaujímavá debata, kde všetci v triede ťahali za
jeden povraz a boli aktívni, tak sme to nechali bežať a pozmenili sme plán workshopu. Simuláciu
sme teda nerobili, ale pokračovali sme v diskusii o telefónoch, ktorú sme nejakým spôsobom
moderovali.“
Ak deti už raz spoločne úspešne vyriešia takúto situáciu, vytvorí sa tým základ na podobné
participatívne riešenie problémov v budúcnosti. Uvedomia si, že možno prvýkrát ťahali za
jeden povraz a vedia sa zhodnúť na rôznych veciach. Aj takýto malý úspech im tak nabúra
predstavu o tom, že spolupracovať nevedia, a preto sa o to nemusia ani snažiť. Vlastná praktická skúsenosť je neprenosná a má na ďalšiu spoluprácu a fungovanie kolektívu nesmierny
vplyv. Toto je evidentné aj zo zápisu nášho dobrovoľníka:
„Príjemným prekvapením pre mňa bolo, že aj ľudia, ktorí očividne nie sú kamaráti, nemali problém dohodnúť si míting a potom dokonca povedať nahlas odpovede druhých spolužiakov.“
Už po niekoľkých workshopoch sa spravidla potvrdzovalo, že u detí narastá záujem diskutovať a zdieľať svoje názory. Dobrovoľníci boli svedkami situácií, keď sa žiaci nesústredili
na to, v čom sú odlišní, ale na to, ako produktívne nájsť spoločnú cestu. Podľa reakcií detí
na tento typ aktivít je ľahké zistiť, koľko priestoru na diskusiu majú v triede alebo v škole. Vo
všeobecnosti platí, že diskusia nie je samozrejmosťou, ale ak sa deťom takýto priestor otvorí, na novú možnosť vyjadrovať sa si ľahko zvyknú a ich schopnosť diskutovať produktívne
a rýchlo rastie. Viacerí žiaci časom priznali, že sa už k sebe nesprávajú tak zle ako kedysi, ale
na druhej strane začali horšie vychádzať s učiteľmi. Z pozorovaní dobrovoľníkov je očividné,
že nastavenie učiteľov a ich vnímanie žiakov (prípadne ich škatuľkovanie alebo nedôvera
v schopnosť akejkoľvek pozitívnej zmeny) v tomto zohráva významnú úlohu. Ak deti cítia
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averziu učiteľov, vyvolá to v nich vo väčšine prípadov nie snahu o zlepšenie, ale, naopak,
averziu voči učiteľom, ktorí „ich nechápu“.
Takýto prístup deťom nepomáha ani ich nestimuluje k pozitívnej aktivite, a preto naši dobrovoľníci zvolili iný prístup, ktorý sa im v priebehu workshopov jednoznačne osvedčil:
„Počas roka sme k nim pristupovali vždy s rešpektom a myslím, že im to veľmi pomohlo. Stále
sú v triede situácie, keď sa správajú nepekne, no aj po minulých workshopoch môžem povedať,
že ten problém nie je taký tragický, ako bol možno rok-dva predtým.“
Jasný signál dobrovoľníkov smerom k žiakom, že ich rešpektujú a že sú tam ako rovnocenní
partneri, vytvoril medzi nimi a žiakmi veľmi férový vzťah, v ktorom sa žiaci otvorili a zdieľali
svoje súkromné problémy alebo úspechy. Tieto zdôverenia sú pre dobrovoľníkov dôležité
a povzbudzujúce – prejavená dôvera v tejto vekovej kategórii sa ťažko získava a ľahko stráca.
Dôvera je zároveň kľúčová pre chuť žiakov deliť sa s niekým o svoje starosti a problémy. Toto
platí tak pre dobrovoľníkov, ako aj pre učiteľov. Ak dôvera medzi týmito aktérmi neexistuje,
deti sa neotvoria – buď zo strachu, alebo z presvedčenia, že ich nikto aj tak nebude brať vážne. Keď žiaci nehovoria o tom, čo ich trápi a čo by chceli zmeniť, neznamená to, že problémy
nejestvujú; iba sú zametené pod koberec. Vytvára sa tak priestor na vznik zlých vzťahov
medzi učiteľmi a žiakmi a prípadne aj medzi žiakmi navzájom.
„Vedľajším produktom realizácie programu v tejto škole bolo, že žiaci videli, že dokážu mať korektný a dobrý vzťah s niekým, kto s nimi vedie hodinu, workshop alebo inú formu vzdelávania.“
Žiaci sú schopní identifikovať, ktorí učitelia sa zaujímajú o ich názory, problémy a sú ochotní
im pomôcť riešiť to, čo ich trápi. Prístup detí k týmto učiteľom je jednoznačne podmienený
rešpektom, ktorý cítia z ich strany a ich vzťah je lepší v porovnaní s učiteľmi, ktorí deti neberú ako rovnocenných partnerov do debaty a vidia len ich problémové správanie. Dobrovoľníci sa snažili vytvoriť si so žiakmi korektné vzťahy a budovať tak vzájomnú dôveru. Žiaci
tak s dobrovoľníkmi nemajú problém hovoriť aj o ďalších problémoch, či dokonca o svojich
súkromných pocitoch a záujmoch.
„Počas pauzy som išiel za jedným chlapcom v triede a spýtal som sa ho, ako sa má. Povedal mi,
že sa má fajn a potom sa ma pýtal rozličné otázky o ľudskej anatómii. Je to veľmi dobrý a zvedavý chlapec. Mám pocit, že mi dôveruje a je rád z mojich hodín. Vždy za mnou príde cez prestávku
a pýta sa ma rozličné veci.“
Stratégia vedenia korektného otvoreného rozhovoru, ochota vedieť sa adaptovať na situáciu
a vôľa nachádzať zaujímavé témy pre žiakov, ktoré následne podnecujú zaujímavé a prínosné diskusie, preukázateľne prispieva k zlepšovaniu zlých vzťahov triede a odstraňovaniu
trecích plôch.
Na prvých workshopoch žiaci vyjadrovali svoj názor len pri individuálnom rozhovore s dobrovoľníkom a hlavne cez prestávku. To je síce pozitívne vo vzťahu k dobrovoľníkovi, ale nepodporuje to rozvoj vzťahov v triede ako celku či vzťahov jednotlivých žiakov. Po absolvovaní
dvoch školských rokov v programe Otvorené školy (t. j. 12 workshopov) mali žiaci signifikantne menší problém vyjadrovať svoje názory aj verejne, t. j. pred svojimi spolužiakmi.
Toto považujeme za veľmi dôležité, najmä keď sa snažíme o rozvoj dobrých vzťahov v triede.
Len čo sú deti nielen schopné, ale hlavne ochotné otvorene vyjadrovať svoje názory, vieme
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problémy konzultovať efektívnejšie, so zapojením väčšieho počtu aktérov, a teda vypočuť si
rôznorodé názory a návrhy na riešenie.
Vďaka snahe dobrovoľníkov o výber pútavej kvalitnej témy alebo aktivity boli žiaci motivovaní počúvať a aktívne sa zaujímať o témy, ktorým sa predtým bežne nevenovali. Schopnosť
naučiť sa počúvať, či už medzi sebou navzájom, alebo toho, kto sa im snaží predostrieť nové
informácie a koncepty (čo je buď dobrovoľník, alebo učiteľ), je prínosná pre budovanie vzájomného rešpektu. To bol zároveň aj cieľ, ktorý si vytýčili dobrovoľníci. Tí sa snažili aj o budovanie dôvery u žiakov, čo sme zhodnotili ako základný predpoklad na ďalšiu motiváciu žiakov
otvorene hovoriť o problémoch, ktoré sa môžu následne aj vďaka ich vlastnému vkladu efektívnejšie riešiť. Tento prístup uľahčuje budovanie podporujúceho a rešpektujúceho prostredia v triede aj škole a nepriamo podporuje aj kvalitu a efektivitu vzdelávania. Deti sa cítia byť
vypočuté a vnímajú aj to, že dospelí si vážia ich názor a nesúhlas spolužiakov nemusí nutne
predstavovať trvalé a neprekonateľné názorové rozdiely.
Po dvoch rokoch realizácie programu môžeme preto konštatovať, že zlepšenie vzájomných vzťahov v zapojených triedach síce nebolo markantné, ale zlepšilo sa vzájomné
počúvanie, rešpekt a otvorenosť, čo je dobrá skúsenosť do budúceho života detí a predpoklad na ďalšie zlepšovanie vzťahov.
Počas všetkých workshopov mali deti spoločne s dobrovoľníkmi radosť z aktivít a vždy sa
tešili na ďalší workshop.
„Decká boli očividne rady, že sa s nimi rozprávajú iní mladí ľudia a myslím si, že workshopy sa
im vždy páčili. Bolo pre nich dobré, že mali priestor rozprávať sa o podobných problémoch a na
akúkoľvek tému aj vyjadriť svoj názor. Decká sú ako individuality veľmi super a ako skupina sú
niekedy super a niekedy to je naozaj ťažšie. Dávali nám však pozitívnu spätnú väzbu.“
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REFLEXIA
Z VEĽKÝCH
RIPNIAN

REFLEXIA
Z VEĽKÝCH
RIPNIAN
ZŠ s MŠ Veľké Ripňany (okres Topoľčany)
Dávid Pieš
Zapojenie školy do programu: od školského roku 2017/2018
Zabezpečenie workshopov: v oboch sledovaných rokoch bola
dobrovoľníčkou absolventka tejto základnej školy
Nosná téma: žiacka školská rada (ŽŠR)

Zápis dobrovoľníčky po prvom workshope znel nasledovne:
„Na škole nefunguje ŽŠR, tak som chcela zistiť, aký je vôbec záujem o tento orgán. Viac-menej
všetci mykli plecami, že im to je jedno a že v tom nevidia nejaký veľký význam. Povedala som im
o aktivitách, ktoré sme vďaka ŽŠR zorganizovali v mojej súčasnej škole a ako ten proces funguje.
Po vypočutí aktivít ako piknik deň, lazy day, noc v škole... ich záujem vzrástol, ale jeden chlapec
povedal, že aj tak by to robili učitelia. Jediné, čo v tejto škole funguje, je, že si v triede volia predsedu a podpredsedu a ďalšie funkcie, ale len v rámci triedy. A tí, keď niečo treba, idú za triednymi
učiteľmi. Podľa mňa by to už nebol taký problém preniesť to do ŽŠR a dúfam, že sa zúčastnia na
septembrovom školení a možno ich tento nápad osloví viac.“
Vytvorenie ŽŠR bolo hlavnou motiváciou školy pre jej zapojenie sa do programu, čo bola
dobrá správa. Počas prvého roka realizácie programu dobrovoľníčka zápasila so slabým
povedomím žiakov i dospelých o úlohe a náplni práce ŽŠR. Keďže takýto stav očakávala,
pri plánovaní workshopov sa snažila aktivity modelovať tak, aby si deti rozvinuli a upevnili
pojmy ako rešpekt, asertívne vyjadrenie vlastného názoru bez vyvolávania konfliktov a urážania oponentov. Deti sa postupne oboznamovali s významom ŽŠR a mocenskými aspektmi,
ktoré sa spájajú s jej fungovaním a kompetenciami. Vzhľadom na fakt, že trieda sa podob-
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ných aktivít nikdy predtým nezúčastňovala, dôraz sa kládol na výraznú interaktivitu a praktickosť. Deťom sa tento prístup páčil a v druhom roku realizácie programu bolo evidentné, že
prináša aj želané zmeny. Tie by však nenastali bez osobnej angažovanosti a nasadenia dobrovoľníčky a školskej koordinátorky ŽŠR. Pre obe bola cesta k cieľu veľmi náročná a často
(miestami) aj frustrujúca.
V prvom roku žiaci vôbec nevnímali potrebu založenia ŽŠR a nerozumeli, aký má potenciál.
Situácia sa po úspechoch novej ŽŠR v druhom roku výrazne zlepšila, no jej fungovanie si
stále vyžadovalo intenzívne vedenie zo strany koordinátorky.
Druhý rok programu sa začal naštartovaním novej ŽŠR. Dobrovoľníčka pozorne sledovala
jej fungovanie, radila žiakom a podporovala ich nápady. Celý predchádzajúci rok boli deti na
podobné aktivity pripravované teoreticky a teraz sa snažili získané schopnosti a zručnosti uplatniť v praxi. Úlohou dobrovoľníčky bolo pomáhať a facilitovať prebiehajúce procesy
v ŽSR – do ničoho však aktívne nezasahovať. Mohla prispievať vlastnými návrhmi na zlepšenia, ale rozhodovaciu právomoc mali žiaci. Tí samostatne pracovali a hľadali konsenzus pri
riešení hlavných problémov. Aktívne tak rozvíjali svoju schopnosť spolupracovať pri snahe
o dosiahnutie spoločného cieľa. Túto skúsenosť detí dobrovoľníčka opísala nasledovne:
„K tomu, čo sa v škole zmenilo, viacerí spomenuli založenie žiackej školskej rady a že to vzniklo
preto, aby mali priestor vyjadriť sa.“
Toto bol jeden z postrehov žiakov, ktorí sú si tejto zmeny vedomí, no čo je ešte dôležitejšie,
dokážu sformulovať dôvod, prečo ŽŠR vznikla. Či táto odpoveď vychádza zo skutočného pochopenia účelu a významu ŽŠR, alebo môžeme pozorovať len dobre naučenú odpoveď, ktorú
deti hovoria, lebo ju dospelí očakávajú, nie je možné zatiaľ zodpovedne posúdiť. V každom
prípade však bol u detí evidentný aspoň vedomostný posun v téme ŽŠR.
Pri vzniku ŽŠR je veľmi dôležité, aby sa na prvom formálnom zasadnutí naraz zvolili
všetci zástupcovia relevantných ročníkov, predseda a podpredseda, aby sa členovia ŽŠR
predstavili a následne spoznávali s koordinátorkou ŽŠR, hľadali spoločnú reč a prieniky
v predstavách o ŽŠR. Tento proces sa v Ripňanoch uskutočnil príkladne. Žiaci sa navzájom
počúvali a mali záujem angažovať sa hlavne pri tvorbe nápadov a podujatí pre školu. V tomto
prípade okruh ľudí, ktorí sa spolupodieľajú na zdravom chode ŽŠR, tvorila aj dobrovoľníčka,
ktorá bola žiakom výrazne nápomocná pri realizácii ich plánov počas celého školského roka.
Okrem rôznych rád a postrehov zo strany našich dobrovoľníkov pri realizácii akčných plánov
školy ŽŠR odporúčame využiť aj praktickú SWOT analýzu.1 Deťom pomáha pri vyhodnotení
silných a slabých stránok vytvoreného projektu, ako aj príležitostí a hrozieb, ktoré môžu mať
vplyv na realizáciu akčného plánu. V iných prípadoch sa dá použiť aj ako nástroj na spätnú
väzbu k projektu, ktorý sa už uskutočnil.
Úlohou ŽŠR však nie je iba realizovať zábavné aktivity a byť akýmsi „výborom pre srandu“. Zábava je dobrý možný začiatok fungovania za predpokladu, že žiaci budú postupne
vedení aj k tomu, aby samostatne vyhodnocovali pozitíva a negatíva svojich aktivít, či hľadali
ďalšie možnosti pre rozvoj. Praktická skúsenosť nielen z úspechu akcie, ale aj z jej plánovania a modelovania s cieľom dosiahnuť želaný cieľ tak vytvorí teoretickú aj praktickú bázu pre
1

https://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/
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aktivity iného typu a zvýši chuť zapojiť sa do ďalších aktivít, ktoré sa môžu ŽŠR zveriť (napr.
práca na školskom poriadku a pod.). Takto sa podarí skutočne priniesť do školy „ducha participácie“ a všetko úsilie detí a pedagógov bude mať hlbší zmysel pre školu ako celok, ako aj
pre samotných žiakov a ich rozvoj.
„Od nášho stretnutia stihli zorganizovať jednu akciu – kakavkový deň. Povedali, že to bol nápad
ich koordinátorky ŽŠR, ale veci už realizovali sami. Spravili plagáty, reláciu do rozhlasu, informovali žiakov po triedach, navarili kakavko a školská jedáleň im to zasponzorovala. Jedno dievča
(najaktívnejšie, najviac hovorilo) povedalo, že akcia mala úspech.“
Tento výrok dobrovoľníčky hodnotíme ako dôkaz preukazujúci postupné formovanie povedomia o význame ŽŠR – žiaci vidia, že majú schopnosť niečo spraviť a ak sa chopia iniciatívy,
škola im vytvorí vhodné podmienky. Skúsenosť, keď za sebou vidia kus práce a vedia, že je
ich vlastná, ako aj dobrá spätná väzba od spolužiakov a pedagógov, pomáhajú deťom pochopiť, že majú schopnosť meniť to, na čom im záleží a za čo sa zasadia. Snahou programu
je podnietiť toto vnímanie detí aj dospelých a prispieť k tomu, aby deti samy prichádzali
s nápadmi a návrhmi na zmeny v živote školy. Práve túto vlastnú iniciatívu sa snažila dobrovoľníčka podporovať.
Dobrovoľníčka po dvoch rokoch realizácie programu zhodnotila, že atmosféra v škole je naklonená podpore samostatnej iniciatívy žiakov pri tvorení vlastných projektov. Motivovala
preto žiakov, aby si premysleli vlastnú požiadavku alebo aktivitu a pokúsili sa ju navrhnúť
vedeniu školy.
„Momentálne prebieha ich druhá akcia. Zbierajú hračky do detského domova. Opakuje sa tá istá
situácia, že podnet im dala koordinátorka a realizujú to sami. Založili si aj skupinu na Facebooku,
kde komunikujú, stretávajú sa sami a aj s koordinátorkou. Pochválila som ich za ich aktivitu
a vyzvala som ich, aby do budúceho stretnutia skúsili prísť so svojím vlastným návrhom, ktorý
by mohli zrealizovať. V škole pribudla nástenka ŽŠR a schránka dôvery.“
S rastúcim počtom úspešných aktivít žiakov začala baviť už ich samotná príprava, hoci impulz pre podujatia zatiaľ prichádzal najmä od učiteľov. Medzi mesačnými stretnutiami s našou dobrovoľníčkou stihli vždy pripraviť viacero projektov. Príkladmi ich úspešných iniciatív
a aktivít sú napríklad kakavkový deň, zber hračiek do detského domova alebo karneval, ktorý
si žiaci pripravovali sami.
Dobrovoľníčka na základe dlhodobého pozorovania zhodnotila, že sa zlepšila a zefektívnila
komunikácia medzi žiakmi, ako aj medzi učiteľmi a žiakmi. U žiakov bol jednoznačne vyšší záujem o organizovanie aktivít v škole, samostatne prichádzali s nápadmi, čo by chceli
zorganizovať (napr. prekvapenie pre učiteľov na Deň učiteľov; Deň s rodičmi, keď by pozvaní
rodičia žiakom porozprávali o svojich netradičných povolaniach; návrh, že by istý deň učili
namiesto učiteľov starší žiaci mladších žiakov).
„V porovnaní s prvými dvoma stretnutiami boli oveľa otvorenejší, vyjadrovali sa aj mladší. Celkovo mám pocit, že ŽŠR v škole priniesla novú energiu. Decká ocenili fakt, že ich oslovila aj iná učiteľka a nielen koordinátorka ŽŠR. Na karnevale sa zapojili pri označovaní masiek, pri vstupnom,
vytvorili plagát a dokonca to dve baby aj moderovali. Pri hodnotení masiek mali miesto v porote
dvaja členovia ŽŠR. Decká boli plné eufórie, keď sme sa stretli pred karnevalom a plné nápadov
na ďalšie aktivity.“
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Samozrejme, nie každý nápad ŽŠR sa končí úspechom a eufóriou zainteresovaných. Spolu
s úspešnými projektmi, ktoré bolo možné realizovať, prichádzajú aj také, ktoré realizovať
z rôznych dôvodov nemožno. Žiakov treba pripraviť aj na možný neúspech a zamietnutie
ich návrhov. Je prirodzené, že existencia ŽŠR negarantuje, že žiakom budú automaticky
schválené aj projekty, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu alebo nie sú v súlade s filozofiou či so smerovaním školy. Niektoré návrhy nemusia byť schválené pre nedostatok financií
či nevyhovujúce priestory. V takýchto prípadoch zohráva významnú úlohu aktívna komunikácia, vzájomná spolupráca a snaha o zlepšenie podmienok v škole medzi jej vedením,
učiteľským zborom a ŽŠR, ktorá reprezentuje všetkých žiakov školy.
Vysvetlenie, prečo došlo k zamietnutiu niektorých žiakmi navrhovaných aktivít alebo
zmien, je rovnako dôležité ako samotné otvorenie tejto možnosti. Ak zo strany učiteľov
zaznie iba neodôvodnené „nie“, žiaci strácajú motiváciu, prepadnú apatii a úplne stratia záujem o ŽŠR i veci, ktoré sa ich týkajú.
Aj pri obrovskom počiatočnom nadšení zo ŽŠR sa môže stať, že deti postupne stratia o prácu
v nej záujem. V Ripňanoch bola hlavným motorom založenia ŽŠR nadšená školská koordinátorka, ktorá predstavila myšlienku ŽŠR žiakom a motivovala ich k zapojeniu sa. Členov ŽŠR
následne podporovala naša dobrovoľníčka.
V prípade, keď prichádza väčšina motivácie zvonka, však hrozí, že ŽŠR prestane fungovať efektívne alebo dokonca zanikne. Keď totiž vyprchá zo žiakov počiatočné nadšenie
alebo sa stretnú s neúspechom či neústretovým prístupom dospelých, môže sa stať, že sa
prestanú iniciatívne angažovať a väčšina práce ostane na koordinátorke napriek jej snahe
motivovať ich. Je preto potrebné, aby žiaci dostali o úlohe a cieli ŽŠR, jej organizácii a zodpovednosti jej členov úplnú informáciu. Zároveň nemožno očakávať, že ŽSR bude fungovať
automaticky bez pomoci a podpory dospelých.
Len prax ďalších rokov ukáže, či základ položený pre ŽŠR v tejto škole bol dostatočne silný
a deti si uvedomia, čo všetko môžu vďaka svojej aktivite a pri efektívnej spolupráci s vedením školy či pedagógmi dosiahnuť. Vďaka tomu budú môcť sebe aj ostatným v škole spríjemniť spoločne strávené roky a zároveň sa všeličo naučiť pre svoj ďalší život.
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REFLEXIA
Z CHMINIANSKYCH
JAKUBOVIAN

REFLEXIA
Z CHMINIANSKYCH
JAKUBOVIAN
ZŠ Chminianske Jakubovany (okres Prešov)
Dávid Pieš
Zapojenie školy do programu: od školského roku 2017/2018
Zabezpečenie workshopov: v prvom roku 1 dobrovoľník,
v druhom roku sa pridala aj dobrovoľníčka, obaja
mali skúsenosti s prácou s deťmi zo znevýhodneného
prostredia
Nosné témy: atmosféra, spolupráca, komunikácia

Škola sa líši od ostatných škôl zapojených do programu tým, že ju navštevujú len deti
z miestnej rómskej osady.
Škola orientovaná na mnohé inovatívne prvky vo vzdelávaní „učí pre život“1 a snaží sa o celostný rozvoj osobnosti detí (aj prostredníctvom zapojenia do rozmanitých programov podporujúcich neformálne a praktické vzdelávanie).
Príprava dobrovoľníka/-čky si vyžaduje špecifické zameranie vzhľadom na prostredie a odlišné životné skúsenosti detí či typy problémov, s ktorými sa deti a aj učitelia stretávajú.
Rovesnícke vzdelávanie založené na komunikácii a spolupráci bez predsudkov považujeme
za jediný možný spôsob, ako na workshopoch efektívne podporiť otvorený dialóg a zdieľanie
názorov a problémov bez obáv z odsúdenia.
1

https://zschjakubovany.edupage.org/a/6731 (slogan Učíme pre život reprezentuje víziu školy – Učíme sa pre
život. Sprevádzajme žiaka na jeho ceste za vzdelaním a poznaním, aby sa cieľavedomosťou a zodpovednosťou
stal plnohodnotným členom spoločnosti a mohol viesť šťastný život.)
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Spätná väzba poskytnutá žiakmi potvrdzuje, že prístup dobrovoľníkov bol ohľaduplný a korektný.
Realizácia akéhokoľvek programu tohto typu, kde aktivity vedie človek nepôsobiaci v konkrétnej škole, si vyžaduje opatrný a pozorný prístup, ako aj intenzívnu komunikáciu s pedagógmi, ktorí sú v bezprostrednom kontakte so zapojenou triedou. Pri takomto postupe
je väčšia pravdepodobnosť, že sa dobrovoľník vyvaruje zjednodušeného vnímania, skratkovitých riešení či naštrbenia, alebo zničenia dôvery medzi žiakmi a pedagógmi v dôsledku
proaktívneho, no neinformovaného konania pri riešení problémov v triede.
Z tohto hľadiska sa náš dobrovoľník stretával s ťažkosťami častejšie a niekedy si situácie vyžadovali aj zapojenie dospelých – najmä pri organizačnom zabezpečení programu zo strany
pedagógov a vedenia školy.
Plnohodnotné zapájanie detí do rôznych aktivít si vyžaduje jazyk prispôsobený prostrediu,
kde slovenčina nie je materinským jazykom, a preto by mal vychádzať najmä z toho, čo deti
poznajú, z ich skúseností a vedomostí. Prispôsobenie sa deťom pri workshopoch môže slúžiť
ako obohatenie a faktor upevňujúci vzťah dobrovoľníka a triedy.
V tomto aspekte sa musel aj náš dobrovoľník veľa učiť. Pozorovali sme istú absenciu vnímania fenoménov opísaných v predchádzajúcom odseku. Opakovanie tém, ktoré občas sprevádzal aj náročný odborný jazyk a výklad bez postačujúceho napojenia na bežný život detí, je
príkladom nie najvhodnejšie zvoleného prístupu Aj kvôli tomu deti a ani dobrovoľník nevyťažili z workshopov možné maximum. Pozornosť detí bola nižšia, ako dobrovoľník očakával,
čoho dôsledkom boli nuda a zámerné narušovanie priebehu aktivít. Toto všetko viedlo nakoniec aj k frustrácii dobrovoľníka.
Podobné situácie si vyžadujú, aby vzťah medzi zástupcami programu Otvorené školy,
dobrovoľníkmi a vedením školy bol otvorený a zúčastnené strany si navzájom dôverovali.
Škola vďaka jej riaditeľke aktívne budovala dobrý vzťah s organizáciou aj s dobrovoľníkom.
Komunikácia medzi ním a vedením školy bola aktívna a otvorená, dobrovoľník sa v prípade
potreby mohol kedykoľvek obrátiť aj na pedagogický zbor. Spoločne sa im dokonca podarilo
zorganizovať alternatívny workshop v osade (namiesto tradičného miesta konania v škole),
kde spoločne navštívili obydlia detí a zhromaždili ich na workshop.
Otvorenosť vedenia školy intenzívne prispieva k dobrej atmosfére, vytvára skvelé podhubie
pre dobrovoľníkov, ktorým sa podstatne lepšie pracuje v prostredí, ktoré je otvorené novým
riešeniam, programom a myšlienkam. Na workshope v osade sa dobrovoľník v prítomnosti
rodičov venoval s deťmi téme ŽŠR. Niektoré z detí sa prihlásili, že by v budúcom roku chceli
kandidovať za členov rady a prispieť tak k lepšiemu fungovaniu a atraktívnejšiemu prostrediu školy. Pre rodičov to bol signál, že ich deti sa o školu zaujímajú a chcú sa v nej angažovať.
„Riaditeľka je pozitívny príklad zmeny školstva a iného prístupu. Ako uviedla, chce hlavne dokázať, že sa to dá. Bola účastníčkou viacerých projektov neziskoviek zameraných na vzdelávanie.
Snaží sa zúčastniť každého projektu, ako je možné. Zároveň bojuje proti rodičom zanedbávajúcim svoje deti.“
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Dôvera medzi učiteľmi a dobrovoľníkmi uľahčuje spôsob, ako sa zamerať na konkrétne
problémy. Objem informácií o žiakoch nazbieraný pozorovaním učiteľa je rádovo vyšší ako
u dobrovoľníka a narastá každým dňom a situáciou, v ktorej sa ocitne. Keď sú tieto poznatky
a skúsenosti zdieľané s dobrovoľníkom, pomáha mu to lepšie sa pripraviť na interakciu so
žiakmi. Prenos informácií je pritom obojstranný – aj dobrovoľník dokáže učiteľa informovať
o postrehoch nadobudnutých jeho vlastnými pozorovaniami, a tým ukázať svieži, nezaťažený
pohľad na žiakov či na takú ich stránku, ktorú učiteľovi neukázali, alebo ju ešte sám nepostrehol.
Výmena postrehov bola v Jakubovanoch skutočne veľmi intenzívna. Dobrovoľník sám potvrdil, že mu to pomohlo pri realizácii vlastného programu. Ocenil aj to, že mu bola poskytnutá
dostatočná sloboda pri práci so žiakmi, a to zo strany učiteľov aj riaditeľky školy. Vďaka tejto
spolupráci a otvorenosti sa podarilo založiť ŽŠR, ktorá dosiahla už v prvom roku svojej
existencie nejeden úspech (napr. zriadenie školského rozhlasu alebo relax zóny).
Niekoľko žiakov ochotne kandidovalo do ŽŠR a mali záujem o participáciu na chode školy.
Táto ochota a radosť žiakov zo zapájania sa je aj dôsledkom aktívneho prístupu školy, ktorý
neustále poháňa deti vpred v rozličných projektoch. Deti sú na aktivitu rôzneho druhu zvyknuté, preto sa s nimi pracuje dobre.
Existencia ŽŠR prináša mnoho povinností a zodpovednosti tak žiakom, ako aj koordinátorke
ŽŠR a vedeniu školy. Každá zapojená strana musí preto presne poznať svoje kompetencie
a zodpovednosti. Vzájomná intenzívna komunikácia a vzájomné počúvanie sú nevyhnutné
pre zdravý chod ŽŠR. Túto rolu má najmä koordinátorka ŽŠR, ktorá musí deťom vysvetliť aj
to, prečo sa niektoré veci realizovať dajú a iné nie. Ak žiaci vedia, aké majú možnosti a čo
sa zhoduje so školskou filozofiou, ak chápu, že ŽŠR vznikla, aby vyjadrili svoj postoj a názor
k školským udalostiam a ak si zažijú, že sú vypočutí, vytvárame tým predpoklad dobrej školskej klímy a minimalizujeme prejavy frustrácie z nemožnosti vyjadriť sa, prispieť k zmene či
vysvetliť si vzájomné spory. Deti by mali zároveň porozumieť tomu, že ŽŠR nemá neobmedzené možnosti a nemôže robiť všetko.
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Elena Gallo Kriglerová
Kvalitatívny výskum na základe fokusových skupín so
žiakmi základných a stredných škôl
Pozičný dokument o participácii detí a mladých ľudí1 poukazuje na výskumy, ktoré boli kontinuálne realizované Centrom vedecko-technických informácií SR (najmä v roku 20172) a hovoria o tom, že počet žiackych školských rád postupne narastá, pričom najpozitívnejšie sú
vnímané predovšetkým na gymnáziách. Štúdie však konštatujú aj pomerne nedostatočný
záujem zo strany žiakov participovať v týchto samosprávnych orgánoch škôl. To môže byť
spôsobené aj tým, že názory mladých ľudí sa nedostatočne odrážajú v rozhodnutiach iných
orgánov školy, napríklad pedagogických rád, a žiaci tak svoju rolu môžu vnímať ako nedôležitú a svoj hlas považovať za nevypočutý.

1

2

NOS (2018). Particpácia detí a mladých ľudí. Pozičný dokument. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti,
dostupné na: http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozičný-dokument-Participácia-det%C3%AD-a-mladých-ľud%C3%AD.pdf
Bieliková, M. – Pétiová, M. – Janková, M. (2017). Školská samospráva a občianska aktivácia mládeže. Bratislava:
Centrum vedecko-technických informácií SR.
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Žiaci a študenti podľa štúdie ČVO z roku 2017 často o fungovaní žiackej školskej rady nemajú
dostatočné informácie, nevedia zhodnotiť jej fungovanie a dosah na rôzne aktivity realizované v rámci školy.
Pre efektívne fungovanie školských rád je kľúčová aj celková atmosféra v škole, podpora zo
strany pedagógov či iných „dôležitých dospelých“ a dôvera v to, že na hlase mladých záleží,
ako sme opisovali v dokumente Hlas detí v slovenskej spoločnosti a verejné politiky.
Preto sme sa rozhodli zamerať na to, ako samotní žiaci vnímajú hlas, ktorý majú v školách,
ako sa prejavuje, nakoľko je vypočutý a ako sa premieta do fungovania žiackych školských
rád, ktoré sa v základných a stredných školách vytvárajú.
Kvalitatívny výskum umožňuje pozrieť sa podrobnejšie na kvantitatívne zistenia z iných výskumov a hlbšie preskúmať motívy, subjektívne aspekty a faktory, ktoré ovplyvňujú to, ako
participácia detí a mladých ľudí v skutočnosti funguje a ako ju oni sami vnímajú.
Vzhľadom na nemožnosť realizovať fokusové skupiny priamo v školách, keďže v sledovanom
období boli všetky školy zatvorené,3 rozhodli sme sa zrealizovať fokusové skupiny v online
priestore, prostredníctvom skupinového rozhovoru cez online platformu.
Celkovo sme v apríli 2020 zrealizovali štyri fokusové skupiny, ktorých sa spolu zúčastnilo
15 žiakov základných a stredných škôl. Dve zastúpené školy boli v Bratislave, dve v regióne
západného Slovenska. Niektorí žiaci boli členmi žiackych školských rád, iní v nich boli aktívni
v predchádzajúcich rokoch alebo vôbec.
Takáto kombinácia respondentov nám umožnila pestrý pohľad na situáciu v školách, aj keď
ho samozrejme nemožno nazvať reprezentatívnym. Online priestor, ako aj samotná situácia
(deti boli už niekoľko týždňov doma v izolácii) nevyhnutne ovplyvnili to, ako fokusové skupiny
prebiehali a je potrebné zdôrazniť, že takáto metóda má jasné limity.
Na druhej strane treba zdôrazniť, že všetci mladí ľudia zapojení do tejto výskumnej aktivity
veľmi vítali a pozitívne hodnotili možnosť vyjadriť sa k tejto téme, ako aj to, že po dlhej dobe
boli opäť vypočutí a na ich hlas sa prihliadalo. Zároveň pozitívne vnímali možnosť prispieť
k skúmaniu a navrhovaniu efektívnych opatrení pre fungovanie školských rád, ale aj pre
nastavovanie vzťahov dôvery v školskom prostredí.
Poukazuje to na to, že participácia má svoju silnú váhu nielen v samotnom školskom procese, ale aj v tom, ako sú nastavované pravidlá fungovania v školskom systéme. Aj do týchto
procesov majú mladí čo hovoriť. Samotná výskumná metóda tak umožňuje začať participatívny proces, pretože vťahuje tých, ktorých sa týka, priamo do tvorby a nastavovania budúcich politík alebo kultúry školy.
V nasledujúcej analýze sa zameriame na to, ako vo fokusových skupinách mladí ľudia vnímali hlas, ktorý v škole majú a aké faktory na vypočutie tohto hlasu vplývajú.
Ďalšia časť bude zameraná na zmapovanie oblastí, kde prebieha alebo by malo prebiehať
rozhodovanie a kto by sa mal na ňom podieľať.
3

V čase realizácie fokusových skupín bola prezenčná výučba v školách prerušená z dôvodu pandémie COVID-19.
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Zameriame sa aj na fungovanie a efektivitu žiackych školských rád z pohľadu mladých ľudí,
na to, aký presah majú výstupy ich činnosti mimo priestoru školských rád (smerom k učiteľom a k ostatným žiakom) a čo všetko by pomohlo, aby rady fungovali efektívnejšie.

1. Hlas detí v školách
Participácia na rozhodovaní vyžaduje kultúru komunikácie, ktorá musí niesť isté znaky, aby
bola naozaj efektívna a prínosná pre všetkých. Kľúčovým parametrom v tomto smere je,
aby v procese participácie boli vypočutí naozaj všetci a ich hlas mal aj skutočnú váhu. To
však vyžaduje, aby kultúra komunikácie bola obojsmerná a rovnocenná. Čo sa však ukazuje
v rôznych výskumoch a naplno sa prejavilo aj v tomto kvalitatívnom výskume, nie vždy to
tak naozaj je.
Bez ohľadu na to, či hovoríme o žiackych školských radách, alebo o celkovej komunikácii
medzi deťmi a dospelými (v tomto prípade učiteľmi), ukazuje sa, že v slovenskom prostredí
ešte stále prevláda pomerne hierarchické uvažovanie a definovanie vzájomných vzťahov,
ktoré sa premieta aj do spoločnej komunikácie a rozhodovania. Táto hierarchia sa premieta
do vzťahov medzi vedením a učiteľmi („čo povie riaditeľka, je sväté“), ale prenáša sa aj z učiteľov na žiakov („učitelia majú vždy pravdu“).
Mladí ľudia veľmi intenzívne cítia a vnímajú nespravodlivosť, ktorá vyplýva z nedôvery učiteľov voči „zrelosti“ žiakov a z pocitu, že učitelia vraj vždy vedia, čo je pre žiakov najlepšie.
Prejavuje sa to viacerými spôsobmi. Niektorí učitelia vôbec nepotrebujú akokoľvek komunikovať so žiakmi o ich potrebách, pocitoch alebo názoroch.
„Učitelia sa medzi sebou dohodnú a potom nám to len oznámia. Maximálne sa spýtajú – takže
s tým súhlasíte, hej?“
(žiak, základná škola, západné Slovensko)
Takéto dodatočné získavanie súhlasu už po vykonanom rozhodnutí poukazuje na to, že
v skutočnosti názor detí učitelia nepotrebujú, ale snažia sa budiť dojem, že deti do rozhodnutia zapojili. Teoreticky existuje možnosť ozvať sa proti, ale „karty sú rozdané tak“, že deti
vedia, že rozhodnutie už padlo a priestor na zmenu znamená boj s učiteľom.
Mladí ľudia intenzívne cítia, že sú v nerovnocennom postavení s učiteľmi.
„Učitelia, nehovorím, že všetci, lebo sú aj takí chápavejší, ale učitelia si myslia, že sú niečo viac
ako my. V tom prípade je veľmi ľahké nás zmiesť zo stola, keď si poviete, že my sme dospelí, my
máme nastavené pravidlá a podľa nás to bude. Tak všetky naše návrhy hneď zamietnu.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
„Mne to príde také urážajúce, že niektorí učitelia sa nahnevajú, keď im niekto odporuje. Tak vtedy
neberú toho žiaka ako seberovného alebo ako nejakého človeka, s ktorým sa dá rozprávať, ale
ako nevychované decko, ktoré im odvráva.“
(žiačka, stredná škola, Bratislava)
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Snaha presadzovať alebo nechať vyznievať svoj hlas v spoločnom prostredí medzi učiteľmi
a žiakmi je oslabovaná aj tým, že mnohí učitelia nemajú dostatočnú empatiu, hľadia na situáciu v škole iba zo svojej vlastnej perspektívy a nevidia, resp. nedokážu vidieť perspektívu
žiakov, ktorá môže mať svoje vlastné kvality a prinášať nový pohľad. Akoby učitelia nevedeli
priznať, že niekto, kto je mladý a neskúsenejší, môže mať relevantný názor, dokonca často
relevantnejší ako dospelý človek. A len veľmi zriedka príde spätná väzba, priznanie si omylu
zo strany dospelých.
Vnímanie zrelosti/dostatočnej vyspelosti žiakov je niekedy učiteľmi chápané/využívané aj
ako „lesť“. Učitelia veľmi často operujú požiadavkami na žiakov, ktoré vysvetľujú tým, že „už
ste dostatočne dospelí, aby ste to robili“, no v prípade, keď sa stane niečo negatívne alebo
keď dôjde k názorovému sporu, tak ich vnímajú „iba“ ako deti. To oslabuje silu hlasu, ale aj
ochotu tento hlas prejavovať.
Zaujímavým zistením a vlastne potvrdením nastavených hierarchických vzťahov a očakávaní zo strany dospelých je aj to, že ak niekto dostane hlas alebo je pre učiteľov relevantný,
obvykle sú to „obľúbení žiaci“, teda tí, ktorí sa dobre učia, „slušne“ komunikujú, jednoducho
povedané, zaslúžia si dostať hlas, pretože sa správajú tak, ako od nich dospelí očakávajú.
Tí, ktorí v očiach učiteľov nespĺňajú tieto predpoklady, sú pri prejavení názoru vnímaní skôr
ako „drzí“.

Neaktívni mladí ľudia – odmeny a tresty ako základ kultúry komunikácie
To, že deti nedostávajú v spoločnosti alebo v školskom prostredí dostatočný hlas a nie sú
prizývané k rozhodovaniu, často podľa našich respondentov pramení aj z toho, že samotné deti neprejavujú záujem spolupodieľať sa na rozhodovaní (napríklad účasťou v žiackych
školských radách, aktivitou na hodinách alebo tým, že by samy prichádzali s nápadmi, ako
veci meniť).
Takmer všetci sa zhodli, že ich spolužiaci sú obvykle veľmi pasívni a nezaujímajú sa o svoje
okolie. Na stimuly zo svojho okolia reagujú podľa vzorca odmien a trestov a uvažujú nad
„výhodami“, ktoré by mali z nejakej aktivity sami pre seba.
Takáto pasivita ústi do toho, že učitelia nie sú ochotní investovať svoju energiu do ich zapájania a urobia rozhodnutie sami, pretože majú pocit, že deťom na výsledku nezáleží:
„Myslím, že mnohé decká nevedia, čo chcú, takže je lepšie, ak to ten učiteľ zariadi. Ony myslia len
na seba, či z toho niečo budú mať, alebo nie.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
Táto téma však súvisí s tým, že princíp odmien a trestov sa uplatňuje vo výchove, ale aj vo
vzdelávaní ako prevažujúci alebo základný princíp. Zjednodušene povedané, ak celé fungovanie detstva je postavené na tomto princípe, je ťažké potom od detí očakávať, že budú veci
robiť len preto, lebo sú dôležité pre celú skupinu alebo preto, že sú jednoducho správne.
Dobre sa to dá ilustrovať na nasledujúcom príklade:
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„Ale napríklad teraz mala pani riaditeľka nápad s tou opekačkou, tak dala podmienku, že to bude
robiť tá trieda, ktorá bude mať najmenej zápisov v klasifikačnom hárku a z toho budú mať tú
opekačku, tak oni sa potom snažili. A keď z toho nič nemajú, tak sa nesnažia, vôbec.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
V tomto prípade je to vlastne začarovaný kruh. Deti sú zvyknuté robiť len niečo, z čoho majú
priamu odmenu alebo im hrozí trest za nesplnenie pokynu, a tak sa následne podľa toho zariadia. Učiteľom potom funguje len to, na čo sú žiaci zvyknutí. V takomto prípade je potrebná
celková zmena kultúry komunikácie medzi deťmi a dospelými a budovanie dôvery v to, že
deti si svoje povinnosti splnia aj bez toho, aby z toho mali konkrétnu odmenu.

Nie všetci učitelia sú rovnakí
Aj keď v názoroch mladých ľudí stále prevažujú pocity, že ich hlas v školách nie je dostatočne
vypočutý a prevažujú mocenské a hierarchické vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, samotní žiaci
vo fokusových skupinách zdôrazňovali, že nie všetci učitelia pristupujú k žiakom rovnako.
Obvykle síce deti nebývajú zapájané do rozhodovania, no nedá sa jednoznačne povedať, že
by neboli v škole vôbec vypočuté.
Prakticky v každej fokusovej skupine sa objavil názor, že sa v škole vždy nájdu učitelia, ktorí
v žiakoch vzbudzujú dôveru a na ktorých je možné obrátiť sa, keď potrebujú pomoc či podporu:
„Ja viem o jednom kabinete, máme tam takú profesorku, ktorá by bola za naším chrbtom, aj keby
čo bolo. Ona je skvelá v tom, že nech máme akýkoľvek problém, tak sa ho snaží s nami riešiť
a dokonca si nás zastane aj pred riaditeľkou, je našou veľkou oporou.“
(žiačka, stredná škola, Bratislava)
Títo učitelia obvykle fungujú ako dôverníci pre žiakov, často sú to triedni učitelia alebo učitelia výchovných predmetov, či aspoň nejaký „spriaznený“ učiteľ či učiteľka. Problémom však
je, že títo učitelia skôr „bránia žiakov pred ostatnými“, postavia sa za nich, sú vnímaní ako
tí, ktorí im kryjú chrbát. Nie je to systémové nastavenie kultúry školy ako otvorenej pre
komunikáciu medzi dospelými a deťmi.
Ak by sme to zhrnuli, deti sa veľmi málo v školách zapájajú do rozhodovania, pretože sa
doposiaľ nevytvorila kultúra dôvery, kultúra komunikácie medzi dospelými a deťmi tak, aby
v škole mali skutočný hlas. Deti sa javia učiteľom ako neaktívne, pretože sú zvyknuté na
systém odmien a trestov. Nemajú v škole dostatočný hlas, pretože pretrvávajú hierarchické
vzťahy dospelý a dieťa, ktoré nie sú rovnocenné.
Toto je veľmi dôležité zistenie pre interpretáciu toho, ako fungujú a mali by fungovať žiacke
školské rady. Pretože akokoľvek budú navrhnuté a zorganizované, bez vytvorenej kultúry
komunikácie a zapájania do diania v škole nemôžu efektívne fungovať ako reprezentatívne
orgány žiakov.
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2. V akých oblastiach by mali byť mladí
ľudia zapájaní do rozhodovania?
Vo výskume sme sa zamerali aj na to, ako vnímajú mladí ľudia svoje možnosti zapájať sa
v rôznych oblastiach rozhodovania a v akých sa v minulosti do rozhodovania aj reálne zapájali.
a) Obsah vzdelávania
Obsah vzdelávania je na Slovensku pomerne striktne daný štátnymi a školskými kurikulami a priestor na jeho modifikáciu je pomerne obmedzený. Tak to vnímajú aj samotní žiaci
v školách.
„Učitelia vravia, že to všetko, čo sa máme učiť, je v plánoch, takže do toho sa veľmi nedá zasahovať.“
(žiak, základná škola, západné Slovensko)
„Čo sa týka učebných plánov, známkovacích stupníc a takýchto vecí, to sa nás nikto nepýta, to je
nám len oznamované. Nepáči sa nám to, ako to funguje teraz, nie je tam vedený nijaký dialóg, či
sme s tým my o. k., či nám to vyhovuje a či sme my s tým spokojní.“
(žiak, stredná škola, Bratislava)
Zároveň si niektorí myslia, že toto nie je ani kompetencia žiakov, pretože učitelia najlepšie
poznajú daný predmet, osnovy, vedia čo a kedy treba prebrať, a žiaci toto nevedia dostatočne
posúdiť.
Na druhej strane sú však oblasti, kde aj pri obsahu vzdelávania majú mať podľa respondentov žiaci určité slovo – napríklad v tom, čomu sa chcú venovať viac. Sú žiaci, ktorí preferujú
isté predmety, iné menej a radi by sa viac do hĺbky venovali tomu, čo ich zaujíma. V tejto
oblasti by preto privítali viac komunikácie medzi žiakmi a učiteľmi a chceli by nastaviť určité
spoločné pravidlá alebo mechanizmy.
„Takže jediné, k čomu by nás mohli prizývať, je naozajstný problém, že učiteľ ide moc pomaly
alebo rýchlo. K tomu mám pocit, že sa môžeme vyjadriť, ale druhá vec je, či to ten učiteľ aj naozaj
splní, alebo nie.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
„Ja by som možno ten spôsob učenia skôr upravila, lebo niektorí učitelia na nás idú moc vysokoškolácky, iní kreatívne, že toto by som skôr dohodla s týmito žiakmi. Ako na to pôjdem? Akým
štýlom? Väčšiu silu možno v tomto mať.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
V niektorých školách a na niektorých predmetoch sa tak naozaj deje – učitelia komunikujú
so žiakmi o tom, čo ich v danom predmete viac baví alebo o tempe, akým sa preberá učivo,
pýtajú sa žiakov, akým spôsobom by im vyučovanie vyhovovalo. Deje sa to však len individuálne a iba na niektorých predmetoch.
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Imunita na škole – príklad zmeny v spôsobe vzdelávania
iniciovaný samotnými žiakmi
Na jednej zo skúmaných škôl žiaci zapojení do školskej rady vymysleli systém
takzvanej imunity. Znamená to, že žiaci by mali právo na každom predmete raz
za školský polrok využiť inštitút takzvanej „imunity“, čo znamená, že ak sa v daný
deň na to necítia alebo nie sú pripravení, nemusia byť skúšaní. Zástupkyňa žiackej
školskej rady vymyslela tento inštitút a predstavila ho najprv spolužiakom, ktorým
sa veľmi páčil. Následne ho predstavila školskej rade, kde sa dohodli na spoločných pravidlách a predstavili ho neskôr aj učiteľom. Pôvodne chceli tento inštitút
využívať na všetkých predmetoch, avšak učitelia s tým nesúhlasili. Následná dohoda s učiteľmi bola taká, že imunitu môžu využívať na slovenčine, matematike
a ešte na jednom voliteľnom predmete, ktorý si každá trieda zvolí sama.
b) Ovplyvňovanie organizácie výučby a pravidiel spoločného fungovania
Toto sú oblasti, kde majú mladí ľudia pocit, že by do nich mohli zasahovať najviac. Zároveň
sú to oblasti, kde sa žiaci aj reálne najviac zapájajú a snažia sa ovplyvňovať rozhodnutia
v škole – či už formálne cez žiacku školskú radu, alebo neformálne cez dohodnutie pravidiel
s konkrétnymi učiteľmi.
Medzi tieto typy rozhodovania patrí napríklad organizácia prestávok, vyučovanie v konkrétnych učebniach, prípadne to, či v školách budú bufety a v akej podobe. Učitelia obvykle majú
ochotu počúvať hlas detí v týchto témach, ak je dôvod na zmenu pravidiel naozaj závažný
a zmena realizovateľná. Napríklad v prípade, keď v jednej triede bolo v letných mesiacoch
veľmi teplo, boli učitelia a vedenie školy ochotní presunúť žiakov na iné poschodie, pretože
si sami uvedomovali, že učiť (sa) v takejto triede nie je možné.
V jednej škole začali žiaci s učiteľmi riešiť formu prestávok a dialóg aj skutočne nastal.
Konzultovali formu prestávok, spôsoby, ako by ich mohli tráviť voľnejšie, a taktiež pripravili
pravidlá, ktoré začali konzultovať aj s ďalšími učiteľmi. Kvôli zatvoreniu škôl v marci sa však
táto aktivita nedotiahla do konca.
Veľmi kľúčovou oblasťou a často aj neuralgickým bodom, ku ktorému sa vyjadrili prakticky
všetci mladí ľudia v našich fokusových skupinách, bol školský poriadok.
Školské poriadky sú vo všetkých sledovaných školách vnímané ako súbor pravidiel, ktoré
vymyslel niekto mimo žiakov, na ktorého príprave sa nikdy nepodieľajú a sú to pravidlá,
ktoré sa žiakom viac-menej len oznamujú (napríklad prečítajú sa na začiatku školského
roka). Týmito pravidlami sa musia riadiť napriek tomu, že ich často nepovažujú za primerané
a spravodlivé. Spoločný záväzok dodržiavať školský poriadok je pritom v niektorých školách
riešený tak, že ho musia žiaci aj podpísať.
„Ja si myslím, že väčšina bodov je napísaných tak, akoby učitelia vôbec nerozmýšľali nad tým,
ako sa pritom bude cítiť ten žiak.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
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Tým, že sú pravidlá z pohľadu žiakov veľmi striktné a aj prísne sankcionované, žiaci necítia,
že by išlo o ich vlastné pravidlá a dodržiavajú ich iba z donútenia. Opäť sa tu ukazuje princíp odmien a trestov (v tomto prípade len trestov), na ktorých je postavená kultúra vzťahov
v mnohých školách. Ak by bol školský poriadok tvorený spoločne, podľa viacerých by bol aj
žiakmi oveľa častejšie a racionálnejšie dodržiavaný, lebo pravidlá by boli zvnútornené. Boli
by to spoločné pravidlá.
Hierarchický a mocenský vzťah učiteľov a žiakov sa prejavuje v tom, že žiaci cítia, že tieto
pravidlá sú len jednostranné a týkajú sa len detí.
„V prvom rade si myslím, že najmä profesori by mali dodržiavať školský poriadok, ak chcú, aby
sme ho dodržiavali my. Lebo oni hovoria, že my ho máme dodržiavať a potom ho budú dodržiavať
aj oni, ale veď to má byť naopak, oni majú byť tým príkladom.“
(žiak, stredná škola, Bratislava)

Ako by sa mali tvoriť školské poriadky
Komunikácia o tom, ako by mali školské poriadky fungovať, je dobrým námetom aj
na prácu žiackych školských rád alebo iných foriem vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi. Nikto zo zúčastnených vo fokusových skupinách netvrdil, že
by to mali byť „žiacke pravidlá“, všetci ich vnímajú ako niečo, čo by malo byť spoločným procesom tvorby medzi žiakmi a učiteľmi či inými dospelými. Predstava
o tom, ako by sa mali tvoriť školské poriadky, je predovšetkým taká, že žiaci v rámci viacerých platforiem vytvoria návrh pravidiel (najprv medzi sebou v triedach,
potom spoločne na žiackej školskej rade) a to isté urobia aj učitelia. Vzájomnou
komunikáciou a spoločnými procesmi by dospeli k tomu, aké pravidlá budú spoločne prijaté a následne dodržiavané všetkými aktérmi v škole – deťmi aj dospelými. V takomto prípade by boli podľa našich respondentov oveľa viac zvnútornené
a aj lepšie dodržiavané.
c) Mimoškolské aktivity
Treťou témou a asi najčastejšou, kde sú deti zapájané do procesov rozhodovania, sú mimoškolské aktivity. Zdá sa, že toto je priestor, kde učitelia vidia „zrelosť“ žiakov alebo sú ochotní
im prenechať možnosť rozhodovania. Týka sa to rôznych školských podujatí, besiedok, opekačiek, výletov a podobných aktivít, ktoré v podstate nezasahujú do nastavených pravidiel
fungovania. Nemenia významne obsah vzdelávania, keďže ide o EXTRAkurikulárne aktivity
a nezasahujú ani do pravidiel organizácie výučby.
V týchto prípadoch majú mladí ľudia pomerne široké možnosti realizovania svojich predstáv,
pričom učitelia im v týchto aktivitách skôr pomáhajú, než by ich priamo riadili a organizovali.
„No o školských výletoch rozhodujeme vždy sami, to sa my dohodneme a len to učiteľke oznámime a ona nám s tým potom pomôže.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)

31

Mimoškolské aktivity sú zároveň aj častým programom rozhodovania v žiackych školských
radách, najmä ak ide o celoškolské aktivity, do ktorých majú byť zapájané rôzne triedy v rôznych ročníkoch.
Zdá sa, akoby participácia v školách zatiaľ dosahovala iba taký rozsah, aby nenarúšal zabehnuté stereotypy a pravidlá, ktoré sú pripravené zhora a ktoré sú doménou dospelých, najmä
vedenia školy. Témy, ktoré tieto striktne zabehnuté štruktúry nenarúšajú, môžu byť doménou
detí a v nich sa vytvára priestor na ich sebarealizáciu.

3. Žiacke školské rady
Centrálnou témou, na ktorú sme sa zamerali v našom kvalitatívnom výskume, bolo fungovanie
žiackych školských rád a to, aký majú školské rady v realite vplyv na zapájanie žiakov do rozhodovania. Výskumy, ktoré boli na Slovensku v tejto oblasti realizované, často hovoria o tom,
že žiacke školské rady fungujú len formálne, nemajú efektívne nastavené pravidlá fungovania
a nejde teda o skutočnú participáciu detí a mladých ľudí na rozhodovaní o tom, ako budú školy
fungovať.4 Zaujímal nás preto názor tých, ktorí sú členmi týchto školských rád alebo nimi boli
v minulosti, prípadne na ich fungovanie nazerajú „len z diaľky“ ako bežní žiaci škôl.
V prvom rade je dôležité vedieť, ako prebieha proces nominovania žiakov do žiackej školskej
rady. V prípade škôl zaradených do nášho výskumu sú obvykle nominovaní dvaja žiaci z každej triedy, ktorí potom participujú na jej zasadnutiach.
Veľmi problematickou témou v tomto zmysle je, akí žiaci obvykle bývajú do školskej rady nominovaní. Podľa vyjadrení takmer všetkých respondentov vo výskume žiaci celkovo neprejavujú o pôsobenie v školskej rade záujem. Či už je to kvôli neaktivite mladých ľudí, ako sme ju
opísali v predchádzajúcich častiach, alebo kvôli celkovo slabému hlasu, kvôli ktorému mladí
ľudia nemajú pocit, že budú aj v skutočnosti vypočutí a braní do úvahy, vo všeobecnosti platí,
že byť zástupcom v žiackej školskej rade nie je pre deti prestížne.
Často sa preto stáva, že do rady sú nominovaní žiaci, ktorí sú celkovo v kolektíve obľúbení
a bez ohľadu na to, či majú snahu niečo konkrétne v rade presadzovať. Prípadne sú do rady
automaticky nominovaní predsedovia tried, či niekedy dokonca žiaci, ktorí počas hlasovania
v škole nie sú, a tak nemôžu prípadnú nomináciu odmietnuť. Niekedy sa členmi žiackych
školských rád stávajú aj dlhodobo aktívni mladí ľudia, ktorí majú v triede „slovo“ a ktorí chcú
prinášať skutočné zmeny.
„Mňa do školskej rady zvolili, keď som chýbal, a tak som s tým nemohol nič urobiť.“
(žiak, základná škola, západné Slovensko)
„Je to viac-menej súťaž popularity alebo toho, kto si vie z toho urobiť najlepší vtip. Preto tam
máme takých ľudí, akých tam máme.“
(žiak, stredná škola, Bratislava)
4

Pétiová, M.: Názory žiakov stredných škôl na činnosť žiackej školskej rady. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, Štátna školská inšpekcia: Zistenia ŠŠI týkajúce sa fungovania žiackych školských rád,
IUVENTA (2012): Školská samospráva ako forma participácie mládeže, dostupné na: https://www.iuventa.sk/
sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat/2012/Skolska-samosprava-ako-forma-participacie-mladeze.alej
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Vo všeobecnosti to teda nefunguje tak, že by žiaci prichádzali s nápadmi alebo „projektmi“
na zmeny v školách, ktoré by chceli presadzovať, a z toho dôvodu by sa uchádzali o dôveru
svojich spolužiakov, aby mohli triedu reprezentovať v školskej rade. Takýto prípad sme našli
len v jednej zo škôl zapojených do výskumu, kde naozaj prebehla súťaž nápadov, projektov,
ktoré by chceli žiaci realizovať a na základe toho sa uchádzali o účasť v školskej rade. Treba
však dodať, že išlo o školu zapojenú do programu Otvorené školy, kde sa žiaci prakticky učili,
ako takéto projekty pripraviť, nastaviť a škola tak dostala podporu zvonka na zefektívnenie
fungovania školskej rady:
„My sme mali ako keby taký kasting na toho člena žiackej školskej rady, takže kto chcel, mohol
pripraviť nejaký ten prednes pred celou triedou a tá potom hlasovala, koho by do tej školskej
rady poslala. A my tri sme mali svoje projekty, ale keďže nás tam pani učiteľka chcela všetky, tak
sme to všetky tri vyhrali.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko).

Fungovanie školských rád
Obvykle sa školské rady v našich zapojených školách zvolávajú v pravidelných intervaloch
(obvykle raz za pár mesiacov) alebo ad hoc podľa potreby. Zvyčajne zasadnutie školskej rady
vedie učiteľ či učiteľka, niekto zo žiakov robí zápis. Stretnutia školských rád bývajú v rôznych
časoch, obvykle podľa toho, aby to vyhovovalo učiteľom, ktorí školské rady vedú.

Úloha dospelých – učitelia ako facilitátori
Ukazuje sa, že úloha dospelých – prevažne učiteľov – je pre fungovanie školských rád kľúčová a zároveň dvojsečná. Negatívom je, ak všetku aktivitu, program, obsah aj témy definuje
učiteľka, ktorá školskú radu vedie. V takýchto prípadoch sú žiaci len pasívnymi prijímateľmi
informácií, ktoré učitelia na školských radách prezentujú. Často býva obsahom školských
rád len informovanie o praktických aspektoch fungovania školy, ktoré vzíde z rozhodnutia
vedenia školy a školská rada tak slúži v podstate len ako prostriedok odovzdávania informácií od vedenia školy k žiakom:
„To (obsah) vždy pripravuje pani učiteľka, lebo ona dostane také avízo na porade, že čo je kedy,
potom nám to ona prednesie, my si to zapisujeme a potom my prednesieme, čo máme za ten
mesiac. Potom sa zvolí hrdina mesiaca a my povieme spolužiakom cez veľkú prestávku, čo sa
udialo.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
Na druhej strane je však rola učiteľa veľmi dôležitá najmä v prípade, ak skutočne facilituje
priebeh školskej rady, nielen ju vedie v zmysle formovania priebehu, obsahu a de facto aj
výsledku. Prakticky všetci sa zhodli na tom, že bez učiteľov by priebeh školskej rady sami
nezvládli, lebo okrem facilitácie potrebujú aj názor niekoho dospelého, niekoho, komu môžu
dôverovať a kto dokáže ich hlas tlmočiť ďalej.
Závisí teda do veľkej miery od osobnosti konkrétneho učiteľa či učiteľky, ktorí sú súčasťou
žiackej školskej rady, do akej miery budú „dominantnými“ v jej fungovaní, nakoľko dôverujú
žiakom, že budú prichádzať s efektívnymi návrhmi a či vytvoria dostatočný priestor na to,
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aby boli žiaci skutočnými aktérmi v procese rozhodovania, nielen pasívnymi prijímateľmi
informácií.
Pozitívnu rolu však môžu zohrávať aj iní dospelí, nielen učitelia. Ako veľmi efektívne sa ukazuje, ak v školskej rade môže pôsobiť napríklad bývalý žiak či žiačka, ktorí majú naďalej
väzby na školu, ale zároveň dostatočný odstup/nadhľad, aby mohli byť prostredníkmi medzi
žiakmi a učiteľmi. Takto v jednej skúmanej strednej škole pôsobí občianske združenie, ktorého jeden z členov pomáha aj žiakom v školskej rade:
„Občianske združenie sa skladá z bývalých žiakov školy a jeden z nich nám veľmi pomáha v študentskej rade, aby sa veci posúvali. Ono je to divné takto povedať, že tam máme niekoho z občianskeho združenia, ale on reálne pomáha vytvárať takú protiváhu, bez neho by sme boli len
tak naoko.“
(žiak, stredná škola, Bratislava)

Dôležitosť a efektivita školských rád z pohľadu detí
Celkovo vidia žiaci vo fungovaní žiackych školských rád pomerne veľký zmysel. Minimálne
na teoretickej úrovni je to platforma, ktorá by mohla sprostredkovať hlas detí smerom k dospelým a táto platforma môže dávať aj istú štruktúru na presadzovanie ich hlasu:
„Ak by nefungovala školská rada, tak väčšina školy by sa riadila len názorom učiteľov... Vytratil
by sa ten školský názor, lebo jeden žiak môže ísť za riaditeľkou, aj dvaja, ale v tom parlamente sa
nachádzajú žiaci od štvrtého do deviateho ročníka a keď to pospájame a posunie sa to učiteľom,
tak to má zmysel.“
(žiačka, stredná škola, Bratislava)
Samotné deti teda žiacku školskú radu vnímajú ako jeden z dôležitých nástrojov vypočutia
a presadzovania ich hlasu (participácie). Avšak hodnotenie efektivity žiackych rád naznačuje, že v súčasnosti túto funkciu plnia len veľmi obmedzene a existuje veľký priestor na ich
zefektívnenie.
a) Neefektívny obsah, ktorý sa rieši na školských radách a chýbajúca širšia
koordinácia
Čo sa týka tém, ktoré sa na školských radách riešia, väčšina účastníkov fokusových skupín
sa zhodla, že často ide o nedôležité veci, ktoré nemajú zásadný vplyv na fungovanie školy.
Keď sme v predchádzajúcej časti písali o tom, do čoho všetkého sa žiaci chcú zapájať v procese rozhodovania (obsah a formy vzdelávania, procesy v škole či mimoškolské aktivity), obvykle sa na školských radách riešia len mimoškolské aktivity – spoločné výlety, celoškolské
súťaže, besiedky a podobne. Ak sme aj diskutovali o zásadnejších veciach, ktoré žiaci chceli
v školách presadzovať, len veľmi zriedka tieto témy išli cez formálny mechanizmus žiackej
rady. Často deti ľahšie a efektívnejšie presadia svoje nápady a názory cez spriaznených dospelých – či už triednych učiteľov, alebo iných učiteľov, ktorým dôverujú, než cez formálny
proces žiackej školskej rady.
Samotné deti však vo výskume ani nevideli priestor pre iné témy ako mimoškolské aktivity.
Tým, že sa o dôležitosti rozhodovania na iných platformách v školách nehovorí, nie je vytvo-
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rená kultúra zapájania sa a deti samotné nevnímajú školské rady ako priestor rozhodovania,
skôr len ako platformu na realizáciu nápadov, ktoré majú.
Ďalšou témou, ktorá narúša efektivitu školských rád, je to, že žiaci medzi jednotlivými triedami spolu efektívne nekomunikujú. Kontakty, väzby sú obvykle vytvárané len vnútri tried,
kde môže nastať aj synergia vo formulovaní spoločného hlasu, postupu, ale obvykle sa to už
neprenáša medzi jednotlivé skupiny v rámci školy. Toto zatiaľ nedokážu prekonať ani žiacke
školské rady, ktoré by však mohli byť dobrou platformou práve na zdieľanie rôznych názorov
a hľadanie konsenzu či vytváranie spoločného hlasu žiakov:
„Ja mám pocit, že v našej škole akoby jednotlivé triedy boli rozličné dedinky, nemajú medzi sebou
žiadne spojenie. Napríklad v našom ročníku sú tri triedy a vôbec medzi sebou nekomunikujeme.“
(žiačka, stredná škola, Bratislava)
To, že na žiackych školských radách sa obvykle riešia témy, ktoré majú len veľmi slabý alebo
žiaden vplyv na procesy fungovania škôl (obsah či formy vzdelávania, organizáciu vyučovania), má priamy dosah aj na to, že žiaci vnímajú tieto rady ako neefektívne:
„A tí žiaci z toho nič nemajú, že sa tam dozvedia, kto dostane dvojku zo správania. Možno je to na
chvíľu zaujímavé, ale inak je to pre nich len strata času.“
(žiačka, stredná škola, Bratislava)
b) Presah výstupov školskej rady smerom k učiteľom a ostatným žiakom
Najdôležitejším zistením týkajúcim sa efektivity fungovania školských rád je to, že majú len
veľmi malý, resp. žiadny presah do širších rozhodovaní v škole a dokonca aj do informovania
iných aktérov – učiteľov a ostatných žiakov.
Školské rady nie sú učiteľským zborom vnímané ako formálny hlas, ktorý by bolo potrebné
vypočuť a brať do úvahy, skôr len ako jeden z orgánov školy, ktorý je vytvorený. Z nášho
výskumu nepoznáme názory učiteľov, keďže bol zameraný len na hlas detí. Viac o nich je
možné nájsť vo výskume CVTI,5 ktorý poukazuje na to, že aj učitelia vnímajú školské rady ako
formálne inštitúty bez reálneho vplyvu.
Samotní žiaci vo výskume nevedeli, ako sa ostatní učitelia či vedenie školy dozvedajú o výstupoch školskej rady a či ich vôbec berú do úvahy pri svojom rozhodovaní. V zásade však
neexistuje formalizovaný model prijímania rozhodnutí v školskej rade, ktorý by bol následne
komunikovaný a akceptovaný (alebo aspoň diskutovaný) v učiteľskom zbore.
„Ono, spíše sa zápisnica školskej rady a potom to asi ide vedeniu, ja ani neviem.“
(žiak, základná škola, západné Slovensko)
„Záleží aj na tom, o čom rozhodujeme. Keď sme riešili tú ,imunitu‘, tak to sme najprv prebrali
v triede, potom sme to prebrali na rade školy a potom sme s tým išli za učiteľmi. Ale nie vždy to
takto je.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
5

Bieliková, M. – Pétiová, M. – Janková, M. (2017). Školská samospráva a občianska aktivácia mládeže. Bratislava:
Centrum vedecko-technických informácií SR.
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Aj z tohto výskumu sa však ukazuje, že miera zapojenia je rôzna a nemožno povedať, že fungovanie školy je v činnosti žiackej rady úplne ignorované. V sledovaných stredných školách
je tento proces viac prepojený aj na vedenie školy, no závisí vždy od konkrétneho nastavenia
v danej škole a často aj od neformálnych vzťahov a dôvery, ktorá sa medzi žiakmi a učiteľmi
vytvorila.
Podobne je to aj s presahom na ostatných žiakov. Prakticky všetci respondenti uviedli, že informácie o výstupoch zo žiackych školských rád ich členovia odovzdávajú ostatným žiakom
buď neformálne počas prestávok či v bežných diskusiách, alebo počas triednických hodín,
počas ktorých je na to vyčlenený čas. O výsledkoch, možnostiach do budúcnosti alebo návrhoch sa diskutuje len veľmi zriedka.
Aj z toho je zrejmé, že žiacke školské rady nie sú v očiach jednotlivých aktérov (vedenia
školy, žiakov, učiteľov) vnímané ako zásadný a efektívny nástroj participácie. V ďalšej časti
sa preto budeme venovať tomu, čo by podľa žiakov pomohlo činnosť žiackych školských rád
zefektívniť.

4. Čo by pomohlo lepšiemu fungovaniu školských rád
Dôležitým aspektom pre budúce fungovanie školských rád je to, aby ich aj samotné deti
vnímali ako efektívny a potrebný nástroj pre vlastnú participáciu na fungovaní školy. Preto
sme sa zamerali aj na to, čo by sa podľa nich malo zmeniť, aby žiacke školské rady fungovali
podľa ich predstáv.

Kultúra dôvery a vzájomný rešpekt
Už viackrát sme poukazovali na to, že hlas detí stále nie je učiteľmi a vedením škôl považovaný za rovnocenný a nie je skutočne vypočutý. Žiacka školská rada by mala byť akýmsi
pretavením hlasu detí, symbolickým, ale aj faktickým stelesnením toho, ako žiacka školská
participácia má fungovať. Vytvorením kultúry dôvery medzi učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi
žiackou školskou radou a ostatnými žiakmi školy by mohli rady získať status, na ktorý boli
aj zriadené:
„Podľa mňa je to naša práca, tej žiackej školskej rady, vychovávať budúce generácie, hľadať aktívnych ľudí aj medzi tými malými triedami, následne im prenechať odkaz toho, že škola sa dá
zmeniť aj cez ten študentský hlas. Za druhé, aj pedagógovia by mali troška viac motivovať a nie
demotivovať. Aj keď sa tým študentom napríklad niečo nepodarí, tak nemať ten postoj, že vidíte,
vravel som vám to, ale skôr – nevadí, skúšajte, nabudúce vám to vyjde.“
(žiak, stredná škola, Bratislava)
Podľa viacerých žiakov je zároveň dôležité, aby školská rada nebola len paralelnou inštitúciou odrezanou od skutočného diania v škole, ale aby bola zásadnou súčasťou rozhodovania.
To vyžaduje, aby všetci žiaci boli aktívni a videli v nej zmysel. Aby prinášali nápady, ktoré by
boli na žiackej školskej rade prediskutované a presadzované. Rada by tak mala byť akýmsi
zastupiteľským hlasom všetkých žiakov:
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„Dôležitý je vzájomný rešpekt všetkých, a najmä to, aby sa skutočne všetci zapájali, aby si verili
a dopĺňali a aby sa snažili robiť všetko najlepšie, ako vedia... Také najlepšie nápady by sa zrealizovali a celý školský rok by bol taký aktívnejší.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)
Dôležitým zistením z výskumu je aj to, že si mladí ľudia uvedomujú vlastnú zodpovednosť
za to, ako školská rada bude vyzerať a fungovať. Nevidia teda chybu iba v kultúre nedôvery a v pocite, že ich učitelia nepočúvajú. Zamýšľajú sa aj nad potrebou vťahovať ostatných
spolužiakov, lepšie s nimi komunikovať a hľadať spôsoby, ako pracovať na tom, aby sa častá
neaktivita mladých ľudí premenila na záujem podieľať sa na viacerých aktivitách. Túto vlastnú zodpovednosť považujú aj za faktor, ktorý môže ovplyvniť to, ako ich učitelia budú vnímať
a do akej miery ich budú považovať za zrelých na rozhodovanie:
„Podľa mňa my by sme mali im (učiteľom) nejako ukázať, že sme naozaj zodpovední a že my ako
parlament sa skutočne snažíme o nejakú zmenu. A oni by to zas mali pochopiť, lebo parlament
sa skutočne občas posnaží.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)

Zapojenie spriaznených dospelých
Žiaci si uvedomujú, že nie vždy zvládnu organizovať žiacku školskú radu sami. Prakticky
všetci sa zhodli, že vedenie – facilitácia niekým z učiteľov alebo iným dospelým – je dôležitým faktorom pre efektívnu participáciu. Učitelia majú zručnosti, skúsenosti a znalosti
rozhodovacích procesov, ktoré môžu učiť aj svojich žiakov a na svojom príklade im tak ukazovať, ako rozhodovanie môže prebiehať. Zároveň dospelí môžu vstupovať do prípadných
konfliktov medzi žiakmi, hľadať rovnováhu v ich rozdielnych názoroch a pomáhať im prijímať
spoločné rozhodnutia. A v neposlednom rade sú učitelia, ktorí fungujú v školskej rade, dôležitým „mostom“ medzi žiakmi a ostatnými učiteľmi v prípade, ak majú dostatočný presah
smerom k učiteľskému zboru a vedeniu školy, teda k prijímaniu rozhodnutí na úrovni školy.
„Myslím, že tam musí byť aj niekto za tých učiteľov, kto povie, že toto nie a nejako skrotiť naše
nápady, ak sú už moc, lebo ak máme rozhodovať všetko podľa seba, tak by to nebolo dobré... Alebo učitelia chodia aj na tie porady učiteľov a my tam nemáme taký prístup, tak ľahšie sa k nám
dostanú informácie aj z učiteľského zboru a naopak.“
(žiačka, základná škola, západné Slovensko)

Forma školských rád a relevantnosť tém
Mnohí mladí ľudia majú pocit, že žiacke školské rady v súčasnosti nefungujú efektívne aj
preto, lebo forma, akou sú organizované, nie je pútavá pre mladých ľudí. Často ide iba o to, že
sa v jednom čase stretnú zástupcovia tried, učitelia zasadnutie rád vedú a väčšina zúčastnených len pasívne počúva. V mnohých prípadoch sa tam len odovzdávajú informácie (školský
poriadok, mimoškolské aktivity, uzatváranie známok či hodnotenie správania žiakov). To má
potom výrazný vplyv aj na to, že žiaci nechcú venovať svoj (často voľný) čas na účasť na týchto školských radách. Podľa viacerých je preto dôležité, aby sa v školských radách skutočne
riešili relevantné témy, ktoré žiakov zaujímajú a ktoré chcú zmeniť.
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Tým, že sa na žiackych radách riešia často len témy týkajúce sa mimoškolských aktivít alebo prevádzkových tém, prípadne slúžia len ako jednosmerný kanál na prenos informácií od
učiteľov k žiakom, nie sú rady vnímané ako dôležitý nástroj zapájania.
„No keby sme sa bavili o niečom, čo sa dá normálne zmeniť, nejaká dlhodobá zmena, lebo z toho,
čo sa berie na tej študentskej rade, to sú také malé veci, napríklad, kto dostal akú známku zo
správania, ale nikdy sa neberie to, čo by tým žiakom skutočne zmenilo život.“
(žiak, stredná škola, Bratislava)
Z výskumu nie je úplne jednoznačné a zrejmé, aká by mala byť konkrétna forma fungovania školských rád. Je to čiastočne spôsobené aj tým, že žiaci nevedia, aké sú iné možnosti,
nemajú skúsenosti ani „vzory“ z fungovania efektívnych školských rád a v postate sa ich ani
nikto nepýta na to, ako by mali fungovať. Do budúcnosti je preto veľmi dôležité, aby aj nastavovanie formy a obsahu fungovania školskej rady bolo realizované participatívnym spôsobom. Žiakom a aj učiteľom by veľmi pomohlo, aby spoločne nastavili pravidlá fungovania,
oboznámili sa s rôznymi podobami a možnosťami fungovania školských rád. Dá sa očakávať,
že vtedy by boli žiacke školské rady žiakmi aj učiteľmi vnímané ako prestížne a relevantné
orgány školy.

Žiacke školské rady majú byť skutočne relevantným
hlasom detí, ktorý je vypočutý
Na základe vyjadrení mladých ľudí v našom výskume sa ukazuje, že žiacke školské rady sú
zatiaľ len akýmsi medzikrokom k skutočnej participácii. Hlas detí je do istej miery reprezentovaný zástupcami jednotlivých tried v danej škole a existujú už aj mechanizmy, ktorými
sú mladí ľudia zapájaní do aktivít, ktoré sa v školách dejú. Nedá sa však povedať, že by boli
vďaka nim skutočne zapájaní do rozhodovania. Mladí ľudia v našom výskume ani sami nevnímali, že by mali žiacke rady určitú samosprávnu alebo rozhodovaciu právomoc, nevedeli,
či vôbec učitelia, alebo vedenie školy berú ich hlas do úvahy a považujú ho za relevantný.
Bez toho, aby sa nezmenil tento kľúčový aspekt participácie, teda, že hlas detí bude mať aj
skutočnú váhu a školské rady sa stanú inštitucionálnym mechanizmom sprostredkovania
a napĺňania tohto hlasu v školskom prostredí, budú len malým vykročením smerom k zapájaniu detí.

5. Dobré príklady zo zahraničia – čo pomáha
skutočnej participácii?
Pri odporúčaniach alebo návrhoch na to, ako zmeniť celú kultúru „počúvania“ a následne aj
zapájania detí a mladých ľudí do rozhodovania, môže byť užitočné pozrieť sa aj na to, aké
princípy sú v niektorých krajinách využívané na to, aby žiaci boli motivovaní zapájať sa a taktiež mali pocit, že participácia je užitočná a ich hlas relevantný, pretože skutočne môžu niečo
zmeniť. Preto sme sa na záver rozhodli priniesť niekoľko krátkych príkladov, ktoré ukazujú,
čo všetko je potrebné na to, aby v budúcnosti mohli byť školské rady ako nástroj zapájania
efektívne.
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Prvým zaujímavým príkladom je školské kurikulum na Islande, ktoré stojí na viacerých
princípoch (udržateľnosť, ľudské práva, demokracia, rovnosť, kompetencie, kreativita), ktoré
sa premietajú do všetkých aspektov vzdelávania.6 Nájdeme ich v obsahu vzdelávania, teda
v tom, čo sa deti učia, ale aj vo formách, ako je vzdelávanie organizované a sú prítomné
v celej kultúre školy. Premietajú sa teda do kultúry počúvania a vzájomného rešpektu, do
formovania vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj žiakmi navzájom.
To je nevyhnutným predpokladom na to, aby proces participácie a vytváranie participatívnych orgánov, ktorými žiacke školské rady nepochybne sú, boli realizované na princípoch
skutočného a nielen formálneho zapájania detí do rozhodovania. Viackrát sme v tomto texte
poukazovali na to, že ak neexistuje vytvorená kultúra dôvery, rešpektu a dávaniu váhy hlasu
detí, nemôžu ani školské rady fungovať efektívne.
Druhým dôležitým princípom, na ktorom stojí participácia a vypočutie hlasu detí, je empatia. Tu môžeme po príklad zájsť do Dánska, kde existuje hodina empatie7 ako bežná súčasť vzdelávacieho procesu. Cieľom týchto hodín je naučiť deti hovoriť o svojich pocitoch,
problémoch, ale predovšetkým navzájom sa počúvať a hľadať spoločné riešenia. Učia sa
tak dôverovať ľuďom a vytvárať prostredie, kde iní môžu dôverovať im. Učia sa chápať, že na
problémy nie sú samy, budujú si sebadôveru a pocit, že na iných sa dá spoľahnúť. Zároveň
sa tak učia zvládať náročnejšie problémy a komunikovať s inými tak, aby nevznikali konflikty.
Ak sme v tomto texte písali o tom, že mladí ľudia sú neaktívni, nevidia prínos v zapájaní sa do
diania a že v školách je veľmi slabá kultúra dôvery medzi deťmi navzájom a učiteľmi, práve
tento dánsky prístup môže do veľkej miery napomôcť k vytváraniu pocitu, že na hlase detí
skutočne záleží. Môže to byť dobrým prvým krokom k tomu, aby žiacke školské rady začali
byť tvorené na princípe vzájomného rešpektu a skutočného počúvania hlasu detí.
A za zmienku stojí aj príklad z Fínska, kde školské parlamenty fungujú ako skutočné parlamenty, pretože tam majú dlhodobú tradíciu zapájania detí. Študenti majú právo zúčastňovať
sa porád učiteľov a vedenia školy a riaditelia sa ich pravidelne pýtajú na názor o veciach,
ktoré sa týkajú rôznych oblastí rozhodovania. Školy majú študentské únie, ktoré sú akýmisi
samosprávnymi orgánmi, dokonca s vlastným rozpočtom, vďaka ktorému môžu realizovať
rôzne aktivity. Veľmi dôležitým aspektom je to, že študenti majú skutočný pocit partnerstva
a dôležitosti hlasu študentov. Už od žiackych a študentských čias sa tak postupne učia participovať na rozhodovaní, a čo je najdôležitejšie, za tieto rozhodnutia prijímať aj zodpovednosť.
Tento princíp dobre vyjadruje nasledujúci citát:
„Pomocou študentských parlamentov môžeme vychovať generáciu, ktorá celý štát uvidí ako svoju školu, kde sa každý jednotlivec môže usilovať o zmenu a podieľať sa na dôležitých rozhodnutiach. Namiesto tápania nad tým, ako učiť schopnosti vystupovania, diskusie, organizovania sa,
môžeme nechať žiakov, aby si tieto úlohy sami vyskúšali v praxi v ohraničenom prostredí školy.“ 8
6

7

8

Viac si o tom možno prečítať v texte Hlas detí v slovenskej spoločnosti a verejné politiky, ktorý pre OSF napísala
Elena G. Kriglerová, http://osf.sk/wp-content/uploads/2019/07/HLAS_DETI.pdf
V Dánsku majú deti hodiny empatie, dostupné na: https://www.sancedetem.cz/cs/o-cem-se-mluvi/v-danskych-skolach-maji-hodiny-empatie-prinos-pro-deti-je-fantasticky-4064.shtml
Zkušenosti z Finska. Cesta k demokracii začíná u studentských parlamentů: https://perpetuum.cz/2020/04/
zkusenosti-z-finska-cesta-k-demokracii-zacina-u-studentskych-parlamentu/?fbclid=IwAR13Bk9okUGuNG3Mj62ZfwRxs7C1XhJOSksJpz70AO48rfP79tDbWqAuRjA
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Ak by sme sa teda vrátili k téme žiackych školských rád na Slovensku – veľmi dôležité je, že
v základných, ale predovšetkým v stredných školách takéto malé „parlamenty“ už existujú.
Intenzívnu pozornosť je však potrebné venovať najmä tomu, aby nefungovali len ako formálny a irelevantný inštitút, ktorý nepredstavuje skutočný hlas žiakov v škole a pre ktorých nie
je prestížnou záležitosťou, kde by sa aktívne mohli zapájať a meniť veci. V školách nám stále
chýba kultúra počúvania, pocit, že deti majú aj reálnu možnosť hovoriť do vecí, ktoré sa ich
týkajú, a najmä možnosť reálne sa podieľať na rozhodovaní. Tam, kde žiacke školské rady
fungujú efektívne, je to skôr vďaka jednotlivcom z radov žiakov a učiteľov či vedenia školy,
ktorí dokážu vytvárať politiku zapájania aj v podmienkach, ktoré nie sú ešte bežnou súčasťou
fungovania slovenských škôl.
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Prečo zapájať deti a mladých
Pri nastavovaní tohto procesu sme vychádzali z teoretických konceptov o participácii a z výskumných štúdií, ktoré poukazujú na dôležitosť špecifík zapájania mladých ľudí.
Prvou otázkou, s ktorou vstupujeme vôbec do uvažovania o participácii, je, prečo by práve
mladí ľudia mali byť tou skupinou, ktorá má byť zapojená do rozhodovania a prečo treba
hľadať špecifické nástroje na toto zapájanie.
Vo všeobecnosti existujú tri hlavné dôvody, prečo deti a mladí nedostatočne participujú či
už na tvorbe politík, alebo celkovo na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú. Podľa Lundyovej sú to predovšetkým tieto tri dôvody: dospelí ľudia sú veľmi často skeptickí k tomu, či
majú deti dostatočnú kapacitu/schopnosti na to, aby zmysluplne prispeli k (spolu)rozhodovaniu o veciach, ktoré sa ich týkajú. Druhým dôvodom býva obvykle strach zo straty autority
dospelých, čo môže destabilizovať prostredie, v ktorom prebieha rozhodovanie. Tretím dôvodom býva to, že dospelí majú pocit, že to bude príliš náročné a bude to vyžadovať priveľa
snahy z ich strany, ak zapoja deti do rozhodovania a túto zvýšenú energiu je lepšie investovať do „skutočnej práce“ pre deti (Lundy, 2012).
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Všetky tieto argumenty je potrebné brať do úvahy, pretože majú výrazný vplyv na to, či deti
a mladí vôbec budú k rozhodovaniu prizývaní, ale aj na to, ako tieto procesy budú prebiehať.
V našom projekte sme sa snažili jednak demýtizovať presvedčenie, že mladí sú nezrelí na
rozhodovanie a jednak aj hľadať spôsoby, ako eliminovať faktory, ktoré tieto procesy komplikujú. Posledný argument o časovej náročnosti a množstve energie, ktorú treba vynaložiť
na spoločné rozhodovanie, nie je možné odstrániť. Participácia detí a mladých skutočne vyžaduje aj od dospelých viac snahy, vytváranie špecifických podmienok, viac času a možno aj
finančných prostriedkov.
Avšak participácia mladých môže pri efektívne nastavených nástrojoch priniesť benefity,
ktoré vynahradia túto zvýšenú energiu a čas. Dôvodov je niekoľko a poukazuje na to aj odborná literatúra.
Participácia mladých môže zvýšiť sociálnu súdržnosť v komunitách aj širších spoločenstvách, pretože upevňuje medzigeneračný dialóg (Graham a Fitgerald, 2010). Vzájomným
počúvaním dochádza k tomu, že rôzne sociálne alebo vekové skupiny lepšie poznajú potreby
ostatných, prispôsobujú svoje predstavy predstavám ostatných a hľadajú spoločné riešenia
pre výzvy, ktorým tieto komunity alebo spoločenstvá čelia.
Zároveň deti a mladí môžu vidieť veci inak ako dospelí a priniesť tak novú perspektívu. To,
že vidia veci inak, však znamená, že môže dochádzať k vzájomnému neporozumeniu. Deti
majú často odlišné priority a problémy. Efektívne zapájanie detí tak podľa Mary Kelletovej
vyžaduje, aby sme sa nechali deťmi voviesť do ich sveta (Kellet, 2010) a vidieť ho aj ich vlastnými očami. Na prekonávanie potenciálnych neporozumení je preto dôležité vytvoriť efektívnu kultúru počúvania. To vyžaduje najmä rešpekt voči deťom a ochotu posilňovať ich hlas.
Dôležitým aspektom zapájania detí a mladých je vytváranie demokratického prostredia
a prekonávanie mocenských rozdielov, ktoré vyplývajú z predstavy, že deti sú nezrelé na
rozhodovanie. Hlas detí tak môže byť vnímaný len ako druhoradý, len ako doplnok k „zrelému rozhodovaniu“ dospelých.
Mocenskosť vzťahov sa však môže prejavovať aj v samotnom procese participácie alebo
v nastavovaní jej foriem. Často sú napríklad vytvárané mechanizmy participácie, ktoré len
imitujú a replikujú rozhodovacie mechanizmy dospelých – to možno napríklad vidieť v žiackych alebo študentských parlamentoch, ktoré nemusia byť ako participatívny nástroj vyhovujúce pre všetky deti alebo mladých (Thomas, 2007).

Ako sme zapájali mladých my (výber škôl)
Kvalitný výber mladých ľudí bol jedným z významných aspektov prispievajúcich k úspešnosti seminára. Vedeli sme, že na to, aby sme dosiahli presnejší obraz o aktuálnom stave
participácie a plastickejšiu predstavu o tom, ako participácia prebieha v rôznych častiach
Slovenska, v školách rôznych typov a v skupinách detí a mladých ľudí rôzneho veku, sa
budeme musieť vyvarovať „cesty ľahšieho odporu“ a aktívne oslovovať aj školy, ktoré neboli
v čase konania seminára aktívne v žiadnom aktivizačnom programe spolupracujúcich organizácií. Okrem škôl, s ktorými Nadácia otvorenej spoločnosti spolupracuje v rámci programu
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Otvorené školy, sme preto oslovili aj ďalšie slovenské školy. Záujem o seminár bol výrazne
vyšší ako jeho kapacitné možnosti.
Základnú skupinu účastníkov tvorili deti a mladí ľudia zo škôl programu Otvorené školy, pričom nie všetci z nich mali skúsenosť s prácou v žiackej školskej rade svojej školy. Už v prvom výbere sme tak dosiahli zapojenie účastníkov z veľkých mestských i menších vidieckych škôl z rôznych častí Slovenska (Žilina, Zvolen, Komárno, Zlaté Moravce, Chminianske
Jakubovany).
Pri ďalšom výbere sme sa snažili zasiahnuť aj stredné školy, aby sme pokryli aj staršiu vekovú kategóriu. Naše počiatočné obavy, že vek zohrá úloha ako deliaci faktor skupiny, sa nepotvrdili. Práve naopak – účastníci vekovú rôznorodosť hodnotili veľmi pozitívne, vyzdvihovali
možnosť zdieľania skúseností a iný pohľad automaticky prinášaný iným vekom.
Jedným z kladov skupiny bola aj jazyková rôznorodosť – v skupine boli zastúpené aj deti
a mladí ľudia vyrastajúci v prostredí s maďarskou majoritou, deti z rómskej komunity či deti
vzdelávané bilingválne (v angličtine a slovenčine). Zaujímavým prvkom, ktorý pri niektorých
typoch diskusií obohacoval šírku názorov, bola aj účasť intelektovo mimoriadne nadaných
detí alebo mladých ľudí z umeleckej školy.
Napriek úvodným zdanlivým rozdielom sa skupina rýchlo a veľmi dobre zosúladila. Základom ich vzájomnej komunikácie sa stala výmena skúseností s fungovaním žiackej školskej
rady v ich škole. Vzhľadom na to, že v niektorých školách, z ktorých boli účastníci, mali len
čerstvú skúsenosť so zakladaním žiackej školskej rady a v niektorých je ich participácia
na chode školy bežnou praxou, boli diskusie veľmi podnetné tak z hľadiska účastníkov, ale
aj z pohľadu nášho skúmania spôsobov zapájania, ich efektivity a možností zefektívnenia,
posilnenia či rozšírenia.

Čo nám mladí odkazujú – vieme sa zapojiť,
ak nám vytvoríte podmienky
Tri dni sme počas seminára s týmito mladými ľuďmi pracovali spoločne na témach, ktoré
by mali byť inšpiráciou pre procesy ich zapájania či už do tvorby politík, alebo do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú. Snažili sme sa identifikovať, ako možno eliminovať
všetky negatívne aspekty, ktoré participáciu často sprevádzajú – či už ide o nedôveru v ich
zrelosť alebo schopnosti, alebo nedostatočne nastavené podmienky, ktoré by rešpektovali
ich názory, postoje a potreby, ktoré počas procesu participácie majú. Nasledujúci text bude
zhrnutím najzásadnejších princípov a súhrnom odporúčaní, ktoré sú spoločným výsledkom
práce samotných detí, mladých a nás dospelých, ktorí sme ich týmto procesom sprevádzali.
Čo nám teda deti a mladí odkazujú?
Detstvo je unikátne obdobie bezstarostnosti a úprimnosti, avšak nemusí byť len
pasívnym čakaním na dospelosť.
Nedôvera v schopnosti detí robiť dôležité rozhodnutia pramení často z predstavy, že detstvo
je len akýmsi prechodovým obdobím k dospelosti, časom postupného dozrievania, a teda
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čakaním na zrelosť. Deti skutočne žijú v prostredí, ktoré im hovorí, že niečo budú môcť robiť,
až keď budú starší. Samy teda čakajú, kým tento čas nastane a uvedomujú si, že si preto nevedia naplno užiť špecifiká obdobia, ktoré určitý vek prináša. Vnímajú detstvo ako čas nevinnosti, často drzosti, prípadne nezodpovednosti, ktorá však vytvára priestor na formulovanie
odvážnych názorov, ak sa im podarí uvedomovať si dôsledky svojho konania. U dospelých
im však chýba empatia a porozumenie pre takéto uvažovanie – vedomie, že aj dospelí boli
kedysi deťmi a snaha pozerať sa na určité veci aj očami samotných detí. To by umožnilo väčšiu rovnocennosť komunikácie. Prvým odporúčaním od detí teda je, aby sa deti a dospelí
navzájom počúvali a snažili sa vidieť svet očami toho druhého. Rešpektovať, že detstvo aj
dospelosť majú určité charakteristiky, ktoré však nie sú dobré alebo zlé, sú len iné. Deti sú
schopné uvedomiť si, že rodičia za ne nesú zodpovednosť, avšak musia cítiť, že na ich názore
záleží a sú skutočne vypočuté.
Možno vnímame veci inak ako dospelí, ale neznamená to, že naše vnímanie je
nezrelé.
Deti sa dívajú na niektoré veci svojou vlastnou optikou, ktorá je veľmi špecifická, avšak neznamená to, že je menej hodnotná ako optika dospelých. Deti v našej skupine našli zhodu
v tom, že vidia mnohé veci inak ako dospelí. Sú podľa nich odvážnejšie, otvorenejšie, možno by sa v určitých situáciách zachovali úplne inak ako dospelí. Podľa nich napríklad už
neuvažujú tak rasisticky ako ich rodičia, kvôli čomu aj často prichádzajú do konfliktov.
Deti majú pocit, že ak sa ich názor líši od názoru dospelých, je to vnímané negatívne, lebo
tento názor akoby nemal relevanciu. Prevláda presvedčenie, že dospelí majú viac skúseností, a preto musia mať vždy pravdu. Avšak ani dospelí nie sú v názoroch vždy konzistentní,
nemajú dostatok informácií (niekedy ani toľko ako deti samotné) a nezvažujú všetky dôsledky svojho konania.
Deti uráža a hnevá, ak ich považujeme za nezrelé pre rozhodovanie. Cítia pri tom smútok,
často hnev a podceňovanie. Ak sa ich pýtame na názor, často ide o nedôležité veci a robíme
za ne rozhodnutia o tých vážnych veciach, ktoré však majú na ich život veľký dosah. Deti
nám v tomto zmysle odkazujú: zrelosť nezávisí od veku, ale od celkového nastavenia,
informácií, zmýšľania a informácií, ktoré máme k dispozícii. Čím viac nás budete zapájať,
tým viac sa budeme postupne učiť rozhodovať.
Počúvajte nás, obohatí to všetkých.
Dospelí by podľa samotných detí mali načúvať aj preto, aby deti lepšie spoznali. Aby vedeli,
aké majú pocity, nálady. Môžu tak získať iný uhol pohľadu, nový rozmer, ktorý doposiaľ nepoznali. Deti vďaka tomu budú cítiť, že na ich názore skutočne záleží a nebudú sa báť vysloviť
ho. Stanú sa tak sebavedomejšími a zodpovednejšími, a tým aj skutočne rovnocennými partnermi do diskusie s dospelými. Dospelí zase získajú dobrých partnerov do diskusie, spätnú
väzbu na svoje názory a väčšiu vzájomnú dôveru s deťmi.
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Čo sme sa od detí naučili – aké faktory
vplývajú na efektívny proces participácie?
Deti nám teda jasne odkázali, že aj keď sú stále deťmi, majú pocit, že by sme ich mali viac
počúvať, vedia robiť zodpovedné rozhodnutia, ak ich budú robiť spoločne s dospelými a vedia
prinášať nové podnety do diskusie.
Na to je však potrebné, aby v tom boli podporované a aby boli zabezpečené aj ďalšie podmienky, ktoré takémuto procesu pomôžu a proces rozhodovania a zapájania detí a mladých
zefektívnia.
Dôležitý je priestor, v ktorom proces participácie prebieha.
Ako sme už spomínali, na reprodukcii mocenských nerovností sa často podieľa aj to, že napriek snahe o zapájanie detí a mladých sa rozhodovanie deje v priestore, ktorý je dizajnovaný a prispôsobený potrebám dospelých. Deti sú v tomto prípade len prizvané do priestorov
(zasadačiek, konferenčných priestorov, úradníckych budov), ktoré„patria“ dospelým, čím sa
znižuje možnosť participovať rovnocenne. Deti majú pocit, že do takéhoto priestoru nepatria,
že nie je aj „ich“.
Preto sme spolu s deťmi uvažovali, ako by mal vyzerať (fyzický) priestor, kde by sa cítili prijaté, dostatočne pripravené na uvažovanie o veciach, o ktorých by mali rozhodovať. Využívali
na to všetky zmysly – zrak, sluch, čuch, hmat, chuť.
Na základe diskusie a obrázkov, ktoré deti vytvorili, je zrejmé, že priestor, v ktorom sa takéto rozhodovanie odohráva, je kľúčový. V prvom rade musí byť prístupný a priateľský ku
všetkým (napríklad bezbariérový, navrhnutý tak, aby sa v ňom ktokoľvek cítil dobre a aby
boli rešpektované špecifické potreby rôznych ľudí). Mal by byť dostatočne svetlý, bez akýchkoľvek rušivých prvkov (farby, materiály, neporiadok). Sedenie by malo byť usporiadané tak,
aby sa nikto necítil vylúčený. Všetky zmysly by mali byť uspokojené tak, aby rozhodovanie
prebiehalo nerušene (žiaden hluk, chlad, prílišné teplo).
Nemôžeme rozhodovať samy, potrebujeme podporu ostatných, aj dospelých.
Deti sú presvedčené, že ich hlas by mal byť vypočutý a že na mnohé rozhodnutia sú dostatočne zrelé. Avšak uvedomujú si, že tak nemôžu robiť samy, hneď a bez prípravy. Na to, aby
robili zodpovedné a rozumné rozhodnutia alebo aby k nim aspoň prispievali, potrebujú podporu od iných „významných druhých“. Takýmto človekom môže byť ktokoľvek, ku komu majú
deti dôveru, dokáže ich hlas „tlmočiť“ tým, ktorí vo finále rozhodujú, alebo niekto, kto ich
môže sprevádzať procesom rozhodovania. Môžu to byť napríklad rovesníci alebo starší priatelia, ktorí majú skúsenosti s témami, o ktorých sa rozhoduje, ale nie sú priamo zaangažovaní do konkrétnej témy. Môžu priniesť síce odlišné, ale s mladými ľuďmi konzistentné názory
a môžu byť oporou pre rozhodovanie. To isté platí aj pre rodičov – v spoločnosti majú väčšiu
váhu, dospelí na nich viac dajú, poznajú však zároveň svoje deti a vedia stáť na ich strane.
Podľa oblasti, v ktorej sa rozhoduje, to môžu byť aj iní dospelí aktéri – učiteľky, vychovávatelia, sociálni pracovníci, poskytovatelia služieb či dobrovoľníci. V každom prípade to môže
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byť akýkoľvek spriaznený dospelý, ktorý nemá priamy záujem v konkrétnej veci, ale prináša
nový, nestranný uhol pohľadu a dokáže deťom poskytnúť potrebnú podporu a pocit dôvery.
Potrebujeme rešpektujúci prístup a pocit bezpečia.
Deti si myslia, že ak majú byť dostatočne zapojené do rozhodovania, mal by byť vypočutý
názor všetkých skupín detí – nielen tých, ktoré sú najúspešnejšie alebo najvýrečnejšie. Preto
vnímajú ako kľúčovú nutnosť prispôsobovať podmienky participácie aj deťom so znevýhodnením či z iného prostredia. Uvedomujú si, že vytvorenie priestoru pre všetkých vyžaduje
aj neutrálny priestor, ktorý „nepatrí“ len jednej skupine, pričom by mali byť rešpektované
pravidlá rovného prístupu všetkých (tlmočenie, bezbariérový prístup, Braillovo písmo). Pre
efektívne zapájanie všetkých je kľúčové mať spoločne dohodnuté pravidlá a najmä hodnoty/
princípy, ktoré by mali stáť na rovnosti a nestrannosti. Nejde však len o tento typ zdravotných
či kultúrnych znevýhodnení. Nie všetky deti sú rovnako zručné v rozprávaní alebo aktívne
v komunikácii. Podľa nich by sa tieto odlišnosti mali zobrať do úvahy a mal by byť vytvorený
priestor na to, aby sa mohli zapojiť všetci podľa svojich možností.
S nestrannosťou súvisí aj samotný proces participácie. Deti sa zhodli na tom, že je dôležité,
aby ich týmto procesom sprevádzal niekto, kto je neutrálny, nestranný a vie zabrániť vznikajúcim hádkam alebo ostrejším konfliktom. Objektívnosť pohľadu tohto človeka by potom
zabezpečila aj elimináciu mocenských nerovností medzi deťmi alebo dospelými alebo aj
medzi rôznymi skupinami detí či aktérov.
Posledným aspektom je aj rešpektujúce prostredie, pretože sa ukázalo, že deti, ktoré majú
už v tomto veku skúsenosť s tým, že boli vypočuté a na ich hlas sa prihliadalo, majú aj oveľa
väčšiu dôveru v dospelých a v užitočnosť a potrebnosť participácie. Zároveň vedia tieto deti
oveľa lepšie, odvážnejšie a presnejšie formulovať svoje názory, postoje a zároveň aj formulovať, čo všetko je potrebné na efektívne zapájanie mladých ľudí do rozhodovania. Teda
samotná participácia a hlas detí v útlom veku (napríklad pri rozhodovaní v rodine alebo
v škole či širšej komunite) sú veľmi dobrým predpokladom na úspešnú participáciu aj na
tvorbe verejných politík.

Čo sme si pri zapájaní detí všimli –
kedy a ako sa im dobre pracuje?
Ako sme už uviedli, trojdňový seminár prebiehal s veľmi rozmanitými žiakmi základných
a stredných škôl z celého Slovenska. Tento seminár neslúžil len na to, aby deti analyzovali
verejné politiky a hľadali možnosti, ako sa na ich príprave podieľať; snažili sme sa aj počas
samotného seminára hľadať spôsoby, ako procesy participácie nastavovať efektívne. Sledovali sme preto, v akých podmienkach sa deťom pracuje najlepšie, čo funguje a čo, naopak,
komplikuje ich spoluprácu, čo im pomáha v tom, aby vedeli dobre formulovať svoje názory
a podeliť sa o ne s ostatnými. Našou snahou bolo, aby aj hľadanie odpovedí na to, ako lepšie
a efektívne zapájať deti, prebiehalo participatívne, za ich aktívnej účasti a podpory. Dospelí
v tomto prípade fungovali ako sprievodcovia týmto procesom a facilitátori diskusií.
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Kým v predchádzajúcich častiach sme opisovali, ako to vnímajú samotné deti a čo nám ony
samy odkázali prostredníctvom jednotlivých aktivít, táto časť je zameraná na to, čo sme si
my dospelí všimli a odpozorovali od detí.
Deti baví spolupráca – počas celého seminára sme s deťmi a mladými ľuďmi pracovali
v menších skupinách, prakticky žiadnu aktivitu nerealizovali individuálne. Jednotlivé
skupiny sme pravidelne obmieňali, aby mali všetci možnosť pracovať v skupine, kde
sa cítia dobre a eliminovali tak situácie, keď by boli tri dni odkázané na skupinu,
ktorá im prípadne nevyhovuje. Rešpektovali sme však, že z každej školy sa seminára
zúčastňovali vždy dvaja žiaci, ktorí obvykle pracovali spolu, aby mali pocit bezpečia
v novom prostredí. Skupinová práca sa ukázala ako veľmi efektívna, diskusie mohli
byť oveľa dynamickejšie ako vo väčšej skupine a zároveň si deti vytvárali vzájomnú
podporu, čo nie je možné pri individuálnej práci. Samotné deti tento spôsob veľmi
oceňovali, vnímali ho ako zmenu oproti tomu, čo poznajú zo škôl – cítili väčšiu slobodu,
možnosť učiť sa od iných a vytvárať niečo spoločne.
Deti potrebujú veľa svetla a príjemný priestor – negatívnym aspektom na seminári
bola nie úplne vhodná seminárna miestnosť, ktorá bola tmavá a nevzbudzovala pocit
„pohody“ pri práci. Keď sme v kapitole 5 písali o dôležitosti fyzického priestoru, tu sa
to ukázalo v praxi. Väčšina vecí, ktoré deti a mladí potrebujú vo fyzickom priestore, tu
chýbala, čo sa odrážalo aj v efektivite práce.
Deti sa rýchlo unavia – počas trojdňového seminára sme deťom pripravili veľmi
intenzívny program. Chceli sme s nimi prejsť veľa oblastí zapájania (od vnímania
svojho statusu cez prostredia, kde prebieha rozhodovanie, faktory, ktoré na zapájanie
vplývajú, analýzu politík až po návrhy na možnosti zapájania mladých). Ukázalo sa,
že týchto aktivít bolo na deti príliš veľa v relatívne krátkom čase, čo sa odrazilo aj na
ich celkovej únave. Napriek tomu, že ich aktivity bavili a považovali ich za užitočné,
prejavovala sa u nich v jednotlivých aktivitách pomerne veľká únava, ktorá bola
v závere seminára viditeľná. Do budúcnosti je preto dôležité, aby bol aj samotný
program participatívnych procesov pripravovaný a konzultovaný so samotnými deťmi,
aby sa predišlo tomu, že budú neochotne spolupracovať alebo budú mať negatívne
pocity z tohto procesu len kvôli tomu, že sú preťažené.
Humor veľmi pomáha – jedno z najkľúčovejších zistení z tohto seminára je, že deti
a mladí potrebujú vnímať aktivity v podstate ako hru. Táto práca ich musí baviť, musia
v nej vidieť zmysel a musia sa pri nej cítiť dobre. Čo sa ukázalo v našom procese
ako veľmi užitočné, bolo, že sme často používali humor, snažili sme sa o priateľskú
atmosféru a eliminovali akékoľvek napätie.
Dôležitý je jednoduchý jazyk prístupný deťom – ak dospelí v práci s deťmi pri
takýchto procesoch používajú komplikované vety, cudzie slová (napríklad participácia),
deti nemajú pocit, že aktivity sú pre nich a o nich. Je veľmi dôležité hľadať jazyk
a formulácie, ktorým deti dobre rozumejú, aby sa cítili komfortne. Ak to tak nie je,
môžu nadobudnúť pocit, že naozaj nie sú zrelé na rozhodovanie, keď ani nerozumejú
veciam, ku ktorým sa majú vyjadrovať.
Rozmanité skupiny fungujú efektívnejšie – ak chceme zapojiť do rozhodovania
všetky skupiny detí, je dôležité, aby tieto skupiny boli naozaj rozmanité. Deti sa líšia
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nielen vekom, ale aj sociálnym statusom, kultúrnym prostredím a pod. Veľkú úlohu
zohráva aj povaha detí a ich predchádzajúca skúsenosť so zapájaním do rozhodovania
alebo s vyjadrovaním svojich názorov. Menšie skupiny, kde sú deti takto rozmanité,
umožňujú tiež zabezpečiť rešpektujúce prostredie a vytvárať priestor pre všetkých.
Niekto rád prezentuje, iná rada kreslí, ďalší majú nápady, s ktorými iní neprídu. Ak je
vytvorené rovnocenné prostredie na prácu v týchto skupinách, deti si veľmi efektívne
vedia nájsť svoje miesto/rolu v skupine a cítiť sa v nej komfortne.
Pomáhajú spriatelení dospelí – ďalšia z veľmi dôležitých „lekcií“, ktorú sme získali,
bola, že je veľmi dôležité, aby deťom s formuláciami názorov pomáhali starší rovesníci
alebo dospelí. V každej skupine preto bola jedna dobrovoľníčka, ktorá sa nezapájala
do diskusie, skôr pozorovala, avšak v situácii, keď deti nevedeli ako ďalej, kládla
otázky, vysvetľovala pojmy alebo posúvala diskusiu do ďalších oblastí, ak na to deti
samy neprišli. To ukazuje, že deti v týchto procesoch nie je dobré nechať samotné,
aspoň v úvodných fázach. Najmä tie, ktoré nie sú zvyknuté formulovať a prezentovať
svoje názory, potrebujú podporu dospelých.
Umožniť participáciu – zo skúseností vieme povedať, že tam, kde je participácia
umožnená, sa začínajú takpovediac diať veci a téma ako taká si žije svojím životom.
Práve rozdielnosť a unikátnosť vnímania detí tam, kde je participácia umožnená,
viedla k zaujímavým postrehom, aktivitám, a najmä rešpektujúcej atmosfére. Tá má
okrem iného vplyv aj na to, ako deti vnímajú samy seba, na ich vnímanie spoločnosti
a celkovo pozitívnejšie a otvorené nazeranie na svet.
Deti sú progresívnejšie – myslia ekologicky, stav planéty a zmena klímy ich
trápia nepomerne viac ako dospelých, dokonca začíname evidovať prípady tzv.
environmentálnej úzkosti. Mladá aktivistka s Aspergerovým syndrómom Greta
Thunbergová zo Švédska, ktorá pomohla aktivizovať tisíce mladých ľudí po celom
svete, no na druhej strane rozpútala až nevídané vášne a diskusiu o tom, čo všetko
ekologické je a čo nie je a diskusiu o tom, či sa vôbec deti a mladí ľudia majú do takých
aktivít zapájať, alebo nie, je výborným príkladom.
Deti myslia oveľa viac na skupiny s rôznym znevýhodnením a ich názory sú vo
všeobecnosti menej rasistické. Pri plánovaní miest a aktivít myslia aj na deti, ktoré
potrebujú vozík, nepočujúce deti, deti migrantov či celkovo z iných krajín a pod.
Z našich pozorovaní nie je pre ne napr. téma LGBTI takou polarizujúcou ako pre
dospelú spoločnosť. V téme akceptácie Rómov väčšinovou spoločnosťou je veľmi
silno vidieť vplyv rodičov a učiteľov – v tejto téme deti často preberali a kopírovali
názory dospelých, aj keď pri obhajobe týchto názorov boli menej razantné ako ich
dospelé vzory.
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Zisťovanie názorov detí prostredníctvom fokusových
skupín – na čo myslieť pri výskumoch
Súčasťou participatívnych procesov, často v ich úvodnej fáze, býva zisťovanie názorov detí
a mladých ľudí na určité témy, o ktorých sa neskôr rozhoduje. Fokusové skupiny sú jedným
z najčastejších výskumných nástrojov používaných počas nastavovania systému participácie.
Výskumné metódy sa vždy riadia určitými pravidlami, ktoré je potrebné brať do úvahy, ak
chceme získať skutočne spoľahlivé a platné dáta. Zároveň fokusové skupiny s deťmi a mladými môžu mať isté špecifiká, na ktoré treba prihliadať.
Nasledujúca časť bude preto krátkym zhrnutím najdôležitejších princípov, ktoré je potrebné
mať na mysli pri používaní takéhoto výskumného nástroja.
Metóda fokusových skupín je formou kvalitatívneho výskumu, ktorá je založená predovšetkým na skupinovej diskusii moderovanej výskumníkom a využíva skupinovú interakciu. Jej
cieľom je získať údaje a náhľady účastníkov k nejakej téme, ktoré by mimo skupiny boli ťažšie prístupné. Podstatou fokusovej skupiny je téma – ohnisko, okolo ktorého sa vinie diskusia. Moderátor musí byť schopný udržať diskusiu okolo tejto témy, ktorá by mala byť všetkým
účastníkom zrejmá od začiatku a mala by byť zrozumiteľná. Toto špecificky platí pre deti
a mladých ľudí – je mimoriadne dôležité naformulovať tému jednoducho, zrozumiteľne a prístupne tým, s ktorými hovoríme. Ak používame komplikované koncepty a pojmy,
účastníci fokusovej skupiny sa nebudú cítiť „oprávnení“ alebo „zruční“ sa k téme vyjadrovať.
Pre efektívnu realizáciu fokusovej skupiny je dôležitá precízna príprava.
V úvode je potrebné dobre naformulovať tému a pripraviť osnovu – scenár. Ten nesmie byť
príliš košatý a komplikovaný, pretože treba brať do úvahy, že sa k jednej oblasti vyjadruje
7 – 8 ľudí, čo je časovo náročnejšie ako bežný rozhovor. Zároveň je pravdepodobnejšie, že
respondenti budú odbiehať od témy – skúsenosť moderátora a zručnosť vracať sa k okruhu
otázok je v tomto prípade kľúčová. Pre otázky platí, že musia byť krátke, jasné, vyjadrené
v bežných slovách, bez emocionálne či hodnotovo nabitých slov alebo fráz, ktoré môžu vyvolať odpoveď, vyhýbajúce sa morálnym obsahom, vyhýbajúce sa posudzovaniu participantov.
Úloha moderátora je v tomto procese veľmi dôležitá. On je ten, ktorý vedie diskusiu, formuluje otázky, sleduje vzájomné interakcie, dbá na to, aby sa dodržiavali etické princípy fokusových skupín a vedie diskusiu k hľadaným zámerom. V prípade mladých ľudí je dôležité,
aby nepôsobil dominantne, bol svojím správaním „blízko“ mladým ľuďom, aby mali k nemu
dôveru.
Na čo musí dávať pozor dobrý moderátor fokusovej skupiny:
Stojí v centre a pritom bokom – moderátor nehovorí svoje názory, nikoho nehodnotí,
neposudzuje a ani nechváli (nemá názor, skúma nepoznané).
Aktívne načúva – prikyvuje hlavou, mimikou naznačuje, že počúva, čo daný respondent
hovorí, nabáda k tomu, aby respondenti povedali viac o myšlienke, ktorú spomenuli.
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Udeľuje slovo – snaží sa zapojiť všetkých účastníkov postupne, dbá na to, aby si
neskákali do reči, v prípade osobných invektív ich upozorní na pravidlá nenapádania.
Pri rozmanitých skupinách mladých ľudí (vekovo, sociálne, kultúrne) dbá na to, aby
sa všetci mohli rovnocenne zapojiť. Snaží sa preto eliminovať dominanciu niektorých
a vytvárať priestor pre introvertných účastníkov alebo tých, ktorým sa z rôznych
dôvodov ťažko komunikuje.
Riadi diskusiu – ak účastník/-čka povie niečo veľmi všeobecné, pýta sa na detaily,
žiada vysvetlenie, príklady, pomocné otázky: Mohli by ste o tom povedať viac? Pri akej
príležitosti ste sa s niečím takým stretli? Ako si to vy sami vysvetľujete? Čo vás vedie
k takémuto tvrdeniu?

Kedy diskusia viazne alebo ide nesprávnym smerom
Zámer diskusie nie je dosiahnutý, ak:
sa ľudia začnú baviť o niečom úplne inom, začnú asociovať, vzďaľovať sa téme,
odbočia,1
participanti sa nudia; odpovedajú na otázky, avšak sú znateľne indiferentní k dianiu,
dominuje niekoľko jednotlivcov, ostatní sa nezapájajú,
niektorí reagujú agresívne, navzájom sa osočujú.

Čo je dôležité pri fokusových skupinách s deťmi
U detí a mladých ľudí je mimoriadne dôležité, aby moderátor zabezpečil ich pozornosť počas
celého trvania skupiny. Môže používať pomôcky ako obrázky, kartičky, tabuľky, aby sa lepšie
orientovali v téme.
Zo skúseností vyplýva, že deti majú buď tendenciu navzájom sa prekrikovať, skákať si do
reči (ak je im téma blízka a rady o nej hovoria), alebo na druhej strane sú zamĺknuté a boja
sa hovoriť (to zvyčajne v prípade náročnej témy, v ktorej sa necítia byť „doma“). Tu je absolútne kľúčová rola moderátora, ktorý musí deti podporiť vo vyjadrení názorov a nechať im
dostatočný priestor, zároveň však musí dbať na to, aby hovoril vždy len jeden a aby nastala
atmosféra vzájomného aktívneho počúvania aj medzi ostatnými. Je veľmi vítané, ak účastníci navzájom na seba reagujú, avšak je potrebné zabrániť vzájomnému osočovaniu. To totiž
môže viesť buď ku konfliktu, alebo k tomu, že niektorý z účastníkov úplne prestane hovoriť
zo strachu pred útokom ostatných.
Fokusová skupina s deťmi by nemala trvať dlhšie ako hodinu a počet účastníkov by nemal
presiahnuť 7 – 8 osôb. Dôležité je zabezpečiť fyzický komfort a občerstvenie.
1

Aj keď to môže byť zaujímavé a v danej chvíli sa zdá, že je to pre nich zaujímavejšie, treba mať vždy na zreteli
tému, o ktorej sa bavíme a zasiahnuť včas – tam je dôležité dobré načasovanie: nechať človeku priestor, aby
sa sám vrátil k téme (ak je to iba odbočka) – ak sa príliš odchyľuje, treba výrazne zasiahnuť a povedať niečo
v zmysle: toto je veľmi zaujímavé a nepochybne pre vás veľmi dôležité, máme však na túto diskusiu obmedzený
čas a ešte nám ostáva viacero tém, ktoré by sme chceli prediskutovať. Prípadne: je to veľmi zaujímavé, ale je
nás v diskusnej skupine desať a ja by som veľmi rád/rada dal/-a priestor aj ostatným, aby sa vyjadrili k témam,
o ktorých dnes rozprávame.
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Priebeh fokusovej skupiny a jej cieľ by mal byť všetkým zrejmý už od začiatku – najmä
u detí je veľmi dôležité povedať, čoho sa téma týka, čo najjednoduchšie ju vysvetliť, vysvetliť
priebeh stretnutia (aj prípadné poddtémy) a na záver urobiť veľmi zrozumiteľné a jednoduché zhrnutie. Dôležité je aj ocenenie (verbálne) za prejavenú dôveru, úprimnosť a garancia
dôvernosti a anonymity údajov. Pre deti a mladých ľudí je často veľmi užitočné vedieť (sami
sa na to často pýtajú), na čo budú získané údaje slúžiť. Obvykle veľmi dobre funguje, ak moderátor zdôrazní dôležitosť hlasu detí v širšom spoločenstve (napríklad „váš hlas je dôležitý,
aby dospelí poznali vaše názory a vedeli robiť zodpovedné rozhodnutia s vami alebo za vás“).
Fokusová skupina nie je voľnou diskusiou – musí mať vždy jasný cieľ, pravidlá. Neexistujú
v nej správne alebo nesprávne odpovede, moderátor nemá prísť medzi mladých ľudí s predstavou, čo konkrétne sa chce od nich dozvedieť. Preto musia byť otázky formulované veľmi
neutrálne a moderátor nesmie za žiadnych okolností prejaviť väčšiu náklonnosť k istým respondentom alebo istým typom odpovedí.
Deti sa často moderátorov pýtajú, čo si o danej téme myslia oni (hľadajú expertnú alebo dospelácku odpoveď). V tomto prípade je dôležité zdôrazniť, že na názore moderátora nezáleží,
nie je tam v tejto chvíli na to, aby sa zapájal do diskusie. Prejavený názor moderátora totiž
v prípade detí a mladých ľudí môže veľmi ľahko viesť k tomu, že sa „tón“ a smerovanie diskusie prispôsobí názoru moderátora, prípadne je v jasnej opozícii voči nemu. Vtedy fokusová
skupina stráca zmysel.
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Odporúčanie na záver
V tomto texte sme sa snažili poukázať na rôzne aspekty, ktoré je potrebné brať do úvahy, keď
chceme zapájať deti do rozhodovania.
Dôležité je deti priamo zapájať do celého tohto procesu – počúvať ich a spoločne s nimi hľadať
mechanizmy, ako procesy participácie dobre nastaviť a na čo nezabudnúť. Ukázalo sa, že je to
mimoriadne dôležité, pretože naše predstavy (nás dospelých) často pracujú so zamlčanými
predpokladmi, že vieme, čo je pre deti dobré. Takýmto spôsobom sme sa dozvedeli, že deti
sú presvedčené, že sú dostatočne zrelé na to, aby mohli robiť rozhodnutia, ktoré sa týkajú
priamo ich alebo širšieho okolia, v ktorom žijú. Hnevajú sa, ak ich dospelí podceňujú, zároveň
si však uvedomujú, že potrebujú ich pomoc a sprevádzanie aj počas participatívneho procesu.
Prinášajú často odlišné pohľady, na ktoré už dospelí buď zabudli, alebo ich neberú do úvahy,
pretože ich detstvo vyzeralo a prebiehalo inak. Deti v našej skupine si zároveň myslia, že ich
názory sú v niektorých oblastiach dokonca zrelšie a odvážnejšie ako názory dospelých. Všimli
sme si, že deti vnímajú potreby a špecifiká rôznych skupín (zdravotne znevýhodnených, ľudí
z iného kultúrneho prostredia) a myslia na nich aj pri nastavovaní procesov zapájania. Zároveň sú však hravé a rady používajú humor a nadhľad aj pri vážnych témach.
Pri procesoch zapájania detí do rozhodovania je potrebné brať do úvahy všetky tieto aspekty.
Je zrejmé, že takýto proces vyžaduje väčšiu trpezlivosť, čas aj energiu, avšak benefity, ktoré
to prináša, prevažujú tieto „náklady“. Ak sú deti zapájané do rozhodovania v čo najskoršom
veku, stávajú sa z nich neskôr aj zodpovední občania, ktorí vnímajú potreby rôznorodých
skupín a ktorí sa zaujímajú o svet a dianie okolo seba.
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Index participácie detí a mladých ľudí v samosprávach
a školách
Predkladaný index je praktickým zoznamom, ktorý umožňuje skúmať mieru participácie detí
a mladých ľudí v prostrediach samospráv a škôl a pýtať sa, či je dostatočná, zmysluplná
a efektívna. Index môžu pri hodnotení participácie využiť zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv, učitelia a riaditelia škôl na rôznych vzdelávacích stupňoch, pracovníci
s mládežou a pracovníci v oblasti neformálneho vzdelávania, ako aj odborníci v oblastiach
verejnej správy a školstva, sociálnych vecí a ďalších príbuzných oblastí.
Pri tvorbe indexu sme vychádzali z dlhodobej činnosti a nazbieraných skúseností Nadácie
pre deti Slovenska a z Indexu školskej participácie, ktorý vytvoril Inštitút pre aktívne občianstvo. Zároveň sme stavali na doposiaľ vydaných publikáciách Nadácie otvorenej spoločnosti
k téme participácie:
Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku,
Hlas detí v slovenskej spoločnosti a verejné politiky,
Proces zapájania mladých ľudí do rozhodovania,
Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu,
Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie.
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Napriek množstvu inšpiratívnych zdrojov k téme participácie na Slovensku doposiaľ chýbala
praktická príručka, ktorá by pomohla vyhodnotiť jej mieru v rôznych prostrediach, v ktorých
deti a mladí ľudia žijú, aby ich mohli aktívne spoluvytvárať a zmysluplne sa podieľať na ich
fungovaní.

Participácia
Existuje mnoho definícií participácie. V tomto indexe participácia znamená spoluúčasť alebo
spolupodieľanie sa na občianskom a politickom živote, na tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní politík a z nich vyplývajúcich opatrení a aktivít. Špecificky v prípade detí a mladých
ľudí participácia znamená spolupodieľanie sa na spravovaní tých oblastí, ktoré ovplyvňujú
ich životy, a to buď priamym spolurozhodovaním o podobe politík, opatrení a aktivít, alebo
delegovaním rozhodovacej právomoci pri ich tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní na svojich
volených zástupcov.
Participáciu vnímame ako esenciu demokracie. Ak v nej deti a mladí ľudia nevyrastajú, nemôžeme očakávať, že ju budú vedieť v živote aplikovať ako dospelí. Deti a mladí ľudia tvoria
až štvrtinu slovenskej populácie a medzi ich základné práva patrí aj právo byť vypočutý.
Ako deťom načúvať pri realizovaní politík, ktoré sú cielené práve na ne, a ako ich názory
pretaviť do zmysluplných opatrení, aby sa cítili byť súčasťou rozhodovania, je základným
východiskom indexu. Zároveň sa v ňom snažíme pomenovať rôzne príležitosti a situácie, pri
ktorých je žiaduce zabezpečiť participáciu detí a mladých ľudí. Sme presvedčení, že aj vďaka
takémuto zapojeniu bude možné prijímať kvalitnejšie rozhodnutia a realizovať zmysluplné
aktivity, ktoré budú na prospech pre všetkých občanov.

Podpora participácie v samosprávach a školách
Index participácie má dve samostatné časti venované prostrediam, ktoré sú deťom a mladým ľuďom hneď po ich rodine najbližšie. Každé dieťa a mladý človek totiž žije v konkrétnej
obci alebo meste a v konkrétnom regióne a zároveň sa vzdeláva v konkrétnej škole. Aj z tohto dôvodu sú zhrnuté indikátory participácie nastavené na prostredia miestnych a regionálnych samospráv a na prostredia škôl.
Participácia detí a mladých ľudí v školách a samosprávach sa môže týkať najrôznejších
oblastí. V školách napríklad obsahu, metód a organizácie vyučovania, spôsobov hodnotenia,
školských pravidiel, ponuky záujmových činností a projektov, činnosti žiackej školskej rady
či školského klubu, stravovania a podobne. V samosprávach môže byť participácia a spolurozhodovanie detí a mladých ľudí prínosné nielen v aktivitách, ktoré sú pre nich priamo
určené, ale aj v ďalších oblastiach verejného záujmu, od činnosti organizácií pre vzdelávacie, kultúrne, športové či iné voľnočasové aktivity (knižnice, centrá voľného času, galérie,
múzeá, ihriská a športoviská) cez inštitúcie poskytujúce služby a starostlivosť pre rôzne
skupiny občanov (seniorov, ľudí s postihnutím, ľudí bez domova), starostlivosť o zvieratá a životné prostredie (útulky, chovy, parky a záhrady), kultiváciu rôznych verejných priestranstiev
a obytných zón až po plánované stavby a rekonštrukcie či nakladanie s odpadmi.
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V prípade samospráv môže byť index užitočnou pomôckou pre jej volených predstaviteľov
(starostov a primátorov, členov zastupiteľstva), pre nominovaných predstaviteľov samospráv
v rôznych obecných, mestských a regionálnych organizáciách, komisiách a pracovných skupinách, ako aj pre zamestnancov samosprávnych úradov. V prípade škôl môžu index pri
svojej práci využívať všetci riadiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci vrátane vedúcich
predmetových komisií, triednych učiteľov, vychovávateľov, školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov a koordinátorov žiackych školských rád i rôznych prierezových
tém a záujmových činností.

Ako index participácie používať
Už samotné používanie indexu participácie by malo byť participatívne. To znamená, že pri
vyhodnocovaní miery naplnenia jednotlivých indikátorov nestačí posúdiť ich relevanciu
a aplikáciu v praxi v rámci uzavretej skupiny jednotlivcov. Veľmi dôležité je už aj do samotného skúmania miery participácie zapojiť čo najširší okruh tých, ktorých sa týka. To umožňuje
index využívať variabilne – ako podklad na pracovné stretnutia alebo diskusné skupiny zamerané na konkrétnu oblasť alebo tému, ako pomôcku pri zostavovaní dotazníkov a ankiet,
ako námet na spracovanie úvah, esejí a rozhovorov či ako inšpiráciu pri realizácii rôznych
projektov.
Na zhodnotenie miery participácie detí a mladých ľudí môžete zorganizovať samostatné
stretnutie, prípadne ho môžete zahrnúť do programu iného pravidelného stretnutia alebo
pracovnej porady. Odporúčame nevenovať sa celému indexu a všetkým indikátorom naraz.
Vhodnejšie je vybrať si jednu alebo dve oblasti a venovať sa im viac do hĺbky. Na to je užitočné vopred poskytnúť účastníkom zoznam posudzovaných indikátorov, aby sa nad mierou
ich naplnenia mohli zamyslieť, napísať si poznámky a otázky, prípadne aj návrhy na zlepšenie. Na zabezpečenie väčšej efektivity stretnutí je vhodné dopredu si určiť počet účastníkov
a tomu prispôsobiť aj ich formát a trvanie. Zároveň je vhodné zvoliť si moderátora a zapisovateľa a zápis po stretnutí poslať všetkým zainteresovaným.
Ak si na vyhodnotenie participácie v konkrétnej oblasti vytvoríte užšiu pracovnú skupinu, je
do nej potrebné zahrnúť všetkých relevantných aktérov vrátane zástupcov detí a mladých
ľudí. Pred jej stretnutím je žiaduce organizovať stretnutia, napríklad v jednotlivých triedach,
školských predmetových komisiách či v komisiách samosprávnych zastupiteľstiev, aby sa
tie isté otázky prebrali so širším okruhom ľudí. Vybraní zástupcovia tak budú môcť zachytené názory, skúsenosti a návrhy tlmočiť na stretnutí užšej pracovnej skupiny.

Ako posudzovať indikátory participácie
Index nie je kontrolným zoznamom, v ktorom sa jednotlivé indikátory iba formálne označia
systémom „spĺňame – nespĺňame“. Index zhŕňa, na čo je vo vzťahu k životu detí a mladých
vhodné pamätať, nad čím všetkým je potrebné sa zamýšľať, čo možno na rozvoj a zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí realizovať, na čom treba prioritne pracovať a ako sa pri
tom možno zlepšovať. Práca s indexom teda nie je jednorazovou záležitosťou, ale kontinuálnym procesom podpory participácie.
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Indikátory uvedené v indexe nechápeme ako konečný zoznam. V každej samospráve a škole,
ako aj v ďalších prostrediach, v ktorých deti a mladí ľudia žijú a pôsobia, môžu byť relevantné
aj iné indikátory a vhodné rôzne spôsoby ich vyhodnocovania. Index preto treba chápať ako
východiskový zoznam, ktorý možno dopĺňať a upravovať. Hoci sa konkrétne školy a samosprávy v mnohých veciach podobajú, v niečom sú jedinečné, špecifické. Preto indikátory
nemožno chápať ako všeobecný a nemenný vzor pre všetky z nich. Je úplne legitímne povedať, že niektorá oblasť nie je pre danú školskú komunitu či samosprávu relevantná alebo
prioritná.
Indikátory, ktoré vzhľadom na školský alebo miestny kontext uznáte za relevantné a budete
ich chcieť zhodnotiť, môžete posudzovať na škále. Pomôckou vám pri tom môžu byť nasledujúce výroky:
V tejto oblasti sme výborní – všetko funguje tak, ako má.
V tejto oblasti sme veľmi dobrí, máme veľa pozitívnych skúseností, no ešte stále sa
nájde niečo, čo možno zlepšiť.
V tejto oblasti máme dobré príklady, no niektoré veci sa nám ešte nedaria tak, ako by
sme si predstavovali.
V tejto oblasti máme väčšie nedostatky a musíme sa v nej výrazne zlepšiť, no zároveň
môžeme stavať na tom, čo už funguje.
V tejto oblasti sa nám vôbec nedarí alebo sme sa v nej ešte o nič nepokúsili.
Mieru naplnenia konkrétneho indikátora môžete odstupňovať, napríklad očíslovaním uvedených výrokov od 1 do 5, čo vám umožní výsledok aj kvantifikovať. Ak sa do hodnotenia
zapoja širšie skupiny detí a mladých ľudí, prisúdené hodnoty môžete za každý indikátor
spriemerovať a navzájom ich porovnať. Číselné vyjadrenie miery naplnenia indikátora by
však nemalo byť iba konštatovaním, ale, naopak, pozvaním do ďalšej diskusie a spolupráce
pri jeho vylepšovaní. Ak sa v danej oblasti dosahujú výborné výsledky, môžete sa sústrediť
na také, na ktorých je ešte potrebné popracovať.
Opätovné prehodnotenie tých istých indikátorov a miery ich naplnenia vám ukáže, či sa zlepšujete, posúvate dopredu, alebo, naopak, stagnujete, či sa situácia detí a mladých ľudí v niektorej oblasti dokonca zhoršila. Takéto posúdenie je vhodné realizovať pravidelne, napríklad
raz ročne, a zároveň ho prepojiť s inými cieľmi, plánmi a aktivitami, ktoré si škola alebo
samospráva na daný rok naplánovala.
Na užitočné posúdenie jednotlivých indikátorov nestačí zhrnúť iba subjektívny pocity a dojmy, ale mieru ich napĺňania treba dokladovať aj dôkazmi, ktoré pomôžu odôvodniť každé
tvrdenie a hodnotenie. Za dôkaz možno považovať napríklad zachytenú spätnú väzbu účastníkov podujatia, fotodokumentáciu z realizácie aktivity, prezenčnú listinu, štatistiku návštevnosti konkrétneho objektu alebo webstránky. Dôkazom môže byť aj spracovaná správa či
analýza, publikácia alebo časopis, vyčíslené náklady a investície. A za cenné dôkazy sa rátajú aj zistenia z dotazníkov spokojnosti s rôznymi službami pre občanov, spracované podnety
na ich zlepšenie či na zavedenie nových služieb.
Želáme vám, aby sa aj vďaka tomuto indexu darilo vašu školu a samosprávu rozvíjať s plnohodnotným zapojením detí a mladých ľudí do všetkých oblastí a fáz, v ktorých môžu zmysluplne prispieť.
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Indikátory participácie detí a mladých ľudí v samospráve
Základné princípy a hodnoty participácie
V samospráve sa pri participácii detí a mladých ľudí uplatňuje princíp nediskriminácie, čo
znamená, že sa zohľadňujú názory a potreby všetkých detí a mladých ľudí.
V samospráve sú deti a mladí ľudia, ich potreby a názory stredobodom všetkých opatrení
a rozhodnutí, ktoré sa ich dotýkajú.
Samospráva pristupuje k deťom a mladým ľuďom s rešpektom, rešpektujúco s nimi komunikuje a ich názory, požiadavky, podnety a nápady berie vážne.
Samospráva používa na komunikáciu s deťmi a mladými ľuďmi jazyk, ktorý je pre nich zrozumiteľný.
Samospráva, kde žijú deti a mladí ľudia s inými materinskými jazykmi ako slovenčina, s nimi
komunikuje aj v týchto jazykoch.
Samospráva, kde žijú deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami komunikácie, s nimi komunikuje primeranými spôsobmi.
Deti a mladí ľudia majú možnosť vyjadriť sa a ich názor je zohľadňovaný vo veciach, pri
ktorých je to relevantné a v realite možné naplniť. Samospráva sa nehrá na participáciu vo
veciach, ktoré deti a mladí ľudia ovplyvniť nemôžu.
Samospráva v podpore participácie detí a mladých ľudí používa metódy a postupy, ktoré sú
deťom primerané (angažujúce, aktívne, tvorivé).
Participácia detí a mladých ľudí je dobrovoľná. Nikto do nej nie je nútený a ak sa v jej priebehu rozhodne ďalej nepokračovať, jeho rozhodnutie je rešpektované.
V rámci aktivít participácie detí a mladých ľudí je zabezpečený informovaný súhlas samotných detí a mladých ľudí, ako aj rodičov či opatrovníkov neplnoletých.
Samospráva jasne, zrozumiteľne a konštruktívne komunikuje s deťmi a mladými ľuďmi, do
akej miery môžu ovplyvniť rozhodnutia, resp. aktivity, projekty, služby.
Participatívne aktivity v samospráve sú otvorené pre všetky deti a mladých ľudí bez ohľadu
na to, z akého prostredia pochádzajú.
Participatívne aktivity v samospráve sa konajú na miestach, kde sa deti a mladí ľudia cítia
dobre a bezpečne (napr. tam, kde sa obvykle stretávajú).
Participatívne aktivity sú plánované v takom čase, aby rešpektovali čas a povinnosti (školské, v domácnosti, záujmové aktivity i voľný čas) detí a mladých ľudí.
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Je vytvorené bezpečné prostredie pre participáciu, kde deti a mladí ľudia môžu byť samými
sebou a zdieľať aj negatívne skúsenosti a kritiku.
V citlivých prípadoch/témach alebo keď si to deti a mladí ľudia neželajú, je rešpektované ich
súkromie a zachovanie anonymity, ale s ich názorom či skúsenosťou sa ďalej pracuje.

Infraštruktúra pre participáciu a jej podpora
V samospráve jestvujú zastupiteľské štruktúry detí a mladých ľudí, ktoré umožňujú ich participáciu (žiacke školské rady, študentské parlamenty, parlamenty detí a mladých ľudí mesta/
dediny/mestskej časti, stále a ad hoc konzultačné skupiny detí a mladých ľudí, komisia detí
a mladých ľudí miestneho zastupiteľstva).
Deti a mladí ľudia sú súčasťou komisií a poradných orgánov samosprávy a inštitúcií, organizácií poskytujúcich miestne služby, resp. tieto sú s nimi v živom kontakte a konzultujú s nimi
rozhodnutia, ktoré sa ich dotýkajú.
Zastupiteľské štruktúry pre participáciu detí a mladých ľudí sú reálne funkčné a majú vplyv
na prijímané rozhodnutia.
Zastupiteľské štruktúry pre participáciu detí a mladých ľudí majú zabezpečené primerané
vedenie a ak je to potrebné aj podporu zo strany dospelých.
V samospráve je ustanovený pracovník (koordinátor) alebo oddelenie zodpovedné za participáciu detí a mladých ľudí a jej koordináciu.
Samospráva má vyčlenený samostatný rozpočet na podporu participácie detí a mladých
ľudí (štruktúr, aktivít aj realizáciu rozhodnutí).
Tento rozpočet je svojím objemom adekvátny.
Samospráva má vypracovanú metodiku/smernicu na zabezpečenie reálnej participácie detí
a mladých ľudí.
Samospráva vytvára fyzické prostredie pre deti a mladých ľudí, ktoré podporuje ich participáciu na miestnej úrovni a finančne podporuje ich aktivity.
Samospráva finančne podporuje záujmové, voľnočasové, rovesnícke, dobrovoľnícke a komunitné aktivity detí a mladých ľudí na miestnej úrovni, ktoré sú odrazom napĺňania ich práv,
potrieb, záujmov, snahy o sebavyjadrenie a pozitívneho prínosu pre miestnu komunitu. Daná
finančná podpora je adekvátna.
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Participatívna tvorba, prijímanie a kontrola rozhodnutí
Participácia detí a mladých ľudí je jasne zadefinovaná v smerniciach samosprávy alebo
iných interných dokumentoch.
Strategické dokumenty, všeobecnozáväzné nariadenia a ďalšie dokumenty samosprávy
zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, boli s nimi konzultované/spolutvorené, pokiaľ sa
obsah dotýka ich života.
Strategické dokumenty samosprávy sa okrem rôznorodých oblastí života detí a mladých
ľudí samostatne venujú aj oblasti „participácia“ – jej uplatňovaniu, podpore a rozvoju v samospráve.
Samospráva pozýva deti a mladých ľudí (napr. zo škôl), aby sa zúčastnili zasadnutí mestského/miestneho zastupiteľstva a/alebo komisií a mali možnosť pozorovať dianie priamo.
Samospráva spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktoré zastupujú záujmy detí
a mladých ľudí a ich činnosť je podporovaná.
Samospráva pravidelne monitoruje a vyhodnocuje napĺňanie potrieb a záujmov detí a mladých ľudí, ako aj verejných politík v ich prospech, pričom do tohto procesu sú aktívne zapájané aj samotné deti a mladí ľudia.
Samospráva pravidelne a systematicky konzultuje s deťmi a mladými ľuďmi záležitosti, ktoré sa dotýkajú ich života.
Deti a mladí ľudia sú partnermi samosprávy pri realizácii auditu miestnych služieb v oblastiach, ktoré sa dotýkajú života detí a mladých ľudí, majú naň bezprostredný vplyv, poskytujú
služby, ktoré využívajú oni a ich rodiny.
Deti a mladí ľudia dostávajú od samosprávy spätnú väzbu na to, ako sa ich názory, požiadavky, podnety a nápady zohľadnili v rozhodovaní a v praxi a ak to tak nebolo, resp. to nebolo
možné, sú im vysvetlené dôvody a súvislosti.
Predstavitelia samosprávy trávia čas priamo s deťmi a mladými ľuďmi (napríklad navštevujú
školy, centrá voľného času, aktivity mimovládnych organizácií atď.) a rozprávajú sa s nimi
o ich potrebách, nápadoch, podnetoch.
Jestvujú pravidelné správy o tom, či sú práva detí a mladých ľudí dodržiavané a ich potreby
napĺňané (správy zahŕňajú štatistiky, programy a ich dopad na komunitu).
Samosprávy majú vyvinuté mechanizmy a určených zamestnancov, ktorí pomáhajú pri získavaní podnetov od detí a mladých ľudí v oblastiach, ktoré sa ich priamo dotýkajú.
Samosprávy využívajú procesy, ktoré zabezpečia deťom, mladým ľuďom a dôležitým dospelým náležité vypočutie v rôznych záležitostiach, hlavne tých, ktoré sa ich priamo týkajú.
Používajú sa neformálne metódy na zisťovanie názorov a postojov v samospráve, ako napríklad participatívny akčný výskum alebo mapovanie potrieb.
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Samosprávy uplatňujú inovatívne prístupy, ktoré zabezpečujú, že aj deti a mladí ľudia zo
znevýhodnených skupín obyvateľov sa môžu aktívne podieľať na rozhodovaní a živote v samospráve.
Samospráva podporuje a uplatňuje medzigeneračný dialóg, ktorého rovnocennou súčasťou
sú deti a mladí ľudia.
Samospráva pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa dotýkajú života detí a mladých ľudí, spolupracuje naprieč jednotlivými úrovňami (miestna, regionálna, národná i medzinárodná) a naprieč jednotlivými sektormi (štátny a verejný, mimovládny a občiansky, podnikateľský).
Deti a mladí ľudia sú do formovania rozhodnutí a aktivít, ktoré sa ich dotýkajú, zaangažovaní
od začiatku.
Deti a mladí ľudia nie sú len poskytovatelia vstupných údajov, sú partnermi pri tvorbe rozhodnutí, resp. projektov, ich realizácii a vyhodnocovaní.
Deti a mladí ľudia sú spätne oboznamovaní s tým, ako konkrétne boli ich názory, požiadavky,
podnety zapracované do konečného rozhodnutia, aktivity, projektu, zlepšenia služby a pod.

Potrebné vedomosti a zručnosti pre participáciu
V samospráve fungujú programy pre deti a mladých ľudí (vzdelávanie, školenia, workshopy),
ktoré ich učia participácii a zručnostiam pre participáciu, vytvárajú a dávajú im príležitosti
participovať (samostatné programy, v spolupráci so školami, v spolupráci s MVO).
V práci s deťmi a mladými ľuďmi sa využívajú neformálne a zážitkové metódy primerané
veku a schopnostiam detí a mladých ľudí.
Dospelí sú cielene a kontinuálne pripravovaní na podporu participácie detí a mladých ľudí
v samospráve, aby získali a rozvíjali si potrebné vedomosti a zručnosti.
V samospráve je zavedený mechanizmus vzdelávania a rozvíjania zručností na podporu
participácie detí a mladých ľudí, ktorý sa uplatní po prijatí každého nového dospelého.

Podpora iniciatívnosti detí a mladých ľudí
Samospráva vytvára priestor pre deti a mladých ľudí prichádzať s vlastnými nápadmi, aktivitami a projektmi, dáva im príležitosť sa realizovať.
Samospráva finančne podporuje iniciatívy, aktivity a projekty detí a mladých ľudí.
Samospráva aktívne informuje deti a mladých ľudí o možnostiach a príležitostiach, ktoré
v nej majú, ako aj o možnostiach participácie.
Samospráva realizuje informačné aktivity o možnostiach participácie pre deti a mladých
ľudí v samospráve.

63

Samospráva vytvára možnosti pre dobrovoľníctvo detí a mladých ľudí.
Samospráva poukazuje na pozitívne príklady detí a mladých ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú
do života v samospráve.
Samospráva pravidelne oceňuje deti a mladých ľudí za úspechy a prínos v jej rozvoji.
Samospráva si pripomína Medzinárodný deň detí (1. jún), Medzinárodný deň mládeže (12. august), Medzinárodný deň študentstva (17. november), Svetový deň detí (20. november).

Indikátory participácie detí a mladých ľudí v škole
Základné princípy a hodnoty participácie
V škole sa pri participácii žiakov a študentov uplatňuje princíp nediskriminácie, čo znamená,
že sa zohľadňujú názory a potreby všetkých žiakov a študentov.
Žiaci a študenti, ich potreby a názory sú stredobodom všetkých opatrení a rozhodnutí, ktoré
sa ich dotýkajú.
Škola a všetci jej pracovníci pristupujú k žiakom a študentom s rešpektom, rešpektujúco
s nimi komunikujú a ich názory, požiadavky, podnety a nápady berú vážne.
Žiaci a študenti majú možnosť vyjadriť sa a ich názor je zohľadňovaný vo veciach, pri ktorých
je to relevantné a v realite možné naplniť.
Škola jasne, zrozumiteľne a konštruktívne komunikuje so žiakmi a študentmi, do akej miery
môžu ovplyvniť rozhodnutia.
Škola pri podpore participácie žiakov a študentov používa metódy a postupy, ktoré sú im
primerané (angažujúce, aktívne, tvorivé).
Participácia žiakov a študentov je dobrovoľná. Nikto do nej nie je nútený a ak sa v jej priebehu rozhodne ďalej nepokračovať, jeho rozhodnutie je rešpektované.
V škole je vytvorené bezpečné prostredie pre participáciu, kde žiaci a študenti môžu byť
samými sebou a zdieľať aj negatívne skúsenosti a kritiku.
V citlivých prípadoch/témach alebo keď si to žiaci a študenti neželajú, je rešpektované ich
súkromie a zachovanie anonymity, ale s ich názorom či skúsenosťou sa ďalej pracuje.
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Infraštruktúra pre participáciu a jej podpora
V škole jestvujú zastupiteľské štruktúry žiakov a študentov (žiacke školské rady, študentské
parlamenty), ktoré dávajú reprezentatívny hlas všetkým žiakom a študentov zo všetkých
ročníkov a stupňov vzdelania.
Zastupiteľské štruktúry žiakov a študentov v škole sú z pohľadu rôznorodosti žiakov a študentov, zvlášť jednotlivých ročníkov a stupňov, reprezentatívne.
V škole sú zavedené zastupiteľské štruktúry žiakov a študentov aj na úrovni jednotlivých
tried, prípadne ročníkov.
Samostatná pozornosť sa venuje podpore žiaka/študenta, ktorý je súčasťou rady školy, ako
aj zabezpečeniu prepojenia jeho činnosti s inými zastupiteľskými a konzultačnými štruktúrami žiakov a študentov v škole.
Reprezentanti do zastupiteľských štruktúr žiakov a študentov v škole sa vyberajú demokratickým procesom.
V škole sú zavedené mechanizmy a nástroje konzultácií so žiakmi a študentmi tak, aby možnosť participovať mali všetci žiaci a študenti a ich hlas bol vypočutý a zohľadnený v rámci rozhodovania na úrovni zastupiteľských štruktúr žiakov a študentov aj na úrovni vedenia školy.
Zastupiteľské a konzultačné štruktúry pre participáciu žiakov a študentov v škole sú reálne
funkčné a majú vplyv na prijímané rozhodnutia.
Zastupiteľské štruktúry pre participáciu žiakov a študentov v škole majú zabezpečené primerané vedenie a ak je to potrebné aj podporu zo strany dospelých.
V škole je ustanovený pracovník zodpovedný za participáciu žiakov a študentov a jej koordináciu (napr. koordinátor žiackej školskej rady a participácie v škole).
Škola má vyčlenený samostatný rozpočet na podporu participácie žiakov a študentov (štruktúr, aktivít aj realizáciu rozhodnutí).
Tento rozpočet je svojím objemom adekvátny.
Škola má vypracovanú metodiku/smernicu na zabezpečenie reálnej participácie žiakov
a študentov, resp. tejto téme je v školskom poriadku venovaný adekvátny priestor a detailné
rozpracovanie.

Participatívna tvorba, prijímanie a kontrola rozhodnutí
Participácia žiakov a študentov je jasne definovaná v školskom poriadku, prípadne ďalších
smerniciach alebo iných interných dokumentoch školy.
Rozhodnutia na rôznych úrovniach riadenia školy, ktoré majú priamy dopad na žiakov a študentov, zohľadňujú ich potreby a požiadavky, boli s nimi konzultované alebo spoluvytvárané.
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Žiaci a študenti majú možnosť ovplyvňovať celkový chod školy, nielen aktivity a projekty
v čase mimo vyučovania, ktoré sú spoločenského, kultúrneho alebo športového charakteru.
Škola pravidelne monitoruje a vyhodnocuje napĺňanie potrieb, záujmov, predstáv žiakov
a študentov o všetkých aspektoch chodu a života školy, pričom do tohto procesu sa aktívne
zapájajú aj samotní žiaci a študenti.
Žiaci a študenti dostávajú od školy spätnú väzbu na to, ako sa ich názory, požiadavky, podnety a nápady zohľadnili v rozhodovaní a v praxi a ak to tak nebolo, resp. to nebolo možné, sú
im vysvetlené dôvody a súvislosti.

Potrebné vedomosti a zručnosti pre participáciu
Téma participácie je obsiahnutá v každom ročníku a v každom stupni vzdelávania či už formou zahrnutia do vyučovania v príslušnom predmete, alebo vo forme samostatných vzdelávacích programov (školenia, workshopy a pod.).
Vzdelávanie o participácii nie je formálne – nehovorí o nej len ako o jave, ktorý je súčasťou demokratických rozhodovacích procesov, ale učí aj o mechanizmoch uplatnenia v praxi,
zvlášť v kontexte školy, ktorú žiaci a študenti navštevujú.
U žiakov a študentov sa cielene rozvíjajú aj zručnosti pre participáciu (napr. komunikačné
zručnosti, riešenie problémov, spolupráca atď.).
Samostatná pozornosť pri rozvíjaní vedomostí a zručností pre participáciu sa venuje žiakom
a študentom, ktorí sú členmi zastupiteľských štruktúr (žiackej školskej rady, študentského
parlamentu, rady školy a i.).
Vo vzdelávaní a v programoch na rozvoj participácie žiakov a študentov sa využívajú neformálne, aktivizujúce a zážitkové metódy primerané ich veku a schopnostiam.
Učitelia a odborní zamestnanci školy sú cielene a kontinuálne pripravovaní na podporu participácie žiakov a študentov školy, aby získali a rozvíjali si potrebné vedomosti a zručnosti.
Nepedagogickí zamestnanci školy sú oboznámení s konceptom participácie žiakov a študentov na chode a správe školy, ich úlohy v podpore vytvárania demokratickej kultúry školy
a rešpektujúcej komunikácie voči žiakom a študentom.
V škole je zavedený mechanizmus vzdelávania a rozvíjania zručností na podporu participácie žiakov a študentov, ktorý sa uplatní pri prijatí každého nového zamestnanca.
Škola má svoj vlastný ucelený systém rozvoja vedomostí a zručností pre participáciu a/alebo spolupracuje s inými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa tejto oblasti venujú.
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Podpora iniciatívnosti žiakov a študentov, prepojenie so širšou komunitou
Škola vytvára priestor pre žiakov a študentov prichádzať s vlastnými nápadmi, aktivitami
a projektmi, dáva im príležitosť sa realizovať.
Škola (priestorovo, materiálne, finančne a inak) podporuje iniciatívy, aktivity a projekty žiakov a študentov.
Škola aktívne informuje žiakov a študentov o možnostiach a príležitostiach, ktoré v rámci nej
majú, ako aj o možnostiach participácie.
Škola vytvára možnosti pre dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke, filantropické či charitatívne aktivity žiakov a študentov.
Škola poukazuje na pozitívne príklady žiakov a študentov, ktorí sa aktívne zapájajú do života
v nej.
Škola pravidelne oceňuje žiakov a študentov za úspechy a prínos v jej rozvoji, nielen za dosiahnuté vzdelávacie úspechy.
Škola si pripomína Medzinárodný deň detí (1. jún), Medzinárodný deň mládeže (12. august),
Medzinárodný deň študentstva (17. november), Svetový deň detí (20. november).
Škola aktívne podporuje angažovanosť žiakov a študentov v miestnej komunite a samospráve či v širšom spoločenskom kontexte. Žiakom a študentom umožňuje účasť na týchto
aktivitách a podujatiach, chápe ich ako prospešné a rozvojové z pohľadu žiakov, študentov
i spoločnosti.
Škola umožňuje organizovať aktivity komunitného charakteru vo svojich priestoroch
a v rámci možností je ich spoluorganizátorom, pričom do realizácie zapája aj samotných
žiakov a študentov.
Škola a zastupiteľské štruktúry žiakov a študentov spolupracujú so samosprávou a s jej zastupiteľskými štruktúrami pre podporu participácie detí a mladých ľudí.
Škola sa spolu so žiakmi a študentmi zúčastňuje verejného diania v komunite a samospráve, kde pôsobí, aktívne sa zapája do aktivít, podujatí a pod.
Súčasťou prepojenia školy so širšou komunitou a samosprávou sú aj aktivity medzigeneračného charakteru, v ktorých žiaci a študenti školy zohrávajú rovnocennú úlohu s ostatnými
občanmi.
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Namiesto záveru dovoľte citát Niny, našej dobrovoľníčky, ktorá na otázku, čo jej dal rok s programom Otvorené školy, odpovedala takto:
„Keby ste sa ma pred rokom opýtali, ako vnímam náš vzdelávací systém,
iba by som bola mávla rukou a začala mudrovať, čo všetko je zle a ako to
môžeme zmeniť. Myslela som si, že ako študentka a dcéra učiteľky rozumiem školstvu a jeho problémom vcelku dobre a do hĺbky.
Po prvom odučenom workshope som ale mudrovať prestala. Prvýkrát som
si totižto naplno uvedomila, aké je vzdelávanie komplexné a aké to majú
učitelia aj žiaci ťažké – a zároveň krásne.
Vďaka programu Otvorené školy som dostala možnosť pozerať sa na školský svet nielen spoza lavice, ale aj spred tabule. Vyskúšala som si, aké je
to učiť deti diskusiou, aktivitami a prácou v skupinkách namiesto nudného
výkladu. Zistila som, aké nepredvídateľné situácie môžu nastať a ako sa dá
na ne reagovať. Mohla som sa so žiakmi rozprávať o témach, ktoré sa zvyčajne v školách nepreberajú a pozrieť sa tak na problémy z úplne nového
pohľadu. Pozorovala som a žasla nad tým, akí sú študenti kreatívni a rôzni
a pritom nostalgicky spomínala na časy v základnej škole. Tešila som sa na
každý jeden workshop a každé stretnutie s ostatnými dobrovoľníkmi, supervízormi a koordinátormi. A po roku môžem povedať, že síce som mala
byť ja tá, ktorá deti niečo naučí, ale ony naučili mňa omnoho viac.“
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„Myšlienka participácie je úžasne dôležitá. Prečo? Pretože vedie
deti a mladých ľudí k tomu, aby sa naučili uplatňovať svoje názory
a zároveň vnímať pohľad na vec iných ľudí. Ide o základ spoločenskej
dohody, základ riešenia všetkých problémov, s ktorými sa v živote
stretávame. Je preto potrebné, aby k participácii boli deti vedené
už od útleho veku a škola je pre to prirodzeným prostredím.
Neskôr, keď budú postavené pred úlohy, aby rozhodovali o veciach,
ktoré sa týkajú nielen ich, ale aj širšieho okruhu, nesmierne dobre
zúročia tieto zručnosti.
Zároveň budú môcť prispievať k tomu, aby správa vecí verejných bola
skutočne v záujme všetkých ľudí, a aby sme vedeli s úctou k dôstojnosti každého jedného človeka zvládať krízu, akou je napríklad
pandémia ochorenia COVID-19, ale aj krízu spojenú s klimatickými
zmenami na našej planéte.“
pro. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
verejná ochrankyňa práv
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