
Vážení zástupcovia School Prefects a ŽSR pri BGMH!  

 

 Úvodom si dovolím konštatovanie a súhlas, že žiadna téma by nemala byť na našom gymnáziu 

tabu. Otázky treba dávať, treba sa pýtať. Otázky treba dávať, o všetkom, o čomkoľvek, čo niekoho 

zaujíma. Upozornený na dianie na sociálnej sieti a konfrontovaný s obsahom vyjadrení som zistil, že 

pre žiakov školy sú niektoré oblasti života neznáme, nejasné, sú bielymi miestami. A to nie je dobré. To 

je priestor na rôzne domnienky, hodnoverné pravdy, polopravdy, dramatické stupňovanie 

s katastrofickými a tragickými prognózami, preceňovaním javov, honom na čarodejnice, tiež pocitom 

nespravodlivosti, ublíženia, nemohúcnosti, frustrácie, ale aj rozhorčenia a hnevu. A tiež priestor na 

cielenú manipuláciu. 

 Názory, postoje a konanie žiakov gymnázia mi však opätovne potvrdili, že súčasná generácia 

mladých ľudí na škole rozmýšľa. Kriticky rozmýšľa. Vie porovnávať a hodnotiť. Vie verejne vystúpiť, 

vysloviť svoj názor, zastať si človeka, hájiť svoj status, školskú komunitu s celým jej ľudským 

kapitálom a hodnotami. 

 A teraz odpovede na otázky. 

1.1. Finančné zdroje ZRPŠ sú vo všeobecnosti zásadne využívané pre potreby školy. Tie sú rôznorodé. 

Vždy sa finančne podporuje to, na čo školský rozpočet nestačí. Každoročne sa knižnými 

poukážkami oceňujú žiaci školy za výchovno – vzdelávacie výsledky a piataci jednorazovým 

štipendiom. Každoročne prispievajú na udržiavanie zelene v areáli školy – hnojivo, kosačka, 

trávové semeno, pohonné hmoty, postreky. Každoročne sa podporujú zahraniční lektori,  činnosti 

ŽŠR, exkurzie, kurzy, výlety, príprava testov na prijímacie skúšky, organizácia maturitných skúšok, 

dopĺňanie žiackej a školskej knižnice, vydávanie školskej ročenky a školských tlačovín, 

organizovanie aktivít v rámci Hodžových dní, súťaže debatérov a ďalšie činnosti. No a raz za čas 

sú to investície do budovy školy, predovšetkým rekonštrukcií, ako príklad uvediem šatne 

v telocvični, toalety, vybudovanie plážového ihriska a chodníkov, nákup dlažby na školskom dvore 

a hlavnom vstupe do budovy školy. Učebnice v anglickom jazyku sú z prostriedkov ZRPŠ a obedy 

sa dovážajú školským autom, ktoré sa kúpilo tiež zo zdrojov ZRPŠ. 

Združenie rodičov pripravuje rozpočet na školské roky. Celoškolský výbor na základe návrhov 

a požiadaviek školy (učitelia, vedenie školy, rodičia, žiaci) pripravuje návrh rozpočtu (finančný 

plán, na čo sa využijú financie a koľko) a Plenárne zhromaždenie ZRPŠ ho po rokovaní a diskusii 

schvaľuje. Je právom na jednej strane a nepísanou povinnosťou všetkých rodičov – členov ZRPŠ, 

sa s čerpaním prostriedkov oboznamovať a to buď účasťou na plenárnom zhromaždení alebo 

triednych zasadaniach alebo nepriamo prostredníctvom svojho zástupcu v Celoškolskom výbore 

ZRPŠ. 

1.2. Po ukončení stavebných prác na prístavbe a nadstavbe budovy školy v roku 2005 sme diskutovali 

aj otázku, čo s vonkajším areálom školy, ktorý bol aj v dôsledku celoročných stavebných činností 

značne poškodený. Aby revitalizácia vonkajších priestorov bola urobená dobre, t. j. v súlade 

s predstavami školy, ale rešpektujúca aj odborné hľadisko, vypracovala sa štúdia záhradnej 

architektúry, ktorú finančne uhradili rodičia. Štúdia je dodnes k dispozícii v archívoch školy. 

Súčasťou riešenia je aj altánok a ďalšie prvky, ktoré do dnešného dňa nie sú zrealizované, pretože 

celkové náklady na uskutočnenie všetkého podľa štúdie ďaleko prevyšujú reálne možnosti školy 

a rodičov. Preto sa prijalo riešenie postupného budovania vonkajšieho areálu. Pracovne tento proces 

dostal názov „zelená oáza“. Takže podľa finančných možností sa postupne dotvára vonkajší areál. 

Len kvôli lepšej predstave uvádzam, že všetko, čo dnes v parčíku pred školou alebo na školskom 



dvore vidíte, pred 12 rokmi nebolo. Aj trávnik, po ktorom beháme, sa ako „koberec“ kúpil 

a doviezol z Nového Mesta nad Váhom (cca 250 tisíc korún). To bol prvý krok. Potom sa budovalo 

plážové ihrisko, výsadba zelene, dláždenie plôch, budovanie chodníkov, kompostárne ap. Všetko 

svojpomocne – dobrovoľníci zo strany žiakov a zamestnancov školy, po poobediach, cez prázdniny 

a po sobotách, s finančnou podporou rodičov a grantov. Nápadov a potrieb je však viacej ako 

finančných prostriedkov. Ak vybudovanie altánku sa stane hlavným cieľom našej školy, myslím si, 

že by sa dal postaviť ešte aj v tomto roku. 

1.3. Zápisnice zo zasadaní sú uložené v kancelárii školy, tie aktuálne, staršie v registratúre školy. 

Podobne je to aj s rozpočtom a dokladmi o čerpaní rozpočtu. Dokumenty sú vedené v tlačenej 

a elektronickej podobe. Spravuje ich a aktualizuje pokladník ZRPŠ. Členovia CV Združenia sú 

pravidelne informovaní o stave rozpočtu na svojich zasadaniach a všetci členovia na triednych 

a plenárnych zasadaniach alebo individuálne prostredníctvom svojich zástupcov v CV Združenia. 

ZRPŠ, o. z. nie je verejnou ani štátnou inštitúciou, preto rozpočet nezverejňuje, slúži len pre členov 

Združenia. 

1.4. Právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadaní CV Združenia majú jeho členovia. Zasadaní sa 

pravidelne zúčastňujú členovia vedenia školy, ktorí sú pozývaní a sú hosťami na zasadnutiach. Na 

zasadnutiach sa zúčastňujú aj žiaci, pedagogickí zamestnanci, rodičia alebo zástupcovia 

zainteresovaných strán a to vtedy, ak prichádzajú s návrhmi alebo žiadosťami o spoluprácu alebo 

podporou, ale vždy len súhlasom CV Združenia alebo jeho oficiálnych zástupcov. 

1.5. Učebnice v škole sú hradené z rôznych zdrojov. Učebnice v slovenskom jazyku sú hradené 

z prostriedkov rozpočtu školy alebo ministerstva školstva. Najstaršie učebnice v anglickom jazyku 

z rokov 1991 až 1997 boli zakúpené z prostriedkov britskej strany, konkrétne „Know How 

Foundation“. Učebnice v anglickom jazyku kupované v neskorších rokoch boli hradené 

z prostriedkov Združenia, sú ich majetkom a sú aj na vnútornej strane obalov označené pečiatkou 

ZRPŠ. V roku 2015 bolo zakúpených po pár kusoch knižných titulov v anglickom jazyku 

z finančných prostriedkov z projektu EÚ ako zdroj vytvárania pracovných listov. 

1.6. V škole v rámci školskej knižnice je vytvorená „učiteľská knižnica“, v ktorej sú knižničné položky 

slúžiace pre prácu učiteľov. Súčasťou „učiteľskej knižnice“ sú aj učebnice, ktoré učitelia používajú 

pri svojej práci. Spôsob použitia je rôzny, ale musí sa pri tom rešpektovať predovšetkým autorský 

zákon, teda nesmú sa robiť napríklad  kópie, ale vytvárať z ich obsahu vlastným prístupom rôzne 

metodické materiály vrátane zostavovania testov je legálne. Žiaci si učebnice z fondu Združenia 

požičiavajú, niektorí bezodplatne, tí, ktorých rodičia majú zaplatené členské na daný školský rok, 

tí, ktorých rodičia členské zaplatené nemajú, si ich požičiavajú za odplatu. 

1.7. Pedagogickí zamestnanci – učitelia vykonávajú mnohé činnosti, ktoré im vyplývajú z ich 

pracovných povinností. Vykonávajú aj činnosti, ktoré nie sú ich povinnosťami, ale s vedomím 

a súhlasom školy ich môžu vykonávať za vopred dohodnutých podmienok. Takže napríklad 

pripravovať a vydávať doklady o výsledkoch činností žiaka – výpisy, vysvedčenia, doložky 

k vysvedčeniam, je pracovná povinnosť učiteľov vyplývajúca z niektorých zákonov a noriem. 

Vydávať odporúčania, hodnotenia, charakteristiky o žiakoch napríklad v súvislosti so žiadosťou 

o štúdium v zahraničí nie je priama pracovná povinnosť. V rámci dlhoročnej veľmi dobrej 

spolupráce so Združením, ktoré pomáha udržiavať a zlepšovať podmienky vyučovania, ale aj 

pracovné podmienky, je poskytovanie referencií žiakom istou protihodnotou školy Združeniu.  

3.1. Je to vec istej „osobnej výchovy“ každého žiaka. Každý je špecificky, a preto každý rieši problém        

neférového správania rôzne, alebo ho nerieši, a to nie je správne. 

Takže, ani učiteľ si nemusí uvedomovať, že jeho konanie, napríklad verbálne vyjadrenie, „kamarátske“ 

potľapkanie po pleci ako výraz ocenenia ap. sa niekoho môžu osobne dotknúť. Preto vyučujúcich treba 

slušne vecne požiadať, aby sa v budúcnosti takéhoto konania vystríhal. Forma a miesto takejto 



požiadavky sú tiež dôležité. Inak vyznie požiadavka prednesená s istou „obrannou agresivitou“ v hlase, 

inak vecne a slušne, na verejnosti alebo medzi štyrmi očami. 

Ak z rôznych dôvodov osobná žiadosť smerom k učiteľovi nie je pre žiaka vhodná, je o probléme 

potrebné informovať, rozprávať alebo sa poradiť s niektorým z pedagogických zamestnancov. 

Predovšetkým s  triednym učiteľom, ale ani k nemu nemusí mať žiak „dôveru“. Sú tu pre žiaka aj 

kolegyňa Mgr. Stanová, výchovná poradkyňa a PaedDr. Vantarová, ktorá je koordinátorkou pre oblasť 

sociálno – patologických javov. Obidve vedia žiakom pomôcť a prípadne sprostredkovať aj stretnutie 

s odborníkmi mimo školy, napríklad s psychológmi z pedagogických poradní, ale aj zamestnancami 

štátnej polície ap. 

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na zástupkyne riaditeľa školy alebo priamo riaditeľa. Členovia vedenia 

školy mnohokrát riešia osobné, aj vzťahové problémy žiakov. Neuvedomujem si, že by som alebo sme 

niekedy sklamali dôveru žiaka, ktorý nás oslovil. 

Druhou možnosťou je aj informovať rodičov a tí potom môžu preniesť informáciu o neférovom správaní 

sa učiteľa niektorému z vyššie spomínaných pedagogických zamestnancov. Prípadne požiadajte 

kamaráta alebo spolužiaka o prenesenie informácie smerom k učiteľovi. 

Sám uprednostňujem riešiť problém tam, kde vznikol a s tým, koho sa to týka. Určite ale nie je dobré, 

problém neriešiť. Takže, ak už neviete, čo a ako, príďte a som presvedčený, že vždy nájdeme riešenie 

dobré pre vás.  

3.2. Tak ako som uviedol  v predchádzajúcej odpovedi, cez triedneho až k riaditeľovi školy. Netreba 

mať rozpaky, obavy, či strach. Riešiť môžem len to, o čom viem. Na druhej strane, väčšinu problémov 

vedia vyriešiť kolegovia aj bez môjho vedomia. 

3.3. Nestrannými by mali byť všetci pedagogickí zamestnanci, teda s výnimkou toho, ktorý mal 

nevhodné poznámky. Ak ale v prostredí takého nevidíte, požiadajte pani učiteľku Stanovú alebo 

Vantarovú o sprostredkovanie stretnutia s psychológom. Centrum pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie v Martine a Žiline s nami dlhodobo veľmi úzko spolupracujú. Aj na základe 

rôznych prieskumov, ankiet a dotazníkov nám vedia poskytnúť obraz o dianí v škole vrátane možných 

problémov vzťahov medzi žiakom a učiteľom. 

3.4. Výchovnou poradkyňou na škole je Mgr. Tatiana Stanová. Pred ňou dlhé roky túto pozíciu zastávala 

PhDr. Beáta Makovická. Obe sú veľmi skúsené učiteľky a s veľkou mierou empatie k žiakom. Môžete 

ich osloviť v podstate s akýmkoľvek problémom, aj z oblasti osobného a intímneho života. Ich portfólio 

je primárne orientované na vstup žiakov na školu a problémy súvisiace s adaptáciou, profesijnou 

orientáciou a kariérové poradenstvo a potom analýza a vyhodnotenie výstupov od absolventov školy. 

3.5. Informovať zástupkyne riaditeľa školy  alebo priamo riaditeľa školy sprostredkovane (triedny 

učiteľ, rodič) alebo osobne. Veľmi vhodné a prinášajúce pozitívny výsledok je stretnutie žiaka, učiteľa 

a rodiča (ŽUR). Učiteľom sa samozrejme rozumie aj riaditeľ školy. ŽURky sú skutočne veľmi 

efektívne. 

 

4.1. Ak chceme ísť dopredu, je nutné sa pozrieť aj dozadu. Aj autá z podobného dôvodu majú spätné 

zrkadlá. 

Ak by ste dnes stretli bývalých žiakov, ktorí školu navštevovali ešte v minulom storočí (), s veľkou 

pravdepodobnosťou by o škole hovorili ako o „BASG“ a sebe ako „basgáčoch“. BASG – „Bilingválne 

anglicko-slovenské gymnázium“ nikdy neexistovalo, ani na papieri. Školská správa II. v Banskej 

Bystrici najskôr povolila zriadiť 2 triedy s 5- ročným učebným plánom pri Gymnáziu V. Paulinyho – 

Tótha v Martine s vyučovacím jazykom anglickým pre školský rok 1991/1992 a o dva roky neskôr od 

01. 09. 1993 zriadila školu s názvom Gymnázium bilingválne anglicko - slovenské. A ako teda vznikli 

pojmy „BASG“ a „basgáči“? Pravdepodobne voľným prekladom anglického názvu školy English – 

Slovak Bilingual Grammar School a jeho používanie v neoficiálnych materiáloch ako sú almanachy, 

prezentačné tlačoviny a školské ročenky, ako sa o tom môžeme presvedčiť zo zachovaných archívnych 

zdrojov. 

V dňoch 1. až 5. júla 1991 sa konalo na Českom ministerstve školstva v Prahe sympózium, ktorého 

cieľom bolo založenie troch škôl v Československu s bilingválnym „československo – anglickým 

vyučovaním“. Školy mali poskytovať deťom - žiakom vzdelávanie v anglickom jazyku vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach tak, aby absolventi mohli študovať na domácich univerzitách a univerzitách, 

ktorých programy sú v anglickom jazyku. 



Tomuto sympóziu predchádzali oficiálne stretnutia odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania 

z Čiech, Slovenska a Veľkej Británie v máji a v novembri 1990, na ktorých sa diskutovalo  o všetkých 

možnostiach vzniku škôl s bilingválnym vzdelaním v Československu a neskôr o podmienkach 

a kurikule projektu vrátane toho, ktoré predmety budú vyučované v anglickom jazyku. 

No a tu sú niektoré z cieľov a skutočnosti, ktoré boli na začiatku projektu bilingválneho vzdelávania 

formulované: 

• Projekt bilingválneho vzdelávania (ďalej len projekt) bude päťročný, pričom sa zachovajú isté 

špecifiká v projektoch (Sučany, Olomouc, Praha), vyplývajúce z rozdielov v národných kurikulách. 

• Na štúdium sa budú prijímať 13 – roční žiaci. Vyučovanie v 1. roku sa sústredí predovšetkým na rozvoj 

zručností v počúvaní, čítaní, rozprávaní a písaní nielen v predmete anglický jazyk, ale aj  

v predmetoch vyučovaných v anglickom jazyku. Zlepšovanie  v angličtine sa bude porovnávať so 

vstupnou úrovňou a pravidelne počas prvého roka monitorovať a hodnotiť. 

• V 2. a 3. ročníku sa „vybrané“ predmety budú viac a viac vyučovať v angličtine slovenskými 

(českými) učiteľmi za asistencie britských kolegov. 

• Na konci tretieho ročníka sa všetci žiaci podrobia internej skúške podobnej  GCSE skúške s cieľom 

zistiť úroveň žiakov a na  základe jej výsledkov plánovať vyučovanie v posledných dvoch rokoch 

projektu. 

• Ukončovanie štúdia bude zohľadňovať podmienky dané legislatívou (Československá republika) – 

maturitnú skúšku a učebné osnovy. Jej forma a obsah budú navrhnuté najneskôr v júni 1993. Povinnými 

maturitnými predmetmi budú slovenský (český) jazyk a cudzí jazyk, ktorým bude anglický jazyk, 

a skúška (maturita) sa bude konať na konci 4. ročníka projektu. 

• Nebude ľahké vytvoriť spoločné kurikulum na základe dvoch tradičných vzdelávacích systémov. Je 

preto nutné reflektovať národné a tradičné prvky a aspekty vzdelávania a akceptovať ich pri výchove 

a vzdelávaní. 

• Umožniť žiakom, pre ktorých sa bilingválne vzdelávanie ukáže ako nevhodné alebo sa rozhodnú 

nepokračovať v ňom, aby mohli po prvom alebo po treťom ročníku pokračovať v inej forme 

vzdelávania. 

• Na sympóziu sa dohodlo, že Britská rada zabezpečí jedného ELT koordinátora (koordinátora pre 

vyučovanie v anglickom jazyku), ktorý v spolupráci s EEP (East European Partnership) zmluvne 

zabezpečí štyroch skúsených a kvalifikovaných učiteľov pre prvé dva roky spustenia projektu, a to po 

jednom pre predmety anglický jazyk, geografia, história a „science“. 

• Projekt bude trvať od septembra 1991 do júla 1996, keďže financovanie projektu z Joint Assistance 

Unit a Britskej rady sa končí v marci 1996. 

No a ešte pár ukážok z iného dokumentu, a to Dohody o porozumení medzi Ministerstvom školstva 

Slovenska, Anglicko – slovenského gymnázia, Sučany a Britskou radou z 25. mája 1994, ktorú za MŠ 

SR podpísal Ján Zuberec, riaditeľ sekcie základných a stredných škôl a za našu školu Ján Kondáš, 

vtedajší riaditeľ školy. 

• Táto dohoda predstavuje dohovor, ku ktorému sa dospelo po zhodnotení projektu v polovici jeho 

trvania, aktívne sa snažiť riadiť projekt zo Slovenskej strany tak, aby na konci finančného obdobia 

v roku 1996 bola škola schopná bilingválne vzdelávať nepretržite. 

• Z dlhodobého hľadiska predmety, ktoré budú vyučované v angličtine, budú obmedzené na tie, pre 

ktoré budú dostupní slovenskí učitelia, schopní vyučovať v angličtine. 

• Ďalší úspech projektu bude závisieť od vhodných priestorových možností, priebežného dostatočného 

financovania a efektívneho rozvoja slovenských učiteľov schopných vyučovať v angličtine a rozvíjať 

učebné osnovy a zabezpečovať vyučovacie zdroje. 

No a takto by som mohol pokračovať ešte dlho. Všetky dokumenty o tom, ako vznikal Projekt 

bilingválneho vzdelávania v Československu, ako sa za pochodu vytváral učebný plán a učebné osnovy, 

pripravovali sa slovenskí učitelia v kurzoch na Slovensku a 3 – 6 týždňových stážach v Anglicku, ale 

hlavne o tom, že sa vytváral otvorený a „živý“ systém, ktorý mal byť schopný samostatne sa rozvíjať 

tak, ako sa menia vnútorné a vonkajšie podmienky, sú uložené v archíve našej školy. Zachytávajú 

skutočne kus histórie školy, tej počiatočnej. Mnohé, ktoré sa prvý, či prvé roky plánovalo aj naplnilo, 

niečo po 5–tich rokoch zmenilo, pretože realita je niekedy iná ako plán. Podstata však ostala. Ako jediné 

z bilingválnych  gymnázií, ktoré vznikli na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, je 

samostatné, stále štátne, naďalej rozvíja základné piliere a ducha projektu aj po skončení oficiálnej 

pomoci z britskej strany po roku 1997, a pokračuje aj napriek mnohým legislatívnym a iným vonkajším 



zmenám ako škola s úspešnými žiakmi. Takže na začiatku  nebol britský systém výučby, len v Projekte 

sa stretlo to najlepšie z tradícii československého a britského systému vzdelávania s cieľom vychovávať 

absolventov schopných pokračovať v štúdiu na univerzitách doma aj v zahraničí. 

Učitelia absolvujú rôzne školenia a tréningy. Napríklad učitelia anglického jazyka sa zúčastňujú rôznych 

školení organizovaných MŠVVaŠ SR v spolupráci s Britskou radou, školenia a tréningy organizované 

k novým programom a učebniciam vydávaných nakladateľstvami v Cambridge alebo Oxforde a ďalších 

vzdelávacích programov. 

V rokoch 1990 – 1996 bola situácia s učiteľmi, ktorí by boli schopní vyučovať „science“, matematiku, 

históriu a dejepis iná – bol ich absolútny nedostatok. Dnes, keď už z pedagogických a filozofických 

fakúlt na Slovensku vychádzajú učitelia s aprobáciou uvedených predmetov a  anglickým jazykom, to 

nie je „životnou nutnosťou“ školy ani samotných učiteľov. 

4.2. Áno. Veľmi sa odlišujú. Ale už predchádzajúca odpoveď je dlhá. Ak si chcete urobiť porovnanie 

nášho ÚP s inou / inými školami, nájdite si školský vzdelávací program (internet) a v jeho rámci ÚP 

prípadne UO (učebné osnovy). V kocke len to najrozdielnejšie: vyučovací jazyk, ukončovanie štúdia, 

obsah, učebné zdroje – napr. učebnice, individuálna profilácia cez voliteľné predmety vo 4. a 5. ročníku. 

5.1. Ako som už uviedol vyššie, Projekt našej školy potrebuje na realizáciu ÚP kvalifikovaných učiteľov 

schopných viesť výchovno – vzdelávacie procesy a činnosti v anglickom jazyku, t. j. pedagogickí 

zamestnanci musia mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pedagogickú kvalifikáciu a odpovedajúcu 

kompetenciu v anglickom jazyku doloženú dokladom (štátna jazyková skúška, medzinárodný 

certifikát). 

Zahraniční učitelia – lektori boli nutní v prvých rokoch realizácie projektu z dôvodov, ktoré už boli 

uvedené vyššie – boli štyria (angličtina, história, geografia, science). Uvedomujúc si isté pozitíva 

prítomnosti lektorov na škole, počas celej 27- ročnej histórie školy sme sa snažili, aby súčasťou 

pedagogického kolektívu boli aj lektori. A boli rôzni z hľadiska etnickej príslušnosti, rodnej krajiny, 

náboženstva ap. Ich počet bol v jednotlivých rokoch od jedného po štyroch. Veľkým prínosom boli a sú 

tí, ktorí tu pôsobili a pôsobia viac rokov ako napríklad kolegovia John MacLeod, Phillip Merchant, 

Aurelie Decorde, Lorenz Goebels. 

No a od čoho to závisí? Napríklad od toho, či máme zdroje na zaplatenie pôsobenia lektora na škole. 

Ďalej od toho, či lektor spĺňa kvalifikačné predpoklady. Niektorí „lektori“ majú pretrvávajúcu 

predstavu, že pre pôsobenie na slovenských školách stačí, že sa narodili v anglicky hovoriacej krajine. 

No a ono to dnes nestačí. Aj vzdelávanie na Slovensku je dnes napriek mnohým nedostatkom a kritikám 

ďalej ako po  roku 1989, vrátane bilingválneho vzdelávania. No a mnohokrát od náhody, či šťastia. 

Škola hľadá učiteľa a učiteľ – lektor hľadá školu, no a časopriestorové priesečníky a záujmy sa stretnú. 

5.2. Prioritou školy je, aby mala na všetkých miestach kvalifikovaných, odborne a ľudsky pripravených 

pedagógov, schopných sa rozvíjať a zlepšovať v meniacom sa svete a ochotných pracovať v prospech 

pomoci žiakom na ich ceste vzdelávania a života. Ak tým učiteľom bude lektor / lektori, bude to vítane. 

No a čo preto robíme? Najskôr rokujeme s rodičmi o garancii zmluvných podmienok pre lektora. No 

a potom aktivizujeme rôzne možnosti a komunikačné kanály – partnerov v Anglicku, inzerciu, 

sprostredkovateľské pracovné agentúry, osobné kontakty ap. Záujem školy je samozrejme, aby lektor 

bol plne kvalifikovaný, mal skúsenosti s vyučovaním a čím na viac rokov je ochotný uzatvoriť pracovnú 

zmluvu, tým lepšie. Nepreferujeme krátkodobé zmluvy len na pár mesiacov alebo polrok. Investície do 

takýchto zmlúv sú oveľa väčšie ako efekt, nehovoriac o narušení systému organizácie práce 

a zamestnávania v normatívnom prostredí. Z hľadiska nutných pracovných formalít je preferovaný 

lektor z krajín EÚ. No a nakoniec už len parafráza od Milana Hodžu: „Ak z nás Slovákov má niečo byť, 

neslobodno sa nám spoliehať na nikoho len na seba.“ No o Projekte v dnešnej podobe a s takými 

výbornými výsledkami nechyrovali ani jeho autori v rokoch 1990-1991. 

 

6.1. Mohol by som trochu na odľahčenie a s humorom odpovedať, že preto, lebo dobrého učiteľa raz 

jeho žiaci prerastú. Ale teraz vážnejšie. Je to možno trošku subjektívne hodnotenie. Ale môže sa to stať. 

Nielen v počiatkoch školy sa slovenskí učitelia za pochodu učili angličtinu a žiaci im v tom pomáhali, 

lebo tí učitelia im mohli pomôcť napríklad v matematike. Bolo to bežné a normálne. Bola to komunita 

vzájomne spriaznených a podporujúcich sa ľudí – žiaci a učitelia. Tá komunita bola malá, rodinná 

atmosféra, iná doba, kde prevládalo nadšenie z nových možností. Aj dnes prijímame učiteľov, ktorí majú 

pre školu veľmi dobré znalostné a odborné portfólio, ale bez očakávanej jazykovej kompetencie, na 



druhej strane s osobnou motiváciou a potenciálom v relatívne krátkej dobe sa významne zlepšovať 

a zlepšiť v angličtine. 

Aj vy raz budete začínať a budete sami veľmi citlivo vnímať, ako vás vaši klienti budú hodnotiť. Každý, 

kto začína, má menej skúsenosti a znalosti, ale ak má chuť a potenciál zlepšovať sa, treba mu dať šancu 

a podporu. A je skutočne dobre, keď aj my učitelia sa môžeme a vieme veľa naučiť od vás. Moji piataci 

si pripravujú prezentácie na rôzne odborné témy a sú z nich doslova „experti“ a ja v porovnaní s nimi 

iba viac zorientovaný laik. 

6.2. Škola ako každá iná inštitúcia či organizácia  zamestnávajúca ľudí je živý organizmus založený na 

dvojstranných zmluvných podmienkach. Na Slovensku podobne ako aj v iných krajinách EÚ už neplatí 

to, čo v generácii mojich rodičov, že mobilita bola minimálna, dokonca sa niekedy považovala za 

negatívnu fluktuáciu. Žijeme v dobe, kedy mladí ľudia hľadajú svoje miesto v živote, aj v oblasti 

profesie a zamestnania. Treba to zobrať ako fakt a nastaviť školu v oblasti pedagogického kapitálu na 

permanentnú alebo relatívne častú zmenu. Jedným z hlavných cieľov Projektu bolo vytvoriť 

pedagogický kolektív slovenských učiteľov schopných realizovať a rozvíjať bilingválne vzdelávanie 

a stabilizovať ho. To sa nepodarilo, ale len preto, že na začiatku bola nastavená premisa s ohľadom na 

minulosť, pedagogické zbory sa takmer nemenili, učiteľ nastúpil do školy a z nej aj odchádzal do 

dôchodku. No a teraz skutočne nesubjektívne, na škole sa vždy striedali učitelia, každý školský rok. 

Niekedy jeden, dvaja, traja. Ale pamätám si, keď to bolo aj viac ako desať v priebehu roka. 

V tomto školskom roku sme medzi seba prijali jedinú novú silu – učiteľku pre využívanie ekonómie 

a aplikovanej ekonómie na skrátený úväzok. Minulého roku to bolo viac, lebo sme mali a máme 

niekoľko kolegýň na rodičovských dovolenkách, niektorí odchádzali do dôchodku a niektorí mali 

zmluvy len na dobu neurčitú – zvyčajne rok. 

6.3. Zákon o pedagogických zamestnancoch presne špecifikuje kvalifikačné predpoklady (už uvedené 

na inom miest), zdravotnú spôsobilosť a bezúhonnosť. Ak nastane situácia, že na konkrétne miesto 

učiteľa je viac žiadostí, robí sa po preskúmaní poskytnutých dokumentov s uchádzačmi rozhovor – 

interview. Zvlášť členovia vedenia školy a zvlášť členovia predmetovej komisie. Záujemcom ponúkame 

aj priestor na opakované návštevy školy vrátane účasti na vyučovacích hodinách a ďalších činnostiach 

školy, aby uchádzači získali, čo najucelenejšiu predstavu o svojej budúcej práci. V prípade zhody medzi 

členmi vedenia školy na žiadateľa a ďalších zainteresovaných sa vyberie ten s najvyššími preferenciami 

a referenciami. No až čas a práca v ďalších mesiacoch prípadne rokoch ukáže, či sme vybrali dobre. 

6.4. Áno. Každému žiakovi sa napríklad vedie v jeho osobnom portfóliu zlepšovanie sa v anglickom 

jazyku od monitorovacieho testu, cez vstupný, koncoročné až maturitný výstup. 

 

7.1. Speakers Corner je forma ako vyjadriť verejne svoj názor, postoj alebo návrh na niečo, čo ma 

v školskej komunite trápi, s čím som nespokojný, alebo aj niečo, s čím spokojný som, podeliť sa aj 

s úspechom, radosťou ap. 

 Speakers Corner je jedna z možností napĺňania práva na slobodu prejavu a práva zhromažďovať 

sa, ktoré sú súčasťou nášho školského poriadku (Článok 2, Práva žiakov, odseky 8 a 10). Dovolím si 

z neho zacitovať: „Žiaci BGMH majú právo organizovať zhromaždenia žiakov a pedagógov školy za 

účelom vzájomnej komunikácie ...“. Samozrejme, že organizovanie zhromaždení alebo „Speakers 

Corners“ sa organizujú s ohľadom na organizáciu vyučovania, bezpečnosti, hygieny ap., a preto vždy 

v spolupráci s vedením školy alebo jeho vedomím. 

 Takže Speakers Corners sa organizovali, organizujú a nevidím dôvod, aby sa neorganizovali aj 

v budúcnosti, ak bude treba a budeme chcieť. Aj posledné zhromaždenie žiakov a pedagógov školy 16. 

februára tohto roku bolo z podnetu žiakov, konkrétne Žiackej školskej rady a Prefektov, a vo vzájomnej 

spolupráci s pani zástupkyňou Bošanskou a so mnou. 

 No a už len poznámka, keď sa povie školský poriadok, tak to v nás nevyvoláva pozitívne pocity, 

skôr tie opačné, lebo školský poriadok je niečo, čo súvisí s „musím“ a „sankciou“. Ale nie je to celkom 

tak. Skúsme si pozrieť a prečítať ten náš, aspoň časť o právach žiakov, popremýšľajme o nich, snažme 

sa ich pochopiť a potom ich uplatňovať v našom každodennom školskom živote, ale aj v kontexte práv 

všetkých zainteresovaných a zodpovednosti. 

7.2. Tak to je smutné. To by sa nemalo stať. Viem pochopiť, že učiteľ, triedny učiteľ, ktokoľvek na koho 

sa obrátite momentálne, môže byť zaneprázdnený, vtedy odporúčam dohodnúť si čas na osobné 

stretnutie. Ak sa už ale také niečo stane, obráťte sa na iných pedagogických zamestnancov, napríklad 

niekoho z vašich vyučujúcich alebo výchovnú poradkyňu alebo koordinátorku prevencie, určite vás 



vypočujú a pomôžu aj zástupkyne.  A verte alebo nie, žiaci prichádzajú aj za mnou. Osobné stretnutie 

je vždy lepšie, ale ak máte obavy alebo iné dôvody, pre ktoré to možné nie je, členovia ŽSR a „Prefekti“ 

skutočne pracujú pre vás. Oznámte to im a nám sa to už od nich dostane na náš stôl. No a je tu aj možnosť 

komunikačnej linky cez rodičov.A trochu odľahčenou bodkou za odpoveďou by mohol byť výrok 

neznámeho autora: „Bonzovať sa nemá, ale informovať sa musí“. 

7.3. Tých možností je veľa. Už vyššie spomínaný náš Školský poriadok pomerne konkrétne 

a vyčerpávajúco hovorí o týchto možnostiach v časti práv žiakov nášho gymnázia. Okrem už vyššie 

uvádzaných možnostiach len dopĺňam, že môžete využiť aj priestor školského časopisu, ročenky, eseje 

– či na nejakom predmete aj je vytvorený priestor, alebo rôznych súťaží, spracovania projektu, verejného 

vystúpenia rôznou formou – viem si predstaviť aj na našich „assembly“ vtipné vystúpenie poukazujúce 

na problémy, ktoré vás trápia. Inteligentný humor, satira, karikatúra, vtip, pantomíma, rôzne malé 

javiskové formy, skeč ap. s využitím novších technológii sú silné a účinné nástroje. 

 

 

 

 

 


