Správa o pôsobení Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého
Cieľom tejto správy je informovať o činnosti Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého 8 v kalendárnom roku
2020.

Správa zahŕňa tieto časti:
1. Napĺňanie zmluvných záväzkov
2. Pôsobenie učiteľov Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého v roku 2020
3. Prílohy
1. Napĺňanie zmluvných záväzkov
Zmluvný záväzok

Kroky Teach for Slovakia

Na
škole bude pôsobiť
potrebný
počet
učiteľov
vyškolených v metodike TFS,
ktorí v partnerstve s vedením
školy dokážu byť motorom
zmien v škole.

V školskom roku 2019/20 pôsobili na ZŠ Nejedlého v Dúbravke 4 učitelia
Teach for Slovakia, ktorí prešli starostlivým výberom a intenzívnym
tréningom pre prácu s deťmi s rozmanitými potrebami - Veronika
Machová (triedna učiteľka 3.B), Petra Nečasová (triedna učiteľka 2.A),
Katarína Ružičková (triedna učiteľka 5B, matematika na 2. stupni) a Ján
Hudáček (triedny učiteľ 6A, angličtina na 2. stupni).
Od septembra 2020 pokračujú vo svojom pôsobení na škole Petra
Nečasová (3.A), Katarína Ružičková (triedna učiteľka 6B) a Ján Hudáček
(triedny učiteľ 7A). Veroniku Machovú vystriedala Anna Vontorčíková,
ktorá sa stala triednou učiteľkou 2.B.
Pani riaditeľke Komorníkovej sme vďační nielen za osobnú podporu našich
učiteľov, ale aj za to, že im konzistentne umožnila na prelome školských
rokov 2019/20 a 2020/21 nadviazať v rámci triednictva na doterajšiu prácu
a budovať kontinuitu v spolupráci so žiakmi aj s ich rodinami.

Viac k aktivitám učiteľov Teach for Slovakia možno nájsť v 2. časti tohto
dokumentu.
Organizátor zapojí riaditeľa Pani riaditeľka Miroslava Komorníková sa zapojila do Akadémie riaditeľov
školy a ďalšieho člena vedenia a zúčastnila sa zatiaľ na dvoch doterajších dvojdňových školeniach v
školy
do
manažérskeho auguste a októbri 2020.

vzdelávacieho
riaditeľov.

programu pre

Pani riaditeľka sa vyjadrila k doterajšej skúsenosti: “Akadémiu riaditeľov a
prístup pána Daniela Bútoru hodnotím vysoko pozitívne.”
Akadémia riaditeľov je jedinečný vzdelávací kurz organizovaný Teach for
Slovakia a Združením škôl C. S. Lewisa. Kurz pozostáva z viacerých modulov
užitočných pre riaditeľov škôl. Okrem vzdelávania riaditeľov plní hlavne
funkciu vytvárania komunity absolventov z kruhov riaditeľov a budúcich
riaditeľov, ktorí si vymieňajú skúsenosti a tvoria nový vietor v oblasti
vedúcich pracovníkov na školách. Kurz vedie skúsený tréner a manažér
Daniel Bútora.

Pedagógom školy poskytne Pani riaditeľka sa oboznámila s ponukou školení Teach for Slovakia, tie
organizátor školenia, prednášky však zatiaľ vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou neboli
a ďalšiu podporu, aby sa ďalej realizované.
zlepšovali.

Organizátor zabezpečí škole

merania v oblasti akademických
výsledkov a hodnotového
nastavenia žiakov v triede
vrátane dodania výsledkov
a poskytnutia podpory pre ich
zapracovanie.

Organizátor sa zaväzuje
poskytnúť riaditeľovi školy
možnosť účasti na stretnutí
klubu riaditeľov TFS

Merania výsledkov a kvality prebiehali v tomto roku na úrovni tried
učiteľov Teach for Slovakia, ktorí si na základe meraní nastavujú vízie pre
svoje triedy. Testovanie akademického pokroku formou testov od
spoločnosti Exam nebolo možné zorganizovať na konci školského roka
2019/20 z dôvodu korona krízy.
Teach for Slovakia tiež v januári 2020 ponúklo škole na celoškolské
pretestovanie testy čitateľskej a matematickej gramotnosti firmy EXAM.
Testovanie sa neuskutočnilo pre zmeny vo vyučovacom procese, ktoré
súvisia s pandémiou Covid 19.
Takisto TFS sprostredkovalo škole ponuku účasti v pilotnom testovaní
NÚCEM v októbri 2020. O testovanie NÚCEM škola neprejavila záujem.
Medzi benefity, ktoré patria k členstvu v klube riaditeľov, patrí pravidelný
newsletter s informáciami a hlavne príležitosťami pre naše partnerské
školy, a tiež webová stránka zriadená špeciálne pre naše partnerské školy,
kde nájdu riaditelia množstvo inovatívnych a užitočných nástrojov,
dokumentov a súborov.
Pani riaditeľka Miroslava Komorníková dostla pozvánku na stretnutia
klubu riaditeľov TFS, ktoré sme v roku 2020 nerobili formou osobných
celodenných stretnutí, ale cez online hovory a online školenia v termínoch
6. 2. 2020, 1. 4. 2020, 15. 4. 2020, 21. 5. 2020 a 27. 5. 2020.

Organizátor sa zaväzuje poskytnúť Pre účastníkov programu sme zabezpečili od začiatku školského roka na
pedagógom školy mentoring a pomery slovenského školstva nadštandardnú podporu:

ďalšiu podporu

●

Každý z nich má osobnú mentorku, ktorá dbá na rozvoj ich
pedagogických a líderských zručností (v priebehu jedného
školského roka má každý účastník Teach for Slovakia k
dispozícii mentoringovú podporu v rozsahu 55-95 hodín v
závislosti od svojich potrieb)
● Mentorkou pre ZŠ Nejedlého je Kristína Uhlíková, ktorá
okrem pedagogického vzdelania a skúsenosti z pôsobenia
na základnej škole v role učiteľky a zástupkyne riaditeľa
má aj niekoľkoročnú prax v podpore účastníkov Teach for
Slovakia
● V rámci jedinečnej spolupráce Teach for Slovakia a
International Coach Federation dostali učitelia možnosť
požiadať o vlastného osobného kouča
● Prístup k databáze metodických a didaktických zdrojov
Teach for Slovakia
● Intenzívny prípravný tréning (Basecamp), ktorého
súčasťou je prax na letnej škole, a ďalšie skupinové
tréningy, prednášky a semináre zamerané na rozvoj
učiteľských a osobnostných zručností, ktoré prebiehajú na
regionálnej aj celoslovenskej úrovni počas celého
školského roka (účastníci Teach for Slovakia absolvujú v
priebehu jedného školského roka školenia v rozsahu
približne 300 hodín)
V
rámci
spolupráce
pre tento rok bola so školou diskutovaná stratégia na
V spolupráci s učiteľmi, rodičmi
a zriaďovateľom, pomôcť škole rok 2019/20, ktorá sa nachádza v tomto dokumente ako Príloha C.

nastaviť jasnú víziu, ako aj plán
na jej dosiahnutie
Poskytnúť čas experta z TFS na Teach for Slovakia má k dispozícii koordinátorku pre ZŠ Nejedlého, ktorá je
účasť na zasadnutiach Rady pripravená zaujať túto rolu v prípade obnovenia intenzívnej spolupráce.
školy

Potrebné je formálne menovanie zo strany mestskej časti na pozíciu
zástupcu zriaďovateľa v Rade školy.

Zabezpečiť potrebné
dofinancovanie nákladov na
realizáciu programu TFS na
vybranej škole, a to najmä zo
štátnych zdrojov, od
samosprávneho kraja, prípadne
iných organizácií a jednotlivcov

Teach for Slovakia je vďačná za podporu Nadácii Volkswagen, ktorá je
partnerom pre ZŠ Nejedlého a zabezpečuje dofinancovanie nákladov na
realizáciu programu na tejto škole vo výške vyše 13 300€ pre školský rok
2019/20.
Ďalším zdrojom financovania pre pôsobenie programu Teach for Slovakia
na ZŠ Nejedlého je program podporovateľov s názvom Change for
Slovakia, v rámci ktorého 6-10 individuálnych podporovateľov prispieva
ročne v priemere do 3 000€ na jedného účastníka.
Zvyšné náklady pokrýva program z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu.

Konzultovať so školou
a mestskou časťou plán
postupného rozširovania počtu
účastníkov na škole
a postupovať tak, aby
v maximálnej miere zohľadnil
požiadavky školy

Na konci školského roka 2019/20 prebiehali konzultácie s riaditeľkou školy
aj s predstavením profilov možných kandidátov na miesta učiteľov z radov
začínajúcich účastníkov programu Teach for Slovakia a s možnosťou
osobného alebo online stretnutia. Škola našla pozíciu pre jednu novú
účastníčku, ktorá prešla pohovorom a začala pôsobenie na škole v
septembri 2020.

Zabezpečiť pozvánku pre
zástupcu mestskej časti na
kľúčové podujatia TFS, najmä
na slávnostné otvorenie
programu
Prezentovať mestskú časť ako
partnera TFS obrazom
(logo/názov) a slovom
(regionálny partner) s jeho
umiestnením na vybraných
informačných materiáloch
programu TFS - najmä web
stránka a výročná správa a
zachovať erb, farbu a typ písma
v súlade s dizajn manuálom
mestskej časti.

V dôsledku pandémie koronavírusu boli podujatia TFS obmedzené a
slávnostné otvorenie programu v školskom roku 2020/21 bolo zrušené.

Zmluvné strany sa zaväzujú
vytvoriť a zúčastňovať sa fóra,
kde sa budú pravidelne (aspoň
raz ročne) stretávať spolu s
riaditeľom škôl a zástupcami
rodičov, aby si spoločne
dohodli potrebné zmeny pre
vzdelávanie detí v Dúbravke a
vyhodnocovali vývoj a plánovali
ďalšie kroky.

Zatiaľ nerealizované.

Pre dlhodobú spoluprácu a nastavenie pôsobenia účastníkov TFS prebehlo
online stretnutie medzi pani riaditeľkou a pánmi Pružincom a Veverkom v
októbri 2020.

Splnené

2. Pôsobenie učiteľov Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého v roku 2020
Aktivity učiteľov TFS
Konzistentne intenzívna a konštruktívna
spolupráca s rodičmi u učiteľov Teach for
Slovakia
Napríklad:
- posielanie informačných emailov k
aktuálnym témam, ktoré učiteľ rieši spolu
s deťmi
- oceňujúce emaily alebo telefonáty
rodičom detí, ktoré urobili pokrok alebo
sa pozitívne prejavili v akademickej či
charakterovej oblasti
- stretnutia či telefonáty s rodičmi v
prípade, že dieťa potrebuje extra
podporu či pri riešení náročných situácií
- zapájanie rodičov do hľadaní riešení v
prípade špeciálnych potrieb žiakov

Impakt

Vďaka spolupráci s rodičmi získal učiteľ TFS Ján
Hudáček second-hand gauče pre svoju triedu, ktoré
pomohli vytvoriť relaxujúci priestor pre deti.
Vďaka pravidelnej a intenzívnej spolupráci učiteľky
Teach for Slovakia s rodičmi a vďaka podpore
riaditeľky školy a tímu odborníkov sa po roku
postupnými krokmi podarilo zabezpečiť štandardnú
účasť na vyučovaní pre žiaka s Aspergerovým
syndrómom, ktorý mal spočiatku individuálny plán a
školu v priemere navštevoval len na 2 hodiny denne.
Medzi odozvami rodičov prevažuje pozitívna spätná
väzba:
“Po nočnej počúvam decká, ktoré sú napojené a učia
sa s triednym.” (správa mamy žiačky 2. stupňa zo
sociálne znevýhodneného prostredia počas prvej vlny
lockdownu).
“Ďakujem Vám veľmi pekne, že ste dcére včera
vysvetlili matematiku! Ja chodím do práce a keď som
prišla domov, som jej to chcela vysvetliť, no nechcela,
že sa dohodla s Vami. Bola spokojná.” (email mamy
žiačky 2.A, apríl 2020)
“Len Vám chcem tlmočiť veľkú pochvalu za Váš
prístup k výučbe angličtiny. Dcéra začala od toho
školského roka chodiť aj na doučovanie k mojej
kamoške. Je ich v skupine sedem, pričom všetky deti
okrem mojej dcéry sú z inej základnej školy. Sú tam
druháci a tretiaci a včera mi kamoška povedala, že u
dcéry vidno, že majú v škole dobrú angličtinu. Tak
ďakujem veľmi pekne za Váš prístup a nasadenie. Ja
stále hovorím, že Vy učitelia z Teach for Slovakia ste
super a máte k forme výučby iný, proaktívnejší
prístup. Tak ešte raz vďaka. A netýka sa to,
samozrejme, len angličtiny.” (email mamy žiačky 3.A,
september 2020)
Ďakujem za Vašu trpezlivosť a veľmi oceňujem
láskavý prístup. Syn chodí do školy rád. (email mamy
žiaka s Aspergerovým syndrómom, september 2020)

Nedalo mi nenapísať Vám pochvalu za vaše
vyučovanie, dcéra chodí zrazu zo školy spokojná a
včera s veľkým nadšením z hodiny angličtiny - vraj
najlepšia angličtina v živote (email mamy z triedy, kde
angličtinu učí Katarína Ružičková)

Spolupráca s kľúčovými zainteresovanými
stranami na vytváraní podpornej siete okolo
školy (sociálna ubytovňa Fortuna a Centrum
rodiny na Bazovského 6).
Pred vypuknutím pandémie Katarína Ružičková
zorganizovala dve doučovania z rôznych predmetov
pre deti v komunitnom Centre rodiny - iniciatíva
nepokračovala z dôvodu následného lockdownu.

Posilnenie prepojenia medzi učiteľmi a tímom
odborníkov (školská psychologička, špeciálna
pedagogička, sociálna pedagogička a asistenti), ktorý
vznikol vďaka iniciatíve riaditeľky školy.

Učiteľka Teach for Slovakia Katarína Ružičková
poskytovala vo svojom voľnom čase individuálne
doučovanie pre niekoľkých žiakov zo sociálnej
ubytovne Fortuna.

Vytvorenie motivujúceho vzťahu a akademický posun
konkrétnych žiakov zo znevýhodneného prostredia.

V spolupráci so sociálnou pracovníčkou Fortuny
podporila učiteľka TFS Katarína Ružičková vo februári
2020 vznik čitateľského kútika v sociálnej ubytovni
Fortuna tým, že zohnala a zaniesla second-hand knihy
do ubytovne. Niektoré knihy odovzdala priamo
rodinám v núdzi.

Využívanie siete kontaktov Teach for Slovakia v
prospech školy
Podporovateľka Teach for Slovakia Silvia Jeleníková,
riaditeľka HR pre Dell Slovensko, zrealizovala vo
februári 2020 v spolupráci s učiteľkou Teach for
Slovakia workshop o tímovej spolupráci pre žiakov 2.
ročníka a workshop o budovaní svojho osobného
brandu (povesti, ktorú si vytvárame svojím
charakterom a správaním) pre žiakov 6. ročníka.
Vďaka spolupráci s Arnoldom Kissom, absolventom
Teach for Slovakia, ktorý je zároveň organizátorom
projektu Greenpower Slovensko, ako aj vďaka
finančnej podpore Združenia Rady rodičov a
logistickej podpore zo strany riaditeľky školy sa
podarilo rozbehnúť tento projektu na ZŠ Nejedlého v
rámci krúžku učiteľky TFS Kataríny Ružičkovej.
Greenpower je pôvodom britský projekt, v ktorom je
pred žiakov postavená jednoduchá výzva: Postavte
vlastnú elektrickú formulu a zúčastnite sa v nej
pretekov!
Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov schopnosť riešiť
komplexné problémy a rozvíjať technické aj
komunikačné zručnosti, ale aj vytvárať vzdelávaciu
cestu od základných škôl, cez stredné a vysoké školy
až k zamestnávateľom v odvetviach STEM.

Workshopy pre žiakov sa stretli s veľkým
záujmom, žiaci sa aktívne podieľali na aktivitách.

Katarína Ružičková za benefity projektu považuje
jeho zážitkový rozmer, to, že sa deti učia na
vlastných chybách, budujú charakterové
zručnosti ako spolupráca, trpezlivosť a
vytrvalosť. Takisto sa v rámci krúžku učili
pracovať v manuálom a využívať príslušný
software. Projekt dal tiež vyniknúť zručnostiam
žiakov zo sociálne slabšieho prostredia, ktorí sú v
bežnom kontexte vyučovania skôr na okraji a
zápasia so základným učivom.
Združenie Rady rodičov projekt podporilo
nákupom kombinéz a potrebného náčinia.
Riaditeľka školy p. Komorníková poskytla na
krúžok Greenpower (formula) priestory novo
zrekonštruovanej miestnosti na vyučovanie
techniky.

Žiakom diáre pomáhajú lepšie si organizovať čas

Viacerí žiaci v triedach učiteľov Kataríny Ružičkovej a
a reflektovať na proces učenia.
Jána Hudáčka začali pracovať so Školským
motivačným diárom, ktorý získali ako dar cez
podporovateľa TFS. Diár obsahuje zhrnutie
základných tabuliek a poznatkov z matematiky,
slovenského jazyka a angličtiny, a pomáha tak
zlepšovať akademické výsledky žiakov. Slúži tiež ako
návod, ktorý študentov na dennej báze nabádal
rozmýšľať nad tým, čo sa v ich živote deje. Podporuje
vytrvalosť a dáva žiakom motiváciu objavovať svoje
talenty, zručnosti a pracovať na zlepšení svojich
vzťahov aj seba samého.

Konštruktívna reakcia na pandémiu a zatvorenie
škôl v prvej vlne pandémie v súlade s potrebami
a očakávaniami školy, ako aj s ohľadom na
žiakov zo sociálne zraniteľného prostredia
Počas prvej vlny pandémie Covid 19 sa učitelia Teach
for Slovakia na základe inštrukcií pani riaditeľky
zapojili do online vyučovania na platforme MS
Teams. Pre niektorých žiakov, ktorí mali podporu v
domácom prostredí, nastavili individuálny študijný
plán s kontrolou zadaní na týždennej báze.
Komunikácia prebiehala aj cez Edupage.

Do online vyučovania sa vďaka spojenému úsiliu
vedenia školy, učiteľov i tímu odborníkov podarilo
zapojiť väčšinu žiakov.

Skôr, než začala škola online vyučovanie formou MS
Teams, učiteľ Teach for Slovakia Ján Hudáček v
priebehu prvých dvoch týždňov lockdownu cez
platformu twitch.tv streamoval hodiny angličtiny z
domu, ktoré boli pre žiakov dobrovoľné. Pravidelne
sa na hodiny pripájalo okolo 12 žiakov z rôznych
ročníkov.

Učiteľka Teach for Slovakia Katarína Ružičková v
spolupráci so školskou sociálnou pedagogičkou a
sociálnou pracovníčkou Fortuny komunikovala s
rodičmi a žiakmi zo sociálnej ubytovne Fortuna,
aby sa uistila, že žiaci majú možnosť zúčastniť sa
na online vyučovaní, a aby ich motivovala k
zapojeniu. Žiakom, ktorí sa nemohli zúčastniť,
ponúkala doučovanie.
Učiteľka Teach for Slovakia Petra Nečasová sa počas
lockdownu v apríli a v máji 2020 podieľala na tvorbe a
natáčaní Školského klubu RTVS, kde v spolupráci s
ďalšími učiteľmi inovatívnym spôsobom
sprostredkovala učivo 1. stupňa so zameraním na
slovenský jazyk a literatúru. Vysielanie RTVS bolo
určené pre žiakov, ktorí v tom čase nemali prístup k
online vyučovaniu.

Synergia spolupráce medzi učiteľmi Teach for
Slovakia Katarínou Ružičkovou a Jánom Hudáčkom.

Učiteľka TFS Petra Nečasová mala možnosť takýmto
spôsobom nielen pomôcť žiakom z celého Slovenska,
inšpirovať inovatívnymi vyučovacími postupmi, ale v
rámci piatich natáčaní reprezentovať školu, pričom
na posledných dvoch natáčaniach sa aktívne zúčastnili
aj 4 žiaci ZŠ Nejedlého.
Vďaka spoločnej iniciatíve cez emaily a cez Facebook
sa Kataríne Ružičkovej a Jánovi Hudáčkovi podarilo
vyzbierať second-hand knihy a spoločenské hry, ako
aj zohnať použité gauče, ktoré využili na vytvorenie
triednej knižnice a relaxačného kútika vo svojich
triedach.
Organizovanie spoločného krúžku Filmové večery pozeranie filmov s posolstvom zameraným na
budovanie charakteru alebo povedomia o dôležitých
spoločenských témach (napr. dokument One planet),
pričom filmy boli v angličtine, aby sa u detí posilnilo
porozumenie cudziemu jazyku.

Príloha A - Výsledky testovania Panorama v triedach učiteľov Teach for Slovakia

Príloha B - profily učiteľov, ktorí na ZŠ Nejedlého pôsobili alebo pôsobia v roku 2020

Príloha C - Zámer pre ZŠ Nejedlého s návrhmi konkrétnych stratégií pre školský rok
2019/20

1. Dlhodobý zámer: Učitelia sú spokojní so svojou prácou (zažívajú úspech, majú nástroje na prácu s
rozmanitými deťmi), rozumejú a spoločne sledujú rovnaký cieľ pre školu.
Stratégia pre školský rok 2019/20:
➔ Teach for Slovakia zorganizuje 1 teambuilding pre učiteľov, ktorý bude zameraný na budovanie vnútorných
zdrojov, vzájomnej dôvery a ocenenia.
2. Dlhodobý zámer: Žiaci sú motivovaní učiť sa, spolupracujú s učiteľmi a spolužiakmi.
Stratégia pre školský rok 2019/20:
➔ V rámci školy vznikne portfólio 30 pozitívnych príbehov konkrétnych žiakov, u ktorých nastane zmena oproti
začiatku školského roka - dokážu medzi sebou spolupracovať, majú motiváciu učiť sa a učiteľov vnímajú ako
sprievodcov, ktorí ich podporujú v procese učenia.
➔ Teach for Slovakia pomôže v spolupráci s učiteľmi vytvoriť dotazník, ktorým je možné efektívne merať klímu v
jednotlivých triedach.
➔ Následne spolu s učiteľmi vyhodnotí, akým spôsobom by sa dali adresovať oblasti na zlepšenie, a zorganizuje
jeden tréning na zručnosti, ktoré si toto zlepšenie vyžaduje.
3. D
 lhodobý zámer: Škola bude súčasťou širšej siete partnerov a organizácií, ktoré prispievajú k
zlepšovaniu života pre celú komunitu a v konečnom dôsledku aj k cieľom školy (CPPPaP, Fortuna,
VÚDPAP, Návrat, komunitné centrum, rodičia...)
Stratégia pre školský rok 2019/20:
➔ Teach for Slovakia zorganizuje do konca školského roka minimálne dve stretnutia (okrúhle stoly) so zástupcami
týchto organizácií, na ktorých bude facilitovať dialóg pri hľadaní spoločných riešení
➔ V minulom školskom roku sme nadviazali kontakt s komunitným Centrom rodiny na Bazovského 6. V tomto
školskom roku diskutujú učitelia Teach for Slovakia o tom, ako pretaviť spoluprácu do konkrétnych aktivít.
4. Dlhodobý zámer: Škola bude mať celoškolskú stratégiu v rámci čitateľskej a matematickej gramotnosti
s merateľnými rozvojovými cieľmi.
Stratégia pre školský rok 2019/20:
➔ Teach for Slovakia poskytne testy spoločnosti EXAM, ktoré merajú základnú čitateľskú gramotnosť, a
konzultáciu na metodickú prácu s týmito testami.
➔ Teach for Slovakia poskytuje knihy v hodnote 1500 € a v spolupráci s kníhkupectvom Martinus pomôže
nastaviť stratégiu pre triedne knižnice, prípadne pre rozvoj školskej knižnice.

