PROJEKTOVÝ NÁVRH
predložený v zmysle Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica
A. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
A.1. Ak je navrhovateľom právnická osoba
* Štatutárny zástupca:
* Názov organizácie:
* Právna forma organizácie:
* Sídlo (ulica, číslo, obec, PSČ):
* IČO:
* DIČ:

A.2. Ak je navrhovateľom fyzická osoba
* Titul, meno a priezvisko:
* Bydlisko osoby (ulica, číslo,
obec, PSČ):
* Tel.:
Kontakt
* E-mail:

Juraj Droppa
Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica
0905 363 372
juraj.droppa@stonline.sk

Kontaktná osoba (pre právnickú osobu A.1. )
* Titul, meno a priezvisko:
* Tel.:
Kontakt
* E-mail:

NÁZOV PROJEKTU A ÚČEL
* Názov projektu:
* Tematické zameranie projektu:

Sebahodnotenie bystrických škôl
Kultúra, umenie a vzdelávanie

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU (anotácia do 100 slov)*
Ak sa chcú školy neustále zlepšovať, musia nejakou formou získavať spätnú väzbu a podrobovať sa
hodnoteniu a sebahodnoteniu. Istý typ informácií najmä o výsledkoch a výstupoch môžu získavať
z testovanie žiakov. Dôležité je aj pravidelné zisťovanie názorov a postojov kľúčových aktérov
vzdelávanie – učiteľov, žiakov a rodičov. Sú veci, na ktoré sa riaditelia škôl boja opýtať. A sú veci,
ktoré sa žiaci, rodičia a učitelia boj nahlas vysloviť. Pričom môže ísť o dôležité skutočnosti, ktoré
význame ovplyvňujú fungovanie školy. Je ideálne, keď nástroje na takéto sebahodnotenie
poskytuje niekto mimo školy. Jeho pohľad je nestranný objektívny a diskrétny. Nezisková
organizácia DOBRA SKOLA ponúka školám evaluačné dotazníky EDO. Evaluačné dotazníky EDO
plnia úlohu diskrétneho a nestranného prostredníka medzi vedením školy na jednej strane
a učiteľmi, žiakmi a rodičmi na strane druhej. Pritom, a to je potrebné zdôrazniť, všetky zistenia
slúžia výhradne riaditeľom škôl a zriaďovateľovi na interné účely. Je na vedení školy
a zriaďovateľovi, v akej miere bude o zisteniach informovať učiteľov, žiakov a rodičov.

PODROBNÝ OPIS PROJEKTU*
Dotazníky EDO budú použité na všetkých jedenástich Základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Obsah a forma dotazníkov je overená na stovkách základných
škôl po celom Slovensku. Tvorcami sú skúsení odborníci, ktorí sa danej problematike venujú
profesionálne a dlhodobo. Výsledky a porovnanie by mali byt dostatočne reprezentatívne.
Spoločnosť dodá na každú školu požadovaný počet dotazníkov pre žiakov II. stupňa, učiteľov
a rodičov. Anonymita je zabezpečená tým, že každý dotazník sa odovzdáva v zalepenej
neoznačenej obálke. Administrácia rovnakých dotazníkov na väčšom počte škôl má svoje výhody aj
nevýhody. Nevýhodou je, že otázky nemôžu byť prispôsobené špecifikám jednotlivých škôl.

Prednosťou zas je, že každá škola môže odpovede svojich respondentov porovnať s väčšou vzorkou
a vďaka toku ich lepšie interpretovať. Ak napríklad 40% žiakov jednej školy uvedie, že na hodinách
pociťuje strach – je to dobrá či zlá vizitka školy? Odpoveď závisí aj od toho, ako sú na tom ostané
školy. Ak je priemer všetkých škôl 20%, je zrejme niekde na danej škole problém. Ak je priemer
všetkých škôl 60%, patrí daná škola v tomto ukazovateli medzi lepšie školy. Žiadny interný
dotazníkový prieskum neumožní škole takéto porovnanie.
Evaluačné dotazníky EDO sú zamerané na deväť dôležitých oblastí fungovanie školy:
- Fyzické prostredie školy
- Ciele, kultúra a identita školy
- Štýl riadenia, komunikácia a vzťahy medzi vedením a učiteľmi
- Socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi
- Vyučovacie štýly učiteľov a klíma na hodinách
- Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
- Socioklíma a vzťahy medzi žiakmi
- Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi
- Celková klíma školy očami učiteľov, žiakov a rodičov
Po administrácii dotazníkov, spoločnosť všetky dotazníky spracuje a vyhodnotí. Každá škola
dostane k dispozícii komplexnú písomnú správu s vyhodnotením dotazníkov na danej škole.
Výsledný správa obsahuje ccc 70 strán prehľadne spracovaných grafov a tabuliek s podrobným
popisom ako každý graf čítať. Všetky zistenia slúžia výhradne riaditeľom škôl a zriaďovateľovi na
interné účely. Je na vedení školy a zriaďovateľovi, v akej miere bude o zisteniach informovať
učiteľov, žiakov a rodičov a aké prípadné návrhy oparení budú na základe zistení realizované.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ČINNOSTÍ*
Apríl až september 2020

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU*
Všetky Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

ROZPOČET PROJEKTU (náklady na realizáciu)*
Kvantifikácia položiek
Druh položky:

Suma v €:

Poplatok sa za dodanie, spracovanie a vyhodnotenie dotazníkov

6 340

Celkový rozpočet projektu v €:
DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ NAVRHOVATEĽA

6 340

Áno/Nie

Ano
Nie

PRÍNOS PROJEKTU*
Zistenie názorov a postojov kľúčových aktérov vzdelávanie – učiteľov, žiakov a rodičov na dôležité
oblasti fungovanie škôl. Na základe získanej spätnej väzby možnosť zlepšenia kvality bystrických
škôl.

UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU*
Keď vedenia škôl uvidia prínos pre školu, budú robiť takéto sebahodnotenie pravidelne.
Vyhlasujem, že sa neuchádzam o podporu na tento projekt aj z iných zdrojov Mesta Banská
Bystrica
nie
Vyhlasujem, že podávaný návrh bol prerokovaný v rámci príslušnej tematickej skupiny.
* Dátum:
26.9.2019

* Podpis navrhovateľa (štatutárneho zástupcu):

Položky označené * sú povinné

