Vazena pani Petakova,
rad by som reagoval na Vas list z 22.1.2014. Predovsetkym by som chcel objasnit metodiku
hodnotenia zakladnych skol, na zaklade ktoreho INEKO zostavuje a zverejnuje rebricky.
Hodnotenie je zalozene na vysledkoch Testovania 9 za posledne 4 roky (vaha 80%) a na
dotaciach, ktore ministerstvo skolstva poskytlo skolam na zaklade mimoriadnych vysledkov v
roznych sutaziach (napriklad olympiad) a to tiez za posledne 4 roky (vaha 20%). Do
hodnotenia pre ucely zostavenia rebricka teda nevstupuju ziadne dalsie parametre ako
napriklad vysledky z testov firmy Exam, vysledky Statnej skolskej inspekcie, resp. ine, ktore
uvadzame na portali skoly.ineko.sk ako pomocne ukazovatele. Zohladnenim poslednych 4
rokov tiez metodika zabezpecuje, ze medzirocne vykyvy vo vysledkoch sposobene napriklad
roznou kvalitou jednotlivych rocnikov, nemaju zasadny vplyv na celkove hodnotenie skoly.
Samozrejme si uvedomujeme, ze nase hodnotenie je ciastkove a nevypoveda komplexne o
kvalite skoly, co explicitne uvadzame aj na samotnom portali. Sucasne sme ale presvedceni,
ze zverejnovanie tohto hodnotenia je v prospech ziakov, rodicov ako aj celkoveho rozvoja
vzdelavania na Slovensku. Dovolte, aby som zacitoval priamo z vysvetlenia uvedeneho na
portali:
"Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto
výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi,
než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú
hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim
žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä
by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho
obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na
vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti
študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov."
Nasim cielom je postupne metodiku hodnotenia zdokonalovat a to aj tym smerom, aby sme
vedeli zohladnit rozdiely sposobene rozdielnou kvalitou ziakov pri vstupe do skoly. Preto
pravidelne upozornujeme verejnost aj ministerstvo skolstva na potrebu merania tzv.
pridanej hodnoty kazdej skoly, to znamena rozdielu vo vysledkoch ziakov na vystupe a na
vstupe do skoly. Ako iste viete, v sucasnosti uz prebieha pilotny projekt Testovania 5 na
zakladnych skolach, ktore ma byt plosne spustene od roku 2015. Po ziskani vysledkov z
tychto testov budeme vediet zmerat pridanu hodnotu na druhom stupni vzdelavania, co
vyrazne zvysi vypovednu hodnotu aj nasho hodnotenia.
Portalom tiez chceme pomoct identifikovat skoly, ktore najuspesnejsie pomahaju detom zo
socialne znevyhodneneho prostredia. Bez merania vysledkov je ich identifikacia takmer
nemozna.
Dovolte mi tiez trochu osobnejsiu reakciu - ak si ani najskusenejsi ludia netrufnu zostavit
kriteria na posudzovanie skol, nehrozi potom, ze niektore skoly budu pripravovat deti velmi
zle a ze spolocnost nepomoze tymto skolam a najmä detom, ktore ich navstevuju? Zo 100
moznych bodov v Testovaní 9 (matematika) ziskali ziaci v priemere 88 na zakladnej skole s
najlepsim hodnotenim na nasom portali, ziaci na skole s najhorsim hodnotenim ziskali 24

bodov (v oboch pripadoch islo o skoly bez ziakov zo socialne znevyhodneneho prostredia).
Na tento rozdiel moze mat nepochybne vplyv viacero faktorov. Verime vsak, ze jeho
utajenim nepomozeme skolam a ziakom so slabsimi vysledkami, skor ich o sancu na rovnaky
start do zivota znizime.
Na zaver mi opät dovolte uviest citat z nasho portalu, ktory objasnuje nase motivacie:
"Výrazný rast platov pedagógov považuje INEKO za nevyhnutnú podmienku nielen zvýšenia,
ale už aj udržania kvality nášho školstva. Súčasne je však potrebné udržiavať jeho efektívnosť
na čo najvyššej úrovni, a to sa nedá bez merania výsledkov. Veríme, že ich zverejnenie v
užívateľsky priateľskej podobe pomôže nasmerovať verejnú diskusiu tak, aby mladšie
generácie boli vzdelané čoraz lepšie."
Rad by som Vas tiez poziadal o povolenie zverejnenia nasej komunikacie, teda Vasho listu a
nasej odpovede, ako aj pripadnej dalsej vzajomnej komunikacie.
S pozdravom
Peter Golias
riaditel INEKO

