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Vážený pán riaditeľ,
koncom kalendárneho roka 2013 ste zverejnili rebríček škôl Slovenska.
Keďže vznikla okolo toho búrlivá debata, nechceli sme reagovať okamžite
a emotívne.
Sme organizácia, ktorá pracuje už 20 rokov v oblasti základného
školstva. Združujeme prevažne obecné základné školy a základné školy
s materskými školami. Na základe našich skúsenosti z práce v základnom
školstve si dovolíme vyjadriť nasledovné stanovisko.
Obecná (verejná) základná škola je inštitúcia, ktorú navštevujú
prevažne žiaci daného rajónu školy a teda si nemôže vyberať koho bude
vzdelávať. Kritéria, podľa ktorých Vy uvádzate rebríček škôl sú pre základnú
školu neobjektívne a neodzrkadľujú jej každodennú prácu.
Výsledky Testovania 9 len čiastočne odzrkadľujú prácu školy. Výsledky
školy závisia od schopností žiakov v tom danom ročníku. Aj škola, ktorá je
jeden rok na popredných miestach v testovaní, na ďalší rok môže byť
v rebríčku nízko, hoci odviedla možno viac práce a úsilia so žiakmi. Pýtame
sa, ako môžete dať do rebríčka školy, ktorých výsledky v niektorých
kritériách nemáte, alebo sú staré napr. pri školskej inšpekcii. Ďalším
kritériom pre základné školy je účasť na súťažiach. Uvádzate, že beriete do
úvahy Komparo a výsledky z neho. Komparo si školy musia platiť a teda nie
každá škola si môže dovoliť takúto službu uhradiť. Niektoré školy to riešia
tým, že si žiaci poplatok zaplatia. Navyše je neetické od firmy Exam, ak Vám
výsledky poskytla, lebo tieto sú určené len pre školu na sebahodnotenie.
V škále kritérií chýbajú tie, ktoré by odzrkadľovali prácu školy
s integrovanými žiakmi, so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,
aktivity školy iného druhu ako súťaže, projekty školy a veľa ďalších vecí,
ktoré denne vykonávajú základné školy. Podľa nás je výborná aj tá škola,
ktorá pomáha deťom v ich ťažkých rodinných a životných situáciách
a mnohokrát mu vyslovene zachráni život a určite sa prechodne odzrkadlí na
jeho vzdelávacích výsledkoch. A kde je atmosféra školy? Aké kritérium ju
odzrkadľuje?
Myslíme si, že je opovážlivé pri neúplných kritériách rebríčkovať
základné školy a tým im kaziť meno a zhoršovať pozície. Zdá sa nám nefér
voči školám medializovať akýkoľvek rebríček škôl pri neúplných kritériách,
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ktoré by odrážali kvalitu školy. Z kritérií je vidno, že ich zostavoval človek,
ktorý nemá skúsenosti so základným školstvom. Tí ľudia, ktorí majú
skúsenosti s prácou základnej školy si netrúfajú ani zostaviť kritéria, ktorými
by merali kvalitu základnej školy. Všetky Vaše kritéria sú len čiastočné
a preto je neobjektívne na ich základe robiť akýkoľvek rebríček základných
škôl.
S úctou,
Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZSŠS
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