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Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2010 - 2020 

Príloha 3 
Dotazníkový prieskum medzi riaditeľmi škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 Banská Bystrica 

 
Prieskum bol realizovaný formou dotazníkov, distribuovaných medzi všetkých 

riaditeľov a riaditeľky základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Banská Bystrica vo februári 2010. Zo 41 oslovených riaditeľov dodalo vyplnené dotazníky 
36, z toho bolo 14 zo ZŠ, 21 z MŠ a jeden z CVČ. Odpovede riaditeľa CVČ sme pre 
zachovanie anonymity pridali v tomto vyhodnotení k odpovediam riaditeľov ZŠ. 

Cieľom prieskumu bolo získať detailnejší pohľad na niektoré otázky, ktoré vznikli pri 
formulovaní problémov v banskobystrickom školstve v rámci ďalších analytických procesov 
pri spracovaní Koncepcie rozvoja školstva v Banskej Bystrici. 
 
1.  Ako často využívate webstránku skoly.banskabystrica.sk? 
 Počet odpovedí v % 
Odpoveď ZŠ a CVČ MŠ   
denne 27 29 
niekoľkokrát za týždeň 33 24  
raz do týždňa 27 0  
niekoľkokrát za mesiac 7 19  
raz za mesiac 7 14 
menej ako raz za mesiac 0 10 
nikdy 0 5 
 

 
 
Najviac riaditeľov a riaditeliek ZŠ a CVČ (33%) využíva webstránku niekoľkokrát za týždeň, 
najviac - 29% - riaditeliek MŠ ju využíva denne. Celkovo môžme povedať, že väčšina 
riaditeľov a riaditeliek ZŠ (60%)a MŠ (53%) využíva túto webstránku niekoľkokrát za týždeň 
alebo častejšie. Castejšie využívajú riaditelia ZŠ ako MŠ. Môže to súvisieť s tým, že na 
stránke je menej informácií dôležitých pre MŠ, alebo s tým, že riaditelia MŠ menej využívajú 
internet v svojej práci, resp. i s tým, že pre MŠ sú k dispozícii iné stránky, kde nájdu 
informácie, ktoré považujú za dôležité. 
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2.  Čo by ste navrhli na zlepšenie obsahu webstránky skoly.banskabystrica.sk? 
 
Najčastejšie návrhy z 23 odpovedí riaditeľov ZŠ a CVČ boli: 
 
Odpoveď ZŠ a CVČ  Počet odpovedí v % 
1. chýbajú dokumenty            47   
    (metodické pokyny, aktuálne oznamy,...) 
2. aktualizácia 33 
3. som spokojná/ý 13 
4. zriadiť aj webové stránky všetkých škôl 13 
 
Väčšina odpovedí sa týka nejakého spôsobu aktualizácie webstránky – 47% respondentov si 
myslí, že na stránke chýbajú dokumenty, dôležité pre ich prácu, 33% respondentov 
navrhuje aktualizáciu webstránky.  13% respondentov zo ZŠ je spokojných a 13% navrhuje 
zriadiť webové stránky všetkých škôl. 
 
Najčastejšie návrhy z 10 odpovedí riaditeľov MŠ boli: 
 
Odpoveď MŠ Počet odpovedí v % 
1. som spokojná/ý 24 
2. zriadiť aj webové stránky MŠ 14   
 
24% respondentov z MŠ uviedlo, že sú s webstránkou spokojní, 14% navrhuje zriadiť 
stránky aj pre MŠ. 
 
Všetky odpovede sú uvedené v prílohe č.1. 
 
3.  Aké spôsoby na propagáciu Vašej školy/školského zariadenia využívate? 
 
Odpoveď Počet odpovedí v % 
 ZŠ a CVČ MŠ  
Vlastná webstránka 93 52  
Iné webstránky 20 10 
Prezentácia v regionálnej TV 67 19  
Prezentácia v Radničných novinách 80 38  
Prezentácia v regionálnych rádiách 67 5  
Iné 67 48  
 
Najčastejšie iné spôsoby propagácie z 20 odpovedí riaditeľov ZŠ a CVČ boli: 
 
Odpoveď ZŠ a CVČ  Počet odpovedí v % 
1. časopisy (školské, detské, odborné) 40 
2. propagačné materiály (informačné tabule, brožúrky) 40 
3. akcie (školské, verejné) 33 
 
Najčastejšie spôsoby propagácie zo 16 odpovedí riaditeliek MŠ boli: 
 
Odpoveď MŠ  Počet odpovedí v % 
1. akcie (školské, verejné) 38 
2. súťaže a výtvarné prezentácie detí 19 
3. časopisy a TV Markíza 10 
4. účasť na projektoch 10 
 
Až 93% riaditeľov a riaditeliek ZŠ a CVČ a vyše polovica riaditeliek MŠ (52%) využíva na 
propagáciu školy vlastnú webstránku. Na druhom mieste je v prípade ZŠ prezentácia 
v Radničných novinách (80%), na treťom a štvrtom s rovnakým zastúpením (67%) sú 
prezentácia v regionálnej TV a prezentácia v regionálnych rádiách. Riaditelia ZŠ a CVČ pre 
propagáciu svojej školy tiež často používajú školské, detské alebo odborné časopisy (40%) 
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a propagačné materiály – brožúry, informačné tabule apod. (tiež 40%). 33% využíva aj 
školské a verejné akcie. 
 
Riaditeľky MŠ na prvom mieste najčastejšie využívajú vlastnú webstránku (52%), na 
druhom mieste prezentáciu v Radničných novinách (38%), ale je ich približne o polovicu 
menej ako riaditeľov ZŠ, ktorí uviedli tú istú možnosť (80%). Rovnaký podiel (38%) riaditeľov 
MŠ využíva na propagáciu svojej MŠ školské alebo verejné akcie, táto forma sa teda taktiež 
ocitla na druhom mieste v porovnaní najčastejšieho spôsobu propagácie školy. Riaditelia ZŠ 
najmenej z ponúknutých možností využívajú iné webstránky (20%), riaditelia MŠ najmenej 
z ponúknutých možností využívajú prezentáciu v regionálnych rádiách (5%). Celkovo MŠ na 
svoju prezentáciu využívajú menej médiá, ako je to v prípade ZŠ.  
 
Všetky odpovede sú uvedené v prílohe č.2. 
 

 
 
4.  Čo by ste navrhli Mestu Banská Bystrica pre oblasť školskej politiky?  
 
Najčastejšie odpovede boli: 
 
Odpoveď ZŠ     Počet odpovedí v %   
1. údržba budov 14 
2. modernizácia vybavenia škôl 11 
3. údržba školských areálov 11 
 
Odpoveď MŠ     Počet odpovedí v % 
1. údržba budov 23 
2. stálu pracovníčku ŠJ + ekonómka 14 
3. modernizácia vybavenia škôl 9 
4. prílišná administratíva 9 
 
Dostali sme spolu 50 odpovedí, 28 od riaditeľov a raditeliek ZŠ a 22 od riaditeliek MŠ. 
Najviac návrhov sa týkalo údržby budov – 14% odpovedí zo ZŠ a 23% z MŠ. 14% odpovedí 
od riaditeliek MŠ je o tom, že by potrebovali stálu pracovníčku ŠJ a ekonómku. Ďalšou 
odpoveďou, na ktorej sa zhodli riaditelia ZŠ (11%) aj MŠ (9%), bola modernizácia vybavenia 
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škôl. Riaditeĺov ZŠ trápi aj údržba školských areálov – 11% ich návrhov odkazuje mestu 
venovať sa tejto činnosti a riaditeľky MŠ navrhujú znížiť prílišnú administratívu (9% 
odpovedí). 
 
Všetky odpovede sú uvedené v prílohe č.3. 
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PRÍLOHY 
 
Príloha č.1 
Otázka č. 2.  Čo by ste navrhli na zlepšenie obsahu webstránky 
skoly.banskabystrica.sk? 
 

Odpovede ZŠ Počet 
aktualizácia 5 
dokumenty - aktuálna legislatíva - odkaz na stránku MŠ 1 
dokumenty - aktuálne dokumentácie škôl - úpravy podľa novej 
legislatívy 1 
dokumenty - aktuálne oznamy a údaje, VZN a legislatívnych zmien 1 
dokumenty - aktuálne oznamy pre vedúcich pracovníkov MŠ, ZŠ 1 
dokumenty - aktuálne požiadavky mesta, odboru školstva, školského 
úradu na školy 1 
dokumenty - kritériá hodnotenia škôl 1 
dokumenty - metodické materiály MPC týkajúce sa vyučovania 1 
dokumenty - metodické pokyny pre školy 1 
dokumenty - orientačná mapa škôl 1 
dokumenty - plán aktivít pre ZŠ, MŠ zo strany mesta 1 
dokumenty - pokyny a usmernenia pre predagógov 1 
dokumenty - zameranie škôl 1 
informácie 1 
informačný portál škôl 1 
nedala sa nám vyhľadať 1 
ponuka voľných pracovných miest v školách 1 
prezentácia škôl 1 
som spokojná/ý 1 
som spokojná/ý - stránka je prehľadná 1 
stará prezentácia škôl ZŠ 1 
výsledky TESTOVANIE 1 
výsledky zapájania sa do súťaží a olympiád 1 
webové stránky - všetkých škôl 1 
novo spracovať web stránku 1 
webové stránky - všetkých škôl aj adresy 1 
 

Odpovede MŠ Počet 
jednoduchšie vyhľadávanie 1 
nedala sa nám vyhľadať 1 
som spokojná/ý 4 
som spokojná/ý - splnila moje očakávania 1 
webové stránky - aj MŠ na svoje spropagovanie 1 
webové stránky - zriadiť webstránku MŠ 2 
 
Príloha č.2 
Otázka č. 3.  Aké spôsoby na propagáciu Vašej školy / školského zariadenia 
využívate? Iné – aké: 

Odpovede ZŠ Počet 
akadémie v spolupráci RŠ, RR 1 
akcie - pre rodičov, občanov obce 1 
akcie - školské podujatia pre rodičov a verejnosť 1 
akcie - školské podujatia pre rodičov a verejnosť - vystúpenia škôl 
na námestí 1 
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akcie - verejné vystúpenia doma aj v zahraničí - súbory 1 
časopisy - detské 1 
časopisy - odborné 1 
časopisy - školský časopis 2 
časopisy - učiteľské noviny 1 
časopisy - vlastný časopis 2 
časopisy - zasielanie prác do časopisov 1 
dni otvorených dverí 2 
informácie - informačné tabule 1 
informácie - oznamy rodičom 1 
informácie - vývesné tabule 1 
propagácia - informačná brožúrka o škole 1 
propagácia - propagačné materiály 1 
propagácia - reklama cez Slovenskú poštu 1 
propagácia - v MŠ 1 
účasť na projektoch 1 
 

Odpovede MŠ Počet 
akcie - kultúrne a športové podujatia 1 
akcie - mesta 1 
akcie - mimoškolské aktivity s rodičmi 1 
akcie - programy pre rodičov 1 
akcie - školy 1 
akcie - verejné vystúpenia 1 
akcie - vystúpenia detí 2 
akcie - vystúpenia detí na akciách mesta, školy 1 
akcie - vystúpenia školy na námestí 1 
akcie - za pomoci rodičov 1 
časopisy - príspevky do časopisu Naša škola 1 
prezentácia výtvarných prác 2 
propagácia -v TV Markíza 1 
súťaže -  detí 1 
súťaže -  výtvarné súťaže 1 
účasť na projektoch 1 
účasť na projektoch mesta 1 
 
Príloha č.3 
Otázka č. 4.  Čo by ste navrhli Mestu Banská Bystrica pre oblasť školskej politiky?  

Odpovede ZŠ Počet 
budovy - údržba - audit škôl - technický stav budov - zvonka a zvnútra – 
elektrické rozvody, kanalizácia, osvetlenie - nespĺňajú normy - postupy pri 
riešení rekonštrukcie 

1 

budovy - údržba - havarijnom stave - zabezpečiť finančné prostriedky - strecha, 
elektrika, kanalizácia 1 

budovy - údržba - koncepcia zateplenia a výmena okien, výmena 
elektroinštalácia 1 

budovy - údržba - znižovanie energetickej náročnosti budov - systémové kroky 1 
deklarovať a špecifikovať v školských dokumentoch mesta, aké podmienky pre 
osobnostný a vzdelanostný rozvoj zabezpečí zriaďovateľ - na všetkých školách v 
meste a pre každé dieťa rovnako 

1 

koncepcia školstva - spracovať 1 
koncepčnosť, kontinuálnosť v riadení a dodržaní vytýčenej línie 1 
mesto pri rozhodovaní musí pomáhať v záujme progresu a pokroku s jasnými 1 
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krokmi do budúcna 
modernizácia vybavenia škôl - koncepcia vybavenia škôl IKT a inovácie 
vybavenia nábytkom 1 

modernizácia vybavenia škôl - obnova DHM - stoličky, lavice, odborných učební 
- dopĺňanie UP, údržba interiérov - výmena podlahových krytín 1 

modernizácia vybavenia škôl - vnútorná rekonštrukcia - podlahy, soc. 
Zariadenia, nábytok 1 

nechať učiteľa tvorivo a kreatívne učiť - vytvoriť mu na to podmienky na každej 
škole 1 

odstrániť kastáciu škôl 1 
pomoc vyriešiť problém školských špeciálnych pedagógov 1 
pracovať na zmene vzťahov medzi školami - nevraživosť, súperenie, 
nespolupráca, ktoré sú dôsledkom konkurencia a boja o prežitie a 
nekompetentnosťou a škodlivých postupov bývalo vedúcou OŠ 

1 

proporcionalita 1 
racionalizácia siete škôl 1 
školské areály - koncepcia úpravy ŠŠA 1 
školské areály - revitalizácia vonkajších ihrísk 1 
školské areály - skvalitňovanie športových areálov 1 
školstvo sa musí stať prioritou v záujmoch mesta 1 
ujasniť si postavenie škôl v koncepcii športu 1 
usilovať o súlad úrovne a kvality škôl v rámci výchovy, vzdelávania s potrebami 
a nárokmi spoločnosti a doby 1 

viac odborných a technických zamestnancov pre školy 1 
vypracovať kritériá kvality školy - zapojenosť do súťaží, olympiád, práca s 
nadanými žiakmi, výsledky Testovania žiakov 9. ročníkov, či škola napreduje 
alebo stagnuje 

1 

vypracovať kritériá na pridelenie originálnych kompetencií a kapitálových 
výdavkov (zohľadniť, že normatívy z prenesených kompetencií nepostačujú na 
prevádzku školy) 

1 

vytvoriť grantový fond na podporu škôl neúspešných vo výzvach MŠ SR 1 
zavedenie správcov ŠŠA a telocviční 1 
 

Odpovede MŠ Počet 
autobusová preprava detí na akcie - zlepšiť 1 
budovy - renovácie, rekonštrukcie fasád, interiérov 1 
budovy - údržba 2 
budovy - údržba - vytvoriť harmonogram kapitálových výdavkov na údržbu 
budov, neriešiť len havarijné stavy 1 
budovy - údržba podľa požiadaviek riaditeľov MŠ 1 
financovanie MŠ - diferencovať podľa naplnenosti a počtu tried 1 
modernizácia vybavenia škôl - interiéry, učebné pomôcky, didaktický materiál 1 
modernizácia vybavenia škôl - materiálno technické vybavenie 1 
nerušiť ŠJ a nenahrádzať ich vývarovňami 1 
podpora využívania IKT - školenie učiteľov - IKT 1 
pracovný tím na prípravu projektov na čerpanie Eurofondov 1 
právna subjektivita MŠ 2 
prílišná administratíva - hlásenia, štatistiky, riaditeľ školy aby nevypĺňal 
duplicitné písomnosti 1 
prílišná administratíva - pre riaditeľky 1 
psycho - hygiena zamestnancov - rekondičné pobyty, relaxačné cvičenia 2 
stálu pracovníčku ŠJ + ekonómka, hospodárka - odbremenenie riaditeľky od 
ekonomických vecí 3 
zlepšiť spoločenské postavenie pedagógov 1 
 
 


