
Usmernenia pre šk. rok 2022/23 
 

Tieto usmernenia platia ako doplnok smernice Ochrana detí a zraniteľných osôb 
platnej pre GMA od 1.9.2020 

 
Pedagogickí zamestnanci boli oboznámení s usmerneniami počas pracovnej porady 

24.8.2022 
 
To, čo nás všetkých spája, je výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá slúži na vnútorné 
obohacovanie študentov a pre dobro spoločnosti. Našou prvoradou úlohou v tejto dobe je 
vytváranie pokojného a bezpečného prostredia pre študentov, prostredia dôvery a kreativity. 
 
V duchovnej oblasti 

 Stála prítomnosť relikvie bl. Anky Kolesárovej mučenice čistoty v kaplnke GMA.  

Študenti 

 Duchovné obnovy triednych kolektívov zamerané na prehĺbenie vzťahu s Bohom, 
vzťahov navzájom v teambuildingu – raz za šk. rok, prítomný triedny učiteľ, prípadne 
pritriedny učiteľ a katechéta. 

 Pre 1. ročník 4RG a kvintu duchovná obnova s programom OZ V.I.A.C. v Ústí nad 
Priehradou, Trstená (začiatkom šk. roka). 

 Pre prímu – púť na mariánske pútnické miesto a zasvätenie Panne Márii. 
 Tématické aktivity v škole počas liturgického roka zamerané na budovanie sociálneho 

cítenia, dôstojnosti, úcty a humanitárnej pomoci – spolupráca so Študentskou radou. 

Zamestnanci GMA 

 Duchovné cvičenia – raz za šk. rok (sú pozvaní všetci zamestnanci). 
 Mesačné duchovné obnovy a formačné stretnutia zamerané na prehĺbenie vzťahu 

s Bohom a prednášky formujúce učiteľa na katolíckej škole. 

V pracovnej oblasti výchovy a vzdelávania 

 Pedagogický zamestnanec  
1. rozlišuje medzi informáciami a emóciami;  
2. rieši nedorozumenia najprv medzi zúčastnenými stranami pri osobnom 

rozhovore a až potom prípadne aj cez sprostredkovanie inej nezávislej osoby; 
3. komunikuje slušne, vo vzájomnej úcte a rešpekte; 
4. je nestranný, vecný, konštruktívny a zameraný na službu vo výchove 

a vzdelávaní; 
5. snaží sa o vytváranie dobrej klímy v škole, o vytváranie prostredia plného 

porozumenia a hlbokej ľudskosti; 
6. rieši veci vo vzájomnej komunikácii na úrovni dospelých osôb, pretože pohľad 

študentov na profesionálne účinkovanie hocikoho z pedagógov je subjektívny, 
často založený na sympatii alebo antipatii. 

 Pedagogický zamestnanec neposkytuje súkromný účet na sociálnych sieťach svojim 
študentom. Pre študentov a rodičov má vytvorený pracovný účet. 



 Pedagogický zamestnanec pracuje so študentmi v priestoroch školy, prípadne mimo 
školy počas akcií organizovaných školou. Rodičia budú informovaní o akciách, na 
ktorých sa zúčastní ich dieťa. Nie je dovolené vodiť si študentov domov, prípadne iné 
súkromné návštevy študentov. 

 Pri akciách organizovaných školou sú potrební aspoň dvaja pedagogickí zamestnanci 
a pri viacdňových akciách pedagogický zamestnanec nenocuje v jednej miestnosti so 
študentmi.  

 Všetky akcie plánované so študentmi GMA schvaľuje vedenie školy. Pred akciou je 
potrebné odovzdať písomnú dokumentáciu obsahujúcu dátum, miesto, pedagogický 
dozor a zoznam študentov, cieľ a program akcie. Po schválení bude písomná 
dokumentácia odovzdaná p. riaditeľke a kópia zástupcom. 

 Triedny učiteľ:  zabezpečuje triednickú dokumentáciu, formáciu triedneho kolektívu 
(priestor na zdieľanie, sebareflexiu), v spolupráci so študentami pripravuje aktivity 
v rámci spoločenstva školy. Formácia triedneho kolektívu bude plánovaným spôsobom 
2x za šk. rok. 

Zo strany zriaďovateľa a vedenia školy 

 Vyhodnotenie klímy školy a práce riaditeľky školy prostredníctvom dotazníkov – raz 
za rok. 

 Vytvorenie priestoru na riešenie problémov a zavádzanie inovatívnych metód výchovy 
a vzdelávania.  

 Zabezpečenie školského psychológa. 
 Podporovanie formácie a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 
 Vedenie pedagogických zamestnancov k tomu, aby sa venovali sebahodnoteniu. 

(Jedným z nástrojov môže byť dotazníková spätná väzba od študentov). Je potrebné, 
aby pedagóg primeranou formou viedol študentov ku konštruktívnej kritike, používal 
rôzne nástroje na sebazdokonaľovanie.  

Tím CSA 
 Diskrétnosť.  
 Spolupráca s ostatnými členmi tímu. 
 Preštudovanie Smernice na ochranu maloletých a zraniteľných osôb.  
 V prípade osobnej zaujatosti alebo rodinného zväzku s obeťou alebo s agresorom            

sa dobrovoľne zriekne členstva v tíme na ochranu maloletých a zraniteľných osôb. 

 
 
   
 
 
Vypracovala:  
 
Zuzana Chudíková, sr. Stanislava, vedúca Tímu CSA v spolupráci s vedením školy, bratom 
Lukášom Porubským  a ostatnými členkami Tímu CSA 
 
 


