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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Stretnutie bola pokračovaním témy rozvoja osobnosti žiakov pomocou vzorov. Členovia klubu 

vychádzali z úloh, ktoré si stanovili na ostatnom stretnutí a plynule diskutovali ďalej. Výsledkom 

stretnutia bolo vytvorenie zoznamu 5 osobností, ktoré budú súčasťou „školskej spoločnosti osobností“ 

a s ktorými sa bude v výchovno-vzdelávacom procese ďalej pracovať.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Účastníci klubu pokračovali v diskusii na tému rozvoja osobnosti pomocou vzorov. V začiatku diskusie 

sa opäť dostala do popredia polemika polarity vzorov a ich predkladanie žiakom v podobe pozitívnych aj 

negatívnych vzorov súčasne. S časovým odstupom a po možnosti uvažovať nad témou v bežnom živote, 

nadobudli viacerí členovia klubu pocit, že predkladanie negatívnych vzorov môže byť pre spoločnosť 

ohrozením, nakoľko žiaci v súčasnosti nemajú informačné limity a webový priestor im ponúka množstvo 

nekontrolovaných správ, ktorými môžu informáciu zo školy presunúť zo stavu „výstrahy“ do pozície 

„výzvy“. Uvedomujúc si toto ohrozenie, dospela diskusia napokon ku kompromisnému záveru, 

v ktorom: 

- Je nutné žiakom predkladať pozitívne osobnosti v podobe „vzorov“ a súčasne 

- Hovoriť nie o osobnostiach, ale o osobách, ktorých príbeh môže byť pre nás ponaučením. 

Vzhľadom na uvedené, zhodli sa členovia klubu, že výber inšpiratívnych osobností, ktoré budú tvoriť 

„spoločnosť osobností školy“ bude pozostávať len z osobností, ktorých vzor je pre žiakov pozitívnym 

prínosom, no súčasne si dali za cieľ, s každou pozitívnou osobnosťou ponúknuť žiakom aj jej možný 

protipól, avšak iba v podobe diskusie, ktorej výsledkom by malo byť priklonenie žiakov na stranu 

pozitívnej osobnosti, ktorá bude mať v škole svoje miesto nielen v diskusiách, ale aj vo vyučovacom 

procese a najmä vizuálne v priestoroch školy (fotografia na inšpiratívnej nástenke osobností a pod.).  

 

V druhej časti diskusie sa členovia klubu venovali výberu top 5 osobností, ktoré by našu školu mali 

najzásadnejší význam. Diskusia vychádzala z predložených návrhov, ktoré si pripravili jednotliví 

členovia klubu, z ktorých sa členovia napokon zhodli na osobnostiach: 

- Matka Tereza – spoločenská osobnosť, príklad filantropického a spoločenského prínosu, 

- Nelson Mandela – politická osobnosť, príklad bojovnosti za rovnaký prístup a prijatie bez 

rozdielov, 

- Maria Curie-Sklodowska – osobnosť výskumu a vedy, príklad bádateľského záujmu 

a presadzovanie nových poznatkov aj v neprajnom prostredí (presadenie si svojho postavenia 

ako prvá žena histórie), 

- Margot Fonteyn – umelecká osobnosť, príklad tvrdej a disciplinovanej práce, profesionálneho 

a najmä všestranného prístupu k svojmu povolaniu (potreba rozšírenia svojich vedomostí aj 

mimo oblasť tanečného umenia), 

- Tomáš Baťa – osobnosť obchodu a podnikania, príklad podnikateľa so silným humanitným 

cítením, príklad pracovitosti a potreby celoživotného vzdelávania.  

 

Uvedené osobnosti môžu byť v budúcnosti doplnení ďalšími.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Keďže táto téma členov klubu mimoriadne zaujala a všetci sa zhodli na jej dôkladnom rozpracovaní 

a príprave celoročného plánu jej využitia, uzniesli sa na odsunutí realizácie tohto nápadu až na šk. rok 

2023/2024, pričom šk. rok 2022/2023 bude venovaný prípravám.   
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