
Koncepcia školy 

v intenciách pozitívnej psychológie 

 
 

• Pri zmene školy na pozitívnu školu, školu, ktorá prevzala za svoje ciele pozitívnej psychológie, 
sa predpokladá prejsť z kvantitatívnych kritérií hodnotenia úrovne školy, ktoré sú neustále 
v popredí záujmu školských orgánov, inštitúcií aj managmentu väčšiny škôl, na kritériá 
kvalitatívne a oveľa výraznejšie a systematickejšie pracovať na rozvíjaní osobnosti žiakov, 
najmä ich sociálnej a emocionálnej inteligencii, zlepšovaní sociálnej klímy a sociálnej 
atmosféry v škole, na medziľudských vzťahoch v škole,  na vzťahoch v učiteľskom zbore, na 
vzťahoch učiteľov s rodičmi žiakov, a prirodzene na sociálnych vzťahoch v rámci tried, 
ročníkov a skupín, a aj tým prispievať k lepšej spokojnosti žiakov a pracovníkov školy, ich 
väčšej pohode v škole, školskému wellbeingu. Pravdaže pozitívna škola kladie dôraz aj na 
poznatky, vedomosti, informácie, školskú výkonnosť, školský prospech a školskú úspešnosť 
žiakov rozvíjaním ich potencialít, silných stránok.    

• Pozitívna škola výrazne posúva svoje aktivity k podpore dobrého duševného zdravia žiakov 
a učiteľov, najmä humanizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu a optimalizáciou výchovy a 
vzdelávania, napr. aj väčším dôrazom na psychohygienu v škole, na prípravu rozvrhu hodín zo 
psychologického hľadiska,  na vstup do prípravy školského vzdelávacieho programu, na výber 
vhodných vyučovacích a výchovných metód učiteľov vzhľadom na potreby novej generácie 
žiakov, ako aj na špecifické potreby detí so špeciálnymi potrebami a na diferenciáciu a 
individualizáciu edukácie a i. 

• Pozitívna psychológia aplikovaná v škole kladie dôraz na rozvíjanie pozitívnych schopností, 
vlastností, zručností, nadania a talentu, a následne na pozitívny  osobnostný rozvoj žiakov. 

• V škole uprednostňujeme primárnu prevenciu, a kladieme dôraz na prípravu a realizáciu 
krátkodobých, stredne dlhých, ale aj dlhodobých preventívnych programov (zameraných 
napr. na komunikáciu, efektívne riešenie konfliktov v triedach, na rozvíjanie asertivity, 
empatie, zvládanie krízovej intervencie a krízového managmentu), ale aj na skupinové 
a hromadné poradenstvo a konzultačno-poradenskú prácu pre rodičov a učiteľov, a iných 
odborných pracovníkov školy. Napr. celý rok využívame medzinárodný preventívny program 
sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok, ktorý odporúčalo Ministerstvo školstva  používať 
v rámci Etickej výchovy na základných školách,. 

• Pozitívna psychológia výrazne upriamuje pozornosť aj  na  kvalitu života jedincov v súčasnosti 
aj v budúcnosti, a tým sa do popredia dostáva kvalitné kariérové poradenstvo určené žiakom 
pri voľbe strednej školy a povolania, na efektívnu diagnostiku a odhalenie ich pozitívnych 
osobnostných kvalít, profesijných záujmov, všeobecných aj špecifických intelektových 
schopností, osobnostných vlastností, výkonovej motivácie, dlhodobých ašpirácií a i. 

• S kvalitou života úzko súvisí aj intenzívnejšia psychologická príprava mladých ľudí pre dobré  
partnerstvo, manželstvo a rodičovstvo, ktorá v našich školách stagnuje, pre zvládanie 
prípadných problémov v pároch pozitívnymi prostriedkami.  

• Aktívny vstup pozitívnej psychológie do škôl znamená tiež pozitívnu kooperáciu učiteľov, 
školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, logopédov, sociálnych pedagógov, 
asistentov učiteľa, ale aj právnikov, lekárov, sociológov v rámci multidisciplinárnych tímov, a 
to vo väčšej miere ako tomu bolo doteraz. 

• Pozitívna tímová spolupráca však vyžaduje kvalitné sociálne kompetencie participantov. 
Preto aktivity školy smerujú aj k tréningu pedagogických a odborných pracovníkov v oblasti 
sociálno-emocionálnych zručností, porozumenia svojmu prežívaniu a správaniu, ale aj 
správaniu svojich kolegov, žiakov aj ich rodičov, najmä k empatii a kongruencii, k používaniu 
adekvátnych spôsobov správania a reagovania vyplývajúcich z pozitívnych trendov.   



• Pozitívna psychológia a s ňou spätá pohoda, šťastie, wellbeing v škole a v triedach počíta s 
položením dôrazu na jav tolerancie k psychickým, fyzickým, kultúrnym, sociálnym, 
národnostným, etnickým, náboženským odlišnostiam v škole. 

 
 
Výsledky v zahraničí potvrdzujú, že školy s touto koncepciou, ktoré kladú dôraz na rozvoj silných 

stránok žiakov, majú tieto hlavné pozitíva: 

a)  žiaci majú väčšie sebavedomie, 

c)  je tu väčšia možnosť tvorivého riešenia problémov, 

d) zlepšuje sa dochádzka do školy a motivácia žiakov učiť sa, 

e) žiaci sa viac naučia zvládať život okolo seba, lepšie riešiť životné situácie, zvládať záťaže a stresy, 

krízy a konflikty, 

f) spolupracovať v tímoch, tolerovať odlišnosti a využiť ich v prospech skupinovej práce  

 

Naša koncepcia školy smeruje k rozvoju schopností vzťahujúcich sa na vlastnú osobu, aj na 
medziľudské vzťahy: 
 

A) Schopnosti vzťahujúce sa na vlastnú osobu 

 sebauvedomenie 

 reálne sebahodnotenie: uvedomenie si vlastných kladov a záporov, vlastných hraníc 

 sebadôvera a sebaistota, vedomie vlastnej ceny, možností a schopností 

 sebaovládanie: schopnosť zvládnuť okamžité impulzy a emócie 

 spoľahlivosť: schopnosť dodržiavať základné pravidlá slušnosti a zmysel pre fair play 

 svedomitosť: schopnosť niesť zodpovednosť za vlastné správanie a za pracovný výkon 

 prispôsobivosť: schopnosť prispôsobovať sa zmenám 

 schopnosť inovácie: prijímať nové idey, nápady, resp. sám aktívne navrhovať nové prístupy 

 motivácia k vyšším cieľom 

 ctižiadostivosť: snaha o zlepšenie vlastnej práce, perfekcionizmus 

 lojalita: stotožnenie sa so zámermi, s cieľmi skupiny 

 iniciatíva:  schopnosť pohotovo reagovať a využiť príležitosť 

 optimizmus: vytrvalosť na ceste k cieľu, ochota prekonávať prekážky 

 

B) Kompetencie v oblasti medziľudských vzťahov 

 empatia: vcítenie, uvedomovanie si pocitov, potrieb a záujmov druhých ľudí 

 pochopenie: správny odhad pocitov a tendencií ostatných ľudí, schopnosť a ochota  im 

pomôcť, aktívne ich ovlyvňovať 

 schopnosť stimulovať osobnostný rast druhých:  vycítiť,  kedy treba povzbudiť a 

            podporiť rozvinutie schopností druhých 

 orientácia na druhých: predvídať, správne rozpoznať ich potreby, snaha uspokojiť ich 

 šikovnosť v spoločenskom styku, flexibilita, schopnosť dosiahnuť žiaduce reakcie zo strany 

ostatných 

 schopnosť ovplyvňovať: voľba správnej taktiky na získanie súhlasu 

 schopnosť komunikácie: vysielane jasných a presvedčivých signálov 

 vodcovské schopnosti: schopnosť nadchnúť ostatných pre nejaký cieľ 

 vedieť sa postaviť do čela skupiny, všeobecne viesť ľudí 



 ochota podriadiť sa zmenám: podporovať, iniciovať a organizovať zmeny na pracovisku 

 schopnosť zvládnuť konflikty: spôsobilosť riešiť konflikty, spory 

 schopnosť vytvárať väzby: podpora užitočných vzájomných vzťahov v skupine, 

            schopnosť prispieť ku stmeleniu skupiny 

 schopnosť spolupracovať:  spolu s ostatnými smerovať k vytýčenému cieľu 

 schopnosť tímovej práce: kooperovať, spolupracovať, prehlbovať tímovú prácu, 

            kultivovať spoločné zameranie. 

 

Tieto schopnosti sú súčasťou spoločenského úspechu a dokonca aj osobnej príťažlivosti. 

 

Tí, ktorí sú nadaní v oblasti sociálnej a emocionálnej inteligencie, dokážu bez problémov 

nadväzovať vzťahy s druhými ľuďmi, rozoznávajú reakcie a pocity ľudí,  

patria k vodcovským typom a dobrým organizátorom.  

S prehľadom riešia konflikty a nedorozumenia,  

ktoré neodmysliteľne patria ku každej ľudskej činnosti. 

 


