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Aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť

Tieto riadky píšem na konci septembra 2020. Opäť sa stále
hlasnejšie hovorí o silnejúcej druhej vlne nového
koronavírusu a opäť nevieme, aké karanténne opatrenia
môžu byť prijaté o pár týždňov či mesiacov a aký dopad to
bude mať na fungovanie spoločnosti, verejnej správy a
služieb, škôl a aj nás v Teach for Slovakia. Táto veľká
pretrvávajúca neistota z toho, ako a čo bude zajtra, je nový
rozmer nášho každodenného bytia. Faktom je, že je
unavujúca a odčerpáva sily. Našťastie je tu však aj iná
realita a najmä nádej. Tú tvoria úžasní ľudia v Teach for
Slovakia a rovnako fantastickí jednotlivci a organizácie, s
ktorými sa spoločne snažíme už sedem rokov vytvárať pre
deti šance na lepší život.

Ivan Pružinec
výkonný riaditeľ Teach for Slovakia

Obetaví, odvážni, vytrvalí, v plnom nasadení a vždy s vierou, že sa to dá. Vďaka tejto nezlomnej viere sa nám
spoločne podarilo začať spoluprácu s novými partnerskými školami a regiónmi (sme už aj na strednom
Slovensku a tiež na stredných odborných školách). Naši účastníci na mnohých školách pomáhali vytvárať nové
formy dištančného vyučovania, zháňali technické pomôcky na online vyučovanie, mnohí aj osobne nosili
deťom pracovné úlohy domov do schránok počas karantény. Vypomáhali sme pri vyučovaní cez TV v
programoch “Školský klub” a "Tumenca khere - S vami doma", tiež sme prispeli k tvorbe metodiky letných škôl
spolu s ŠPÚ MŠ. Ďakujem všetkým našim účastníkom a ambasádorom Teach for Slovakia, všetkým našim
partnerom a podporovateľom v Change for Slovakia a všetkým členom tímu a našej správnej rade za dôveru,
podporu a nasadenie počas tohto výnimočného školského roka.

KĽÚČOVÉ AKTIVITY
NA DOSIAHNUTIE NAŠEJ VÍZIE
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NAŠA VÍZIA
Aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

AKO JU CHCEME NAPLNIŤ
Vytvárame komunitu lídrov, ktorí spoločne pracujú na
zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali
šancu v živote uspieť.

KĽÚČOVÉ VÝZVY VZDELÁVACIEHO
SYSTÉMU NA SLOVENSKU A DÔVOD, PREČO
TEACH FOR SLOVAKIA VZNIKLO
Z chudobných rodín na
Slovensku len 4 % ľudí
ukončia vysokú školu (v
porovnaní s OECD priemerom 23 %), čo ďalej
poháňa generačnú
chudobu.

32 % mladých u nás
končí základnú školu
bez základnej
čitateľskej gramotnosti
- nerozumejú obsahu
písaného textu.

Na vedomosti z
matematiky má u nás
rodinné zázemie
najväčší vplyv zo 70
krajín sveta.

V štátnej správe a
ďalších sférach biznisu a
mimovládneho sektora
je nedostatok kvalitných
ľudí, ktorí by viedli
potrebné zmeny pre
lepší vzdelávací systém.

CESTA K NAPLNENIU
NAŠEJ VÍZIE
Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete
Teach for All, pôsobiacej v 56 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na
systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov
zo znevýhodnených prostredí.
Základná idea modelu je, že pre zmenu školstva na systémovej úrovni je
potrebná kriticky veľká skupina ľudí, ktorí z vlastnej skúsenosti vedia, čo v
školách nefunguje i ako sa to dá zmeniť, a ktorí spolu postupne
presadzujú tieto zmeny v školách i na systémovej úrovni z rôznych
pozícií naprieč spoločnosťou – z ministerstiev, z médií či z biznisu.
Program na Slovensku funguje od roku 2014 a jeho organizáciu
zastrešuje Manageria o.z.

PROGRAM MÁ VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY
V DVOCH ČASOVÝCH HORIZONTOCH
Model Teach For All dosahuje vo svete viditeľné zlepšenia vzdelávacích výsledkov celých regiónov či
krajiny. Zmenu dosahuje pôsobením v dvoch na seba nadväzujúcich časových horizontoch – najprv na
úrovni škôl ukazuje, čo je možné, a potom v dlhodobom horizonte cez komunitu lídrov pôsobiacich vo
všetkých úrovniach systému školstva je katalyzátorom zmien na systémovej úrovni.

TU A TERAZ
Zlepšenie výsledkov v
konkrétnych školách v horizonte
3-5 rokov, ktoré potom poskytujú
ostatným návod a inšpiráciu, čo a
ako je možné zlepšiť.

DLHODOBÝ DOPAD
Zmena zlyhávajúceho systému v
horizonte 15-30 rokov cez
budovanie kritickej masy lídrov
Teach for Slovakia, pôsobiacich
na všetkých úrovniach
systému školstva.

TU A TERAZ

DLHODOBÝ DOPAD

Vyhľadávame školy v náročných
prostrediach s vedením, ktoré je
odhodlané posunúť školu vpred. Do
týchto škôl prinášame talentovaných a
zapálených mladých ľudí, ktorí nie sú
zaťažení rutinou, nemajú obavy vykročiť
z komfortnej zóny, a majú prístup k
inovatívnym metódam vzdelávania ako
aj širokej sieti odborníkov zo Slovenska i
zahraničia.

Priťahujeme do školstva mimoriadne
schopných a zapálených ľudí s cieľom
vytvoriť kritickú masu lídrov zmien na
všetkých úrovniach systému. Najprv na
pozícii učiteľa počas 2 rokov získajú
osobnú skúsenosť z fungovania škôl a
komunít v náročných prostrediach, aby
potom nastúpili do rolí na rôznych
miestach spoločnosti, kde sa vďaka
svojmu
talentu
a
unikátnym
skúsenostiam z „terénu“ stávajú
katalyzátorom zmien na systémovej
úrovni.

Veríme, že škola so silným riaditeľom,
ktorému poskytneme učiteľov z Teach
for Slovakia a dodatočnú podporu,
dokáže výsledky svojich žiakov posunúť
výrazne
vpred
a
tak
vytvoriť
replikovateľný príklad, čo a ako je
možné dosiahnuť napriek náročným
podmienkam.

Veríme, že táto komunita lídrov spolu s
úspešnými príkladmi toho, čo je možné
dosiahnuť na úrovni škôl, je kľúčovým
elementom k realizácii akéhokoľvek
plánu pre zlepšeniu školstva.

WENDY KOPP

Zakladateľka Teach For
America a Teach For All
Časopisom The Times
zaradená medzi 100 žien s
najväčším dopadom na svet.

"Uvediem ako príklad hlavné mesto USA, to je obzvlášť pozoruhodný
príbeh. Keď sme tam v roku 1991 začali, tamojšie školy boli najhoršie
zo všetkých veľkých amerických miest. Iba päť percent detí z
washingtonských škôl získalo univerzitný diplom a ani jedna škola
nejavila potenciál toto nízke číslo prekonať. Dnes je tam štyridsať
škôl, z ktorých takmer polovica detí získa univerzitný diplom. Takú
veľkú zmenu nikto neočakával. Má to, samozrejme, veľa príčin.
Nemôžeme si privlastňovať všetky zásluhy, bolo tam niekoľko veľmi
reformných starostov, niekoľko oddaných filantropov, skúsených
pedagógov a ďalších dôležitých ľudí. Ale bez Teach for America
by sa to určite nepodarilo. Naši ľudia tvoria dnes dvadsať percent
riaditeľov škôl vo Washingtone, mnohí z nich vedú práve spomínané
úspešné školy. Okrem nich sú tam stovky našich učiteľov, medzi nimi
sú piati držitelia ocenenia Učiteľ roka. Programom Teach for America
prešlo aj veľa lídrov mimovládnych organizácií, ktoré túto zmenu v
školstve podporovali. Taká zmena, aká nastala vo Washingtone, by
nebola možná, keby sme v programe nesústredili talent a energiu
najlepších absolventov najprestížnejších univerzít."
V roku 2015 Wendy Kopp navštívila Slovensko.
Uvedený citát je z rozhovoru, ktorý poskytla časopisu .týždeň:
https://www.tyzden.sk/casopis/25115/dobre-vzdelanie-pre-vsetkych/

DVOJROČNÝ
LEADERSHIP PROGRAM
Spájame ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnú prácu, chcú mať pozitívny
dopad na spoločnosť a chcú rozvíjať svoje zručnosti. Budujeme
komunitu ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo
nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.
Účastník leadership programu Teach for Slovakia pôsobí dva roky v
role učiteľa na základnej alebo strednej škole. Na tento čas sa stáva
zamestnancom školy a odtiaľ mu plynie mzda v zmysle zákona o
výkone práce vo verejnom záujme. Svojich žiakov motivuje k
dosahovaniu akademických cieľov, podporuje ich v rozvoji charakteru
a pomáha im nachádzať nové príležitosti.
Každý človek zapojený v leadership programe Teach for Slovakia
dostáva 240 hodín tréningov a workshopov, 90 hodín osobného
mentoringu a v priebehu leta si volí letnú stáž.

35

zapojených účastníkov
v školskom roku 2019/2020,
z toho 17 v druhom ročníku
a 18 v prvom ročníku.

V školskom roku 2019/2020 sme boli v kontakte
so stovkami ľudí, ktorí mali záujem o náš
leadership program.

VÝBEROVÝ PROCES

Doposiaľ sa do programu prihlásilo už viac ako
2600 ľudí. Celkovo sme zapojili 100 účastníkov,
ktorí splnili náročné medzinárodné kritériá
Teach For All.
Avšak do výberového procesu, ktorý pravidelne
vrcholí na jar, silno zasiahla koronakríza.

Aj vďaka inovatívnym formám náboru a
výberu kandidátov sa nám do dvojročného
leadership programu Teach for Slovakia
podarilo zapojiť ďalších 25 ľudí, ktorí začali
v školách pôsobiť od šk. roku 2020/21.

PRÍKLADY REALIZOVANÝCH AKTIVÍT
V RÁMCI LEADERSHIP PROGRAMU

OKTÓBROVÝ NÁRODNÝ TRÉNING

špecifické výzvy v našich triedach; didaktika predmetov; teória zmeny (školský vzdelávací systém);
budovanie vzťahov so stakeholdermi a partnermi; manažment času; ako mobilizovať ľudí (SWITCH
princíp), diferenciácia v triede; koučing – napĺňanie ambasádorskej vízie absolventov TFS

DECEMBROVÝ NÁRODNÝ TRÉNING

budovanie vzťahov s kolegami a vedením škôl; efektívna komunikácia, asertivita, náročné
konverzácie; budovanie čitateľskej gramotnosti; práca s mindsetom; nástroje leadershipu; podpora k
ambasádorstvu; TFS efektívna komunikácia – budovanie vzťahov s ľuďmi, ktorí majú odlišné názory;
systém sociálnych služieb a ich dopad na našu víziu; práca s predsudkami a postojmi; budovanie
mediálnej gramotnosti v triedach; hľadanie naplnenia vo vedení zmeny v náročnom prostredí

MARCOVÝ NÁRODNÝ TRÉNING

budovanie zručností na sebareflexiu a spätnú väzbu v triedach; mindfulness ako nástroj rozvoja
emočnej inteligencie učiteľa; práca s vonkajšími a vnútornými vyrušeniami; Montessori didaktika;
vzdelávanie k súhlasu; mentoring a koučing pri vedení detí; manažment času II; kariérna podpora a
stáže v TFS; stretnutie s komunitou podporovateľov Change for Slovakia; práca s deťmi, ktoré zažívajú
toxický stres; práca s mládežou v neformálnom vzdelávaní; vzdelávacia politika (od jej tvorby do
našich tried); čo zanechávam v triede

APRÍLOVÝ/MÁJOVÝ NÁRODNÝ TRÉNING ONLINE FORMOU

ako správne rozbehnúť vlastný projekt; písanie projektov; budúcnosť vzdelávacieho systému; umenie
vyjednávať; impakt; efektívna komunikácia; hodnotenie vo vzdelávaní; príklady efektívneho
vzdelávacieho systému

ABSOLVOVANÉ REGIONÁLNE ŠKOLENIA

techniky učenia; ako definovať problém; ako plánovať efektívnejšie; manažment správania v triede;
plánovanie hodín; diskusia s riaditeľom CZŠ Narnia; hodnotenie – prípadová štúdia; práca s domácimi
úlohami; ako učiť počas pandémie

ĎALŠIE AKTIVITY

DISKUSIA S
KANDIDÁTMI ZA
OBLASŤ ŠKOLSTVA

NA KAŽDOM
DIEŤATI ZÁLEŽÍ

LETNÁ ŠKOLA
TEACH FOR SLOVAKIA

Teach for Slovakia zorganizovalo
diskusiu, kde politici predstavili
svoje vízie riešení najväčších
problémov školstva.

Projekt účastníkov na podporu
ich žiakov, ktorí zostali počas
karantény odrezaní od
internetu.

6. ročník Letnej školy Teach for
Slovakia prebiehal v bratislavskej
mestskej časti Dúbravka, navštívilo
ju viac ako 100 žiakov.

OD 1. JÚLA 2019 DO 30. JÚNA 2020
V ČÍSLACH

300

55-95

Minulý rok sme v leadership
Náš tím v priebehu roka poskytol
programe realizovali viac ako individuálnu mentoringovú podporu v
300 hodín tréningov, školení a
celkovom rozsahu 55-95 hodín na
workshopov.
účastníka v závislosti od potrieb
každého z nich.

20
Na tréningoch v rámci
leadership programu sme
spolupracovali s 20 externými
lektormi.

PARTNERSKÉ ŠKOLY

24

partnerských škôl
v školskom roku 2019/2020,
z toho 2 stredné školy
a 22 základných škôl.

Viac o spolupráci so školami

5 škôl patrí do skupiny
intenzívneho partnerstva,
takzvaného SWIP.

NAŠE VÝSLEDKY
PO PILOTNOM ROKU
NA STREDNÝCH
ŠKOLÁCH
Hodnotenie prístupu učiteľa a
atmosféry v triede žiakmi
renomovanou medzinárodnou
metodikou Panorama
Metodika Panorama vyvinutou v spolupráci
Teach For All a Bill & Melinda Gates
Foundation, ktorá je používaná v 40 krajinách
sveta s dôrazom na vytvorenie podmienok
pre napredovanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

ZOZNAM PARTNERSKÝCH ŠKÔL V
ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
OA Dudova 4, Bratislava
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Bratislava
Základná škola v Lozorne
ZŠ a MŠ Školská 16 Markušovce
ZŠ Bystré
ZŠ Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
ZŠ Hlavná 175, Malčice
ZŠ Huncovce
ZŠ Chminianske Jakubovany 270
ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce
ZŠ Kecerovce
ZŠ Komenského, Svit

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice - Luník IX
ZŠ Nejedlého, Bratislava - Dúbravka
ZŠ Pavla Horova, Michalovce
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír
ZŠ s MŠ Terňa
ZŠ s MŠ Veľké Leváre
ZŠ Seňa
ZŠ Spišský Štvrtok
ZŠ Turňa nad Bodvou, Školská ulica 301/16
ZŠ Ždaňa
ZŠ Rokycany 46
ZŠ Školská 526/53, Handlová

CHANGE FOR SLOVAKIA
Change for Slovakia je komunita úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania a
cítia, že chcú pre Slovensko urobiť ešte niečo viac. V školskom roku 2019/2020 sa komunita rozrástla na viac
ako 250 členov. Tešíme sa, že sa k našim podporovateľom pridali aj osobnosti ako pani Mária Patakyová,
Martin Huba, Matej Tóth, Zora a Martin Bútorovci a ďalší zaujímaví ľudia z rôznych oblastí.
Popri finančnej podpore venujú podporovatelia účastníkom leadership programu Teach for Slovakia a
komunite aj svoj čas - či už na spoločných podujatiach, kde sa spoločne rozprávame o stave školstva, jeho
výzvach a riešeniach, alebo individuálne počas návštevy účastníka programu na škole. Týmto podporovatelia
získavajú lepší náhľad do stavu školstva aj mimo svojej “bubliny” a spoznávajú riešenia, ktoré Teach for
Slovakia do škôl prináša.
Naším cieľom je postupne vytvoriť silnú komunitu 500-1000 úspešných ľudí z rôznych oblastí, ktorí spoločne
vytvoria silný hlas pre zmenu školstva a poskytnú zázemie pre ďalší rozvoj programu Teach for Slovakia.

Viac o komunite
Change for Slovakia

SOM VEĽMI VĎAČNÁ JURAJOVI
GIRMANOVI ZA MOŽNOSŤ VYTVORIŤ
KRÚŽOK DREAMIT A ZAPOJIŤ AJ
ZAMESTNANCOV
T-SYSTEMS DO MINI KOMUNITY
TEACH FOR SLOVAKIA.
Zuzana Bendíková (ročník 2018) o spolupráci s
podporovateľom z komunity Change for Slovakia.

„V mojom prvom roku sme spolu s Katkou Hofericou
(ktorá sa tiež stala podporovateľkou) pripravovali
plány krúžku a v druhom roku som sprevádzala
zamestnancov plánmi, aby oni vedeli krúžok viesť.
Vďaka tomu sme deckám ukázali iný prístup
dospelákov k deťom a k práci, ktorý bol zameraný na
spoluprácu, pohodu (tykanie), organizáciu práce a
reflexiu. Dúfam, že v tejto iniciatíve budeme
pokračovať.“

„Som rád, že môžem aspoň takto na diaľku prispieť a podporiť talenty tam, kde to považujem za veľmi
prospešné – na školách. Verím, že motivovaní a odhodlaní účastníci leadership programu Teach for
Slovakia dokážu svoje okolie nadchnúť a z mladých ľudí sa tak stávajú sebavedomí, aktívni a
zodpovední obyvatelia a členovia svojich komunít.“
Martin Bukna
Európsky parlament, Riaditeľstvo pre komunikáciu, Oddelenie pre mládežnícke aktivity

Viera Kalmárová
Hlavná školská
inšpektorka

Natália a Braňo
Lukáš Bakoš
Závodskí
Maxman Consultants, manažérka a
Managing Director
moderátor

Dušan Plichta
CEO v spoločnosti
Powerlogy

Andrej Jankuliak
Manažér,
poľnohospodár

Anna Chlupíková
Riaditeľka základnej
školy

Andrea Freiermuth
Event Manager,
Freelancer

Juraj Girman
Viceprezident
T-systems

Jana Olach
Kostrabová
Advokátka

Matej Tóth
športovec

Alena Kanabová
Senior manažérka v
Accenture

Ivan Dohnány
Konateľ stavebnej
spoločnosti

Lucia a Richard
Markoví
manažérka a
riaditeľ ESET

Marian Marek
PosAm CEO

Lucia Grajcarová
Analytička, Útvar
hodnoty za peniaze
MFSR

Zuzana a Peter Bero
Partneri vo
vydavateľstve
LiberaTerra

Eva Orszaghová
Brand špecialistka
Amazon, Londýn

Andrej Winter
zakladateľ
Job Angels

AMBASÁDORSKÉ HNUTIE
Budovanie komunity ambasádorov je ultimátnym cieľom organizácií v
sieti Teach For All. Práve kvalitní a schopní ľudia, ktorí rozumejú
vzdelávaciemu systému, sú cesta, ktorou chceme dosahovať
systematickú zmenu školstva a vzdelávania na úrovni celej krajiny.
Ambasádorom Teach for Slovakia sa stávajú účastníci po absolvovaní
dvoch rokoch v školách, keď sa odhodlajú ďalej spoločne pracovať na
zmenách, aby raz každé dieťa malo šancu v živote uspieť.
Našou aktuálnou prioritou pre dosiahnutie systémovej zmeny je
podporovať ambasádorov, aby si volili svoje ďalšie pôsobisko v
inštitúciách, ktoré spravujú systém vzdelávania. Kľúčové v tom je,
samozrejme, ministerstvo školstva, kde aktuálne pôsobí už 13
ambasádorov. Ďalší ambasádori pracujú v školách, vzdelávacích
organizáciách či v biznise.

60

počas šk. roka 2019/2020 mal
program 45 ambasádorov.
Na konci školského roka sa k
nim pridali 15 noví absolventi
leadership programu.

PRACOVNÉ SKUPINY AMBASÁDOROV
TEACH FOR SLOVAKIA:
System Admin

Social Innovation

Fair Education

OBLASTI, KDE PÔSOBIA AMBASÁDORI
TEACH FOR SLOVAKIA
24 % štátna správa
22 % neziskový sektor
16 % učiteľstvo
11 % biznis

9 % sociálne inovácie
2 % advokácia
16 % ďalšie vzdelávanie
a rodičovská dovolenka

SWIP je skratka z anglického School With Intensive Partnership.
Sú to naše partnerské školy s intenzívnou spoluprácou. To
napríklad znamená, že škole sa jeden deň do týždňa venuje
člen nášho tímu - SWIP koordinátor. Jeho úlohou je aktívne
komunikovať s vedením školy a zriaďovateľom, nastavovať a
strážiť progres smerom k cieľom spolupráce.
Jednou z piatich škôl s takouto intenzívnou spoluprácou je aj
ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 na sídlisku Luník IX v Košiciach. Medzi
aktivitami sú mesačné stretnutia pre učiteľský zbor,
teambuilding pre učiteľský zbor, podpora vzájomných vzťahov,
soft skills medzi vedením a učiteľmi a externé hodnotenie školy
a práca s jeho výsledkami.

Škola spolupracuje aj s organizáciou ETP Slovensko,
ktorú vedie ambasádorka Teach for Slovakia Veronika
Poklembová. Vďaka tomu sa tu v šk. roku 2019/20
zorganizovalo školenie Feuersteinovej metódy a
školenie Mosty z chudoby.

SPOLUPRÁCE
AMBASÁDOROV
A SWIP ŠKÔL
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
Luník IX Košice

FINANČNÝ
PREHĽAD

NÁKLADY TEACH FOR SLOVAKIA V
ŠKOLSKOM ROKU 2019/20
22 000 €
49 000 €
233 000 €
71 000 €

Školenia a podpora účastníkov v školách
Manažment, fundraising a marketing
Prevádzka kancelárie a administratíva
Nábor a výberový proces účastníkov

75 000 €

Iné
Straty minulých období a tvorba rezervy

153 000 €
Zdroj: Interný reporting TFS, predbežné údaje
Teach for Slovakia ako člen Medzinárodnej siete Teach For All pravidelne porovnáva svoje výkonové a finančné
ukazovatele s ostatnými krajinami (upravené na kúpnu silu v danej krajine). Výška a štruktúra rozpočtu
Teach for Slovakia je porovnateľná s priemerom európskych programov Teach For All.

PRÍJMY TEACH FOR SLOVAKIA V
ŠKOLSKOM ROKU 2019/20
76 000 €
301 000 €
82 000 €

Ministerstvo školstva
Komunita Change for Slovakia (fyzické osoby)
Partnerské školy a zriaďovatelia partnerských škôl
Granty a ostatné príjmy

144 000 €

Zdroj: Interný reporting TFS, predbežné údaje

REALIZAČNÝ TÍM
V ŠKOLSKOM ROKU
2019/2020

Stanislav Boledovič, CEO
Ivan Pružinec, Managing Director
Flo Symington-Maar, Participants and Ambassadors Leadership Program Director
Kristína Uhlíková, Mentor Team Senior Manager, Mentor and SWIP* coordinator
Mária Leitnerová, Mentor (Senior Specialist)
Erik Tomásch, Mentor, Ambassador program manager, SWIP* coordinator
Mária Dečová, Mentor and SWIP* coordinator (Senior Specialist)
Zuzana Laurincová, Program Design Manager
Tomáš Macko, Mentor (Senior Specialist), Program Design Trainee
Roman Veverka, Schools & Education Organizations Partnerships Director
Mária Sroková Gašperová, School Partnerships Coordinator
Lenka Svoradová, Recruitment - Selection - Matriculation Manager
Veronika Pavlíková Klindová, Marketing and Communication Manager / Impact communication
Katarína Vargová, Marketing Trainee
Jakub Malachovský, Recruitment Specialist
Denisa Nováková, Recruitment Trainee
Katarína Kašická, Recruitment Trainee
Ivana Boledovičová, Finance & Compliance Director
Viera Kočtúchová, Operations & Change for Slovakia Senior Specialist
Pavla Solivarská, Change for Slovakia project leader
SWIP - School With Intensive Partnership

DANIEL BÚTORA

Školiteľ a kouč manažérov a riaditeľ
Zdruťenia škôl C. S. Lewisa. V minulosti
pôsobil ako riaditeľ slovenského
vysielania rádia Slobodná Európa.

STANISLAV BOLEDOVIČ

SPRÁVNA RADA
V ŠKOLSKOM ROKU
2019/2020

Sociálny podnikateľ vo vzdelávaní,
(spolu) zakladateľ Nexterie, Učiteľ
2020, A Dosť!, Teach for Slovakia.

ALENA KANABOVÁ

Senior manažérka Accenture, kde
riadi aj aktivity spoločenskej
zodpovednosti firmy.

BARBORA RUŠČIN

Manažérka v Tatra banke.

ANTON ZAJAC

MATÚŠ HORVÁTH

Podnikateľ a filantrop.
Spolumajiteľ ESETu.

V Slido má na starosti
People Operations.

MATEJ SAPÁK

FEDERIKA PLESNÍK

Riaditeľ školy Leaf Academy.
V minulosti pôsobil aj ako
poradca na ministerstve
školstva a financií.

MÁRIA
PERIGNÁTHOVÁ
Analytička na Inštitúte
vzdelávacej politiky MŠ.
Ambasádorka Teach for
Slovakia, ktorá pôsobila 2 roky
v základnej škole vo Svite.

VIERA KALMÁROVÁ
Hlavná štátna školská
inšpektorka.

JÁN HERO

Kouč a manažér, aktuálne na
materskej dovolenke, v
minulosti pôsobila ako
výkonná riaditeľka .týždňa.

Poradca štátneho tajomníka
ministra školstva. Je
zakladajúcim riaditeľom
rómskeho gymnázia v Kremnici.

DANIEL LACO

ANNA CHLUPÍKOVÁ

Spolumajiteľ školiacej firmy
FBE, predseda spojenej
správnej rady CZŠ Narnia a
Bilingválneho gymnázia C. S.
Lewisa. V rámci občianskeho
zduženia D3 podporuje
programy rozvoja lídrov.

V školskom roku 2019/2020
pôsobila ako riaditeľka
súkromnej ZŠ Félix. V
súčasnosti poverená
riaditeľka odboru
predprimárneho vzdelávania
a základných škôl na MŠ.

PARTNERI
ĎAKUJEME
SPOLU DOKÁŽEME VIAC

Verejní partneri:
Lozorno

Hlavní firemní a nadační partneri:
Partneri:

Spolupracujúce organizácie vo vzdelávaní:

ĎAKUJEME AJ MNOHÝM
ĎALŠÍM PODPOROVATEĽOM
A PARTNEROM

ABY RAZ VŠETKY NAŠE
DETI MALI ŠANCU V
ŽIVOTE USPIEŤ

teachforslovakia.sk
#teachforslovakia
@teachforslovakia

POD ZÁŠTITOU
PREZIDENTKY
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

