
Vážené obecné zastupiteľstvo, 

 

dole podpísaní učitelia a nepedagogickí zamestnanci základnej školy zo ZŠ s MŠ Ružindol 
chceme týmto listom vyjadriť podporu súčasnému riaditeľovi PaedDr. Ivanovi Kovačocymu 
a nesúhlas s výsledkom výberového konania na post riaditeľa. Myslíme si, že my, ktorí s ním 
každodenne spolupracujeme ako jeho podriadení, máme právo vyjadriť svoj názor na danú 
situáciu. 

Náš, ešte súčasný, riaditeľ školy si zaslúži našu plnú dôveru a podporu z viacerých dôvodov: 
kvôli jeho osobnostným vlastnostiam, riadiacim schopnostiam a záslužnej činnosti, ktorú 
v škole vykonáva.  

Medzi jeho silné stránky patria empatia, komunikatívnosť, vytváranie priateľskej atmosféry na 
pracovisku, prirodzená nevynútená autorita, ochota pomôcť v každom ohľade, riešenie sporov 
a nedorozumení cestou diskusie a hľadaní riešení cestou dohody. Voči nám, podriadením, sa 
správa tak, že nie je cítiť jeho nadradenosť alebo silu moci nad nami. Môžeme sa na neho 
obrátiť s akýmikoľvek problémami, snaží sa pomáhať a vyjsť nám v ústrety aj v prípade 
osobných ťažkostí. Je to tak aj v prípade žiakov. Ako príklad jeho ľudského prístupu môžeme 
uviesť nemenovaného žiaka 7. ročníka, ktorý bol umiestnený v detskom domove ďaleko od 
svojho zázemia a malo to negatívny vplyv na jeho psychiku. Žiak sa vo svojej ťažkej situácii 
obrátil na riaditeľa školy, ktorý situáciu začal ihneď riešiť. 

Z nás, učiteľov, vedel vytvoriť jeden tím, ktorý dokáže spolupracovať ako celok, hádky 
a konflikty nie sú významné ani časté. Napriek stiesneným a nedostatočným hygienickým 
podmienkam v zborovni do práce chodíme s radosťou a väčšina školských dní prebehne 
v dobrej nálade. 

Vďaka jeho pokojnej povahe a flexibilite sme dokázali čeliť aj viacerým stresovým situáciám. 
Napr. počas komplexnej inšpekcie, ktorá prebehla hladko a s priaznivým hodnotením. 

Počas svojho pôsobenia urobil aj mnoho zásadných zmien, ktoré viedli k merateľnému 
zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ako sú napr. výsledky Monitoru 5 a 9 v oboch 
predmetoch, no výrazne hlavne v matematike. V celoslovenskom hodnotení škôl sme sa za 5 
rokov jeho pôsobenia postúpili v desaťstupňovom rebríčku o dva stupne vyššie z hodnotenia 
„škola s priemernými výsledkami“ na „školu s veľmi dobrými výsledkami žiakov“, kam sa 
komplexne započítavajú všetky ukazovatele od vedenia školy, cez kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu po vedomosti a výstupy žiakov. 

Školu zveľadil aj technicky, najväčším krokom bolo vybavenie všetkých učební počítačovou 
technikou, projektormi a interaktívnymi tabuľami. Týmto umožnil odstrániť asi najväčší 
nedostatok z hodnotiacej správy z komplexnej inšpekcie, a to nedostatočné využívanie IKT 
techniky vo vyučovacom procese. 

A preto si myslíme, že nie je správne prerušiť tento proces výrazných kladných zmien a rozvoja 
školy zmenou osoby riaditeľa, čo potvrdzujeme aj svojimi podpismi: 

 

V Ružindole dňa 09.07.2020 


