
Asociácia vzdelávania samosprávy 

s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. vám ponúkajú publikáciu: 

Balíček – Rada školy a Koncepcia rozvoja školy 
Anna Böhmerová, Mária Stanislavová 

 
Ponúkame vám cenovo výhodný balíček dvoch publikácií, ktoré svojim obsahom na 

seba voľne, avšak nanajvýš účelne, nadväzujú a poskytujú komplexnú informáciu pre 

naštartovanie a realizáciu procesov úspešného riadenia školy či školského zariadenia. 

Druhé aktualizované vydanie úspešnej príručky „Rada školy ....“ podáva výklad práv, 

povinností a kompetencií tohto poradného orgánu riaditeľa školy, prezentuje 

legislatívne zázemie ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti 

rady školy, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy, o. i. aj v tak dôležitej 

personálnej oblasti, akou je výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. 

Na výklad procesov, uvedeného titulu ako aj na výpočet povinnosti riaditeľa školy 

svojim obsahom nadväzuje príručka „Koncepcia rozvoja školy...“, ktorej predmetom 

je prezentácia odporúčaní pre prípravu koncepcie školy či školského zariadenia 

výkladom procesov pre stanovenie kľúčových faktorov pre víziu fungovania a tvorbu 

koncepcie školy, pri vhodnom uplatnení ŠVP a vytvorenie konkrétneho ŠkVP školy 

pre nasledujúce obdobie. 

Okrem uvedeného príručky prinášajú množstvo príkladov, vzorov a odporúčaní pre 

uplatnenie v školskej praxi. Oba tituly sú určené pre všetkých zriaďovateľov škôl a 

školských zariadení, odbory školstva pri územných aj miestnych samosprávach, pre 

riaditeľov škôl, aj tých, ktorí sa nimi chcú ešte len stať, ako aj pre ďalších vedúcich 

pedagogických pracovníkov. 

Cena: 13,52 € (vrátane DPH) 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Obec/Mesto, resp. iná organizácia  .................................................................................................................... 

Kontaktná osoba – Meno a priezvisko ................................................................................................................ 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Obec/Mesto, PSČ .............................................................................................................................................. 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

BALÍČEK – RADA ŠKOLY a KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY v počte ..................   ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava poštovné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:  
Wolters Kluwer s.r.o.,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   Banka: 1440643012/0200, VÚB 
 

Objednávky zasielajte na adresu: avs@avs-rvc.sk 

resp.  použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály, 

kliknutím na názov príslušnej publikácie.  
 

mailto:avs@avs-rvc.sk
http://www.avs-rvc.sk/

