
Asociácia vzdelávania samosprávy 

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

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia 
Anna Böhmerová, Mária Stanislavová 

 
Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu 

výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať 

odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích institúcií. Uchádzači o funkciu 

riaditeľa predkladajú rade školy či školského zariadenia takúto koncepciu prioritne na 

účely výberového konania, ako povinnú súčasť materiálov. Podstatný pre tvorbu 

koncepcie je prístup jej tvorcu a jeho snaha a schopnosť rozpoznať a pomenovať 

kľúčové faktory pre určenie vízie fungovania školy či školského zariadenia pre 

nasledujúce obdobie. 

Cieľom príručky nie je direktívne predpisovať postupy, ale odporúčať efektívne, 

zrozumiteľné a akceptovateľné prístupy a možnosti pri tvorbe koncepcie. Tvorcovia 

príručky zároveň pomenúvajú zásady pre vystupovanie uchádzača na výberovom 

konaní pri prezentovaní koncepcie, pri zodpovedaní otázok a poukazujú na niektoré 

nevhodné spôsoby vyjadrovania alebo vystupovania uchádzača na výberovom konaní. 

Kniha je určená pre všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, odbory 

školstva pri územných aj miestnych samosprávach, riaditeľov škôl, tých, ktorí sa nimi 

chcú ešte len stať a pre všetkých tu nemenovaných funkcionárov škôl a školských 

zariadení. 

Cena: 7,70 € (vrátane DPH), 72 strán 
 

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): 

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 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/

