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Aktuálne témy – rozšírenie kapacít pre MŠ


Ministerstvo dostalo na rozširovanie kapacít materských škôl 426
žiadostí.



Suma 10 000 000 eur bude rozdelená medzi 113 žiadateľov z celého
Slovenska.
Najviac žiadostí bolo na rozširovanie pomocou rekonštrukcie, ale
vzniknú aj nové modulové priestory či nadstavby.
Rozšírenie kapacít materských škôl predstavuje vznik 167 nových
tried, ktoré bude navštevovať cca 3 670 detí.
Rozšírenie kapacít materských škôl však bude mať pozitívny vplyv aj
na zamestnanosť - zamestnanie získa viac ako 330 učiteliek pre
predprimárne vzdelávanie.
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Aktuálne témy –
finančný príspevok na učebnice AJ
 Na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Regionálne školstvo
– financovanie – Príspevok na učebnice.






Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých
ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka.
V máji 2015 poskytne MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice základným
školám podľa:
počtu žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka v školskom roku
2014/2015 (použité budú údaje zo štatistických výkazov zo septembra
2014 od CVTI) a
výšky príspevku 11 € na žiaka.
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Aktuálne témy –
finančný príspevok na učebnice AJ
 Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom
zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 10.decembra 2015 na
účet poskytovateľa.
 Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v
súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného
úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok
2015.
 Prípadné otázky súvisiace s príspevkom na učebnice je potrebné
adresovať na oddelenie edičnej činnosti sekcie regionálneho
školstva MŠVVaŠ SR – Mgr. Alena Mihaliková
alena.mihalikova@minedu.sk, tel. 02/59 374 273.
 Najčastejšie otázky sú uvedené na webovom sídle
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Aktuálne témy - tlačivá
 Doklady o vzdelaní
– platnosť od 1. 1. 2015 – uvedená v spodnej časti dokladu nemusia sa objednávať na každá školský rok.
 Pedagogická dokumentácia – aktualizovaná k 1. 9. 2015 v
súlade s inovovanými ŠVP – pre 1. a 5. ročník ZŠ.

 Kontaktná osoba – návrhy na zmeny, úpravy:
Ing. Ondrej Divinský - ondrej.divinsky@minedu.sk
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Aktuálne témy - PISA


Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výkonov 15 – ročných žiakov
Dve pracovné skupiny- expertná skupina a výskumný tím.



Je vytvorená expertná skupina, ktorá má posúdiť opodstatnenosť zmeny
dochádzky žiakov základných škôl z neefektívneho modelu 4 roky
primárneho vzdelávania a 5 rokov nižšieho sekundárneho vzdelávania
na model 5 + 4 alebo 6 + 3 roky.
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Aktuálne témy - PISA
 Výskumný tím, ktorý má objasniť vzťahy medzi zhoršujúcimi sa
výsledkami v testovaní PISA a jednotlivými prvkami školského
systému na Slovensku - tím má identifikovať tieto vzťahy.
 V súčasnosti nie je jasné, ktoré prvky školského systému v SR
spôsobujú zlyhávanie v testovaní a jednotný názor nie je ani v
akademickej obci, keďže výskumné výzvy tohto typu doteraz
absentovali.
 V rezorte sa vytvára i tím, ktorý bude pracovať na Národnej
spratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania
čitateľskej gramotnosti.
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ŠVP_materské školy


Dňa 10. marca 2015 bol pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0 schválený
Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách s platnosťou od 1. septembra 2015.



Vzhľadom na to, že uvedený štátny vzdelávací program zásadným
spôsobom mení doterajšiu prax predprimárneho vzdelávania, a to
nielen v obsahu vzdelávania, ale aj v organizácii predprimárneho
vzdelávania, pán minister rozhodol, že v školskom roku 2015/2016
bude zavedený do praxe materských škôl na dobrovoľnom princípe.



Dobrovoľný princíp znamená, že v školskom roku 2015/2016 sa bude
realizovať pilotná fáza zavedenia Inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie .
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ŠVP_materské školy


Materské školy, ktoré prejavia záujem, sa môžu prihlásiť do pilotnej fázy
zavedenia Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách do praxe materských škôl písomne, listom
podpísaným riaditeľkou/riaditeľom materskej školy v termíne do 31. mája
2015 na adrese:
Štátny pedagogický ústav
P. O. Box 26
Pluhová 8
830 00 Bratislava.



Pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení nadobudne
Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách účinnosť až od 1. septembra 2016.
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ŠVP_ZŠ_stručný prehľad z histórie príprav
 Práce na inovácii štátnych vzdelávacích programov sa začali
v máji 2012.
 Verejná diskusia bola ukončená 31.10.2013.
 Po zapracovaní pripomienok nasledovalo pripomienkové
konanie PRO a profesijných
organizácií, ktoré bolo
ukončené 15. júla 2014.
 ŠPÚ vyhodnotil pripomienky k jednotlivým návrhom a predložil
ich ministerstvu dňa15. augusta 2014.
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ŠVP_Rámcový učebný plán (RUP)


Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od
1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ.



RUP je upravený tak, aby aj v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní
boli vyučovacie predmety rozdelené po jednotlivých ročníkoch.



„Otvorený variant RUP“ – je možnosť pre školy rozdeliť hodinové
dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri
zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, vnútornej
logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu
vyučovacích hodín jednotlivých učebných predmetov.
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ŠVP_najvýraznejšie zmeny
 Zvýšenie dotácie vyučovacích hodín prírodovedných
predmetov /fyzika, biológia, chémia, matematika, informatika/.
 V súvislosti s týmto zámerom je vytvorený nový predmet
prvouka na prvom stupni základnej školy.
 Vyučovanie cudzích jazykov sa bude povinne realizovať od
tretieho ročníka vyučovacím predmetom- anglický jazyk.
 Druhý cudzí jazyk - škola je povinná ponúknuť jeho
vyučovanie z rámca voliteľných hodín podľa možnosti školy
a záujmu žiakov /výberom z – francúzskeho, nemeckého,
talianskeho, španielskeho a ruského jazyka/.
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ŠVP_spojenie s praxou
 Výrazné posilnenie predmetu pracovné vyučovanie na I.
stupni a predmet technika na II. stupni ŽŠ.
 Školy – podľa materiálno-technických a personálnych
podmienok budú vzdelávať tematický celok Ekonomika
domácnosti - podľa vzdelávacích štandardov, ktoré sú
súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
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ŠVP- vzdelávacie oblasti, vzdelávacie štandardy
 Vzdelávacie oblasti
 Úprava a zjednotenie v rámci ZŠ- názvy vyučovacích predmetov.
 Vzdelávacie štandardy – charakteristika, ciele, obsah
vyučovacieho predmetu
spresnenie, reformulácia výkonových štandardov,
spresnenie učebného obsahu, vymedzený je časový
horizont na dosahovanie jednotlivých spôsobilostí žiakmi,
uplatniť medzipredmetové vzťahy.
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ŠkVP
 Pri tvorbe ŠkVP škola vychádza zo vzdelávacích štandardov
vyučovacích predmetov v ŠVP, pričom využíva nasledujúce
možnosti podľa svojich konkrétnych potrieb:
 Platné vzdelávacie štandardy pre príslušné vyučovacie predmety
škole môžu slúžiť ako učebné osnovy povinných vyučovacích
predmetov, ktorých časovú dotáciu v učebnom pláne ponechá
alebo navýši bez rozšírenia obsahu.
 Učebné osnovy sa musia vypracovať k rozširujúcemu obsahu
učiva z povinných vyučovacích predmetov ŠVP a k
novovytvoreným predmetom v učebnom pláne.
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Prierezové témy









Osobnostný a sociálny rozvoj
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova a ľudová kultúra
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia

Spôsob výučby:
→ ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov
→ prostredníctvom samostatných vyučovacích blokov, seminárov, prednášok a pod.
→ samostatný vyučovací predmet vytvorený z rámca voliteľných hodín
.
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Legislatíva








Najnižší počet žiakov v triede základnej školy
8 žiakov v triede nultého ročníka
6 žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej základnej škole
12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy
11 žiakov v triede prvého ročníka
13 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka
15 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka



Prípady osobitného zreteľa
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Legislatíva
 Navrhované zmeny v legislatívnom procese.

 Zápis do prvých ročníkov- termín
 Povinnosť riaditeľa školy pri nahlasovaní prijatých žiakov podľa
miesta trvalého bydliska
 Počty žiakov v neplnoorganizovaných školách
 Zmeny v plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí
 Zavádzanie centrálneho registra a s tým súvisiacich povinností
pre školy a zriaďovateľov.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
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