Združenie základných škôl
Slovenska
Horný Smokovec 4. – 6. 5. 2016

Prehľad tém:

Základné informácie
POP
Novinky - ŠVVP
Novinky – SZP
Digitálne technológie
Šport

POP 2016/2017

T5 - Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 52016 sa uskutoční 23. novembra 2016 .

T9 - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem
žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa
uskutoční 5. apríla 2017 z predmetov matematika, slovenský jazyk a
literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa
uskutoční 20. apríla 2017.

POP

MŠVVaŠ SR vyhlasuje školský rok 2016/2017 za
Rok čitateľskej gramotnosti .
Odporúča riaditeľom škôl ako prioritnú úlohu intenzívny rozvoj
čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach
v základných školách s odporúčaním využiť disponibilné hodiny
v rámci ŠkVP.

POP

Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti
a začleniť ho do ŠkVP; dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov
na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej
hodine slovenského jazyka a literatúry).

POP

Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské
knižnice zverejňuje na svojom webovom sídle www.spgk.sk rozličné
informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej
gramotnosti a kultúry čítania.

POP/ČG

 Rok čitateľskej gramotnosti bude sprevádzať medializácia
prostredníctvom opakovanej kampane na zvýšenie povedomia
rodičov a verejnosti o čitateľskej gramotnosti a národnej stratégii.
 Túto kampaň navrhujeme rozšíriť aj o športové činnosti, ako je
napríklad beh a iné športové aktivity. Podobne aj čítanie si istým
spôsobom vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť,
pozornosť a koncentráciu.

POP

 Úloha vytvoriť Národnú stratégiu zvyšovania úrovne
a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti „národná
stratégia“ vyplynula z Vecného a časového plánu opatrení na
zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní OECD – štúdia
PISA, vzatom na vedomie uznesením Výboru Národnej rady
Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 144
dňa 9. 10. 2014.

POP

















Význam čitateľskej gramotnosti
Vymedzenie pojmu čitateľská gramotnosť
Európsky a medzinárodný rámec čitateľskej gramotnosti
Národné štruktúry na podporu čítania
Vzdelávanie učiteľov z hľadiska účinnej výučby čítania
Podpora čítania v rodine
Čitateľská gramotnosť v Slovenskej republike
Opis východiskového stavu
Strategický cieľ: zlepšiť výsledky slovenských žiakov
Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania ČG
Strategickí partneri
Základné princípy národnej stratégie
SWOT analýza
Hlavné oblasti intervencie a odporúčania
Ciele národnej stratégie

POP

Pri vzdelávaní detí cudzincov sa odporúča školám postupovať podľa
experimentálne overenej a schválenej pedagogickej dokumentácie
zverejnenej na www.statpedu.sk, kde je aj aktualizácia Metodických
odporúčaní na vyučovanie slovenského jazyka a kurikulum
slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike v rámci
regionálneho školstva, konkrétne: Jazykový kurz a metodické
odporúčania pre deti cudzincov v Slovenskej republike. Jazykové kurzy
pre deti cudzincov zabezpečujú organizačne a finančne okresné úrady
v sídle kraja.

POP

 V materských, základných a stredných školách systematicky
budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty nevyhnutné pre
činnosť školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk.

 Na www.edicnyportal.sk je zverejnený zoznam zostatkových zásob
titulov nereformných učebníc a učebných textov, ktoré sú k
dispozícii školám na objednanie pre potreby doplnenia knižničného
fondu v školských knižniciach.

POP

 Zdravý životný štýl
 Je žiaduce vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity
a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických
a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či
extrémistických organizácií na deti a žiakov.
 zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť
vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP, podporovať činnosť
športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská
a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy;
zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej telesnej výchovy
v školách a vzdelávaniu učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej
výchovy pre túto oblasť.

POP

 DDI- riaditeľom ZŠ dávame do pozornosti - problematiku
praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách.
Upozorňujeme na skutočnosť, že na DDI podporovaných
ministerstvom sa praktický výcvik a teoretické vyučovanie
poskytuje bezplatne. Zoznam uvedených DDI a ďalšie informácie
budú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-nadetskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2016/ .

POP

 Všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom a žiakom škôl
zapojených do projektu Digitálne učivo na dosah sa odporúča aktívne
využívať prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR, ktorá umožňuje
flexibilne pristupovať k digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovnovzdelávacom procese. Aktívne konto RIAM každého pedagogického
a odborného zamestnanca a žiaka je podmienkou pre prihlásenie sa do
tejto siete. Výhodou využívania siete je úspora času pedagógov
a žiakov a podstatné skvalitnenie podmienok pri ich práci s digitálnym
obsahom. Informácie o projekte sú dostupné na www.edu-centrum.sk.
V prípade potreby ďalších informácii nás kontaktujte na
dud_komunikacia@minedu.sk

POP

 Projekt Digiškola prináša informačný systém, ktorý poskytuje
komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby ŠkVP, a to pre
materské, základné a stredné školy. Informačný systém obsahuje v
sebe všetky inovované ŠVP – školám sa tak značne zjednodušuje
dohľadanie a spracovanie nových ŠkVP. Informačný systém
obsahuje nástroj automatickej kontroly vytvorených ŠkVP – systém
skontroluje súlad ŠkVP voči ŠVP. Projekt Digiškola ďalej prináša pre
odborných zamestnancov nástroj na tvorbu posudku o školskej
zrelosti. Pripomíname, že program je bezplatný a škola si nemusí
inštalovať a ani kupovať žiaden program, nakoľko funguje
prostredníctvom webového sídla. Viac informácií o projekte
je zverejnených na stránke www.digiskola.sk.

DVO

 Digitálne vzdelávacie objekty majú pomôcť učiteľom modernou a
pútavou formou prezentovať učivo už deťom v materských školách,
ale aj žiakom v základných a stredných školách. Digitálne učivo v
on-line forme je dostupné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a ich
rodičov. Tento systém zabezpečí žiakom kvalitnú domácu prípravu a
prácu s overenými zdrojmi za účasti rodičov.
 Digitálne technológie sú efektívnym nástrojom na aktívne
vzdelávanie detí a žiakov, prostredníctvom, ktorých budú deti a
žiaci prechádzať z pozície pasívnych poslucháčov do pozície
aktívnych účastníkov vyučovacieho procesu.

Informačný systém

 Školy sú povinné elektronickou formou prostredníctvom
svojho školského informačného systému (napr.
ascAgenda, eŠkola a pod.) poskytovať do centrálneho
registra údaje.
 Bližšie informácie o poskytovaní údajov sú zverejnené
na stránke www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-docentralneho-registra/.

Materské školy

 Pri prijímaní detí do materskej školy je potrebné postupovať
v súlade s informatívnym materiálom dostupným na:
http://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskychskolach/ a tomto istom mieste budú postupne uverejnené aj ďalšie
stanoviská k niektorým vybraným témam, ako napr.
 Materská škola počas letných prázdnin,
 Vedenie triednej knihy,
 Používanie pečiatok a iné

ZS_SS_prepojenie na DUAL

 Výchovné a kariérové poradenstvo – spolupráca so
školami v rámci prípravy analýzy v danej oblasti.

DUAL

 Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu
žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Cieľom je umožniť plynulý
prechod zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť
absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.

DUAL

 V danej súvislosti uvádzame, že pre tento účel sú na
stránkach www.profsme.sk a www.potrebyovp.sk
uverejnené informácie o ponuke vytvorených učebných
miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok
2016/2017, ako aj o podmienky prihlásenia sa na formu
štúdia v systéme duálneho vzdelávania.

Edičný portál

 Edičný portál
 Dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne do 12.5.2016 je v
systéme Edičného portálu sprístupnená možnosť upravenia počtu
učebníc pre 1. ročník ZŠ v pôvodnej objednávke z hlavného
objednávacieho konania, ktoré bolo aktívne od 1. do 31. októbra
2015, podľa zmien, ktoré nastali po ukončení zápisu žiakov do 1.
ročníka ZŠ. Počet objednaných učebníc nie je možné meniť pre iný
ako 1. ročník ZŠ. Objednávacie konanie na nákup učebníc pre
školský rok 2017/2018 sa bude realizovať výlučne cez
www.edicnyportal.sk.
 O termínoch začatia a ukončenia objednávacieho konania budú
školy informované prostredníctvom tohto webového sídla.

Žiaci so SZP

1.
Zmena poskytovania príspevku na žiakov zo SZP od 1. septembra 2016.
 MŠVVaŠ SR v januári 2016 vydalo Informáciu o zmenách v § 107
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorá je dostupná na webovom sídle MŠVVaŠ SR - časť regionálne
školstvo – dokumenty a predpisy – metodické pokyny a usmernenia –
metodické pokyny a usmernenia v oblasti základného vzdelávania a
výchovy
Link: http://www.minedu.sk/data/att/9389.pdf

Žiaci zo SZP

 2.
 MŠVVaŠ SR zadalo ŠPÚ, VÚDPaP v spolupráci so ŠŠI a ďalšími
subjektmi úlohu Analýza aktuálneho stavu procesov integrácie a
inklúzie v podmienkach slovenského školstva, v tejto súvislosti
prosíme ZŠ o spoluprácu - úloha nebude plnená celoplošne
v SR a po výbere obcí budú príslušné školy oslovené. Závery budú
anonymizované, preto prosíme ZŠ o objektívnu spoluprácu pri
zisťovaní určitých faktov.
 Ako jeden z výstupov očakávame praktický manuál pre učiteľa,
ktorý má v bežnej triede žiakov napr. integrovaných so zdravotným
postihnutím, zo sociálne znevýhodneného prostredia, s ďalšími
ŠVVP, cudzincov a pod.

ŠVVP

 Informácia- žiaci so ŠVVP:
 Informácia o pripravovanej novele vyhlášky o špeciálnych školách (vyhláška sa
vzťahuje aj na špeciálne triedy v ZŠ), predpokladané nadobudnutie účinnosti k 1. 9.
2016,
 Informácia o pripravovaných vzdelávacích programoch pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením (vychádza sa z nich aj pri vzdelávaní žiakov so zdravotným
znevýhodnením v ZŠ) a všeobecným intelektovým nadaním, predpokladané
nadobudnutie účinnosti k 1. 9. 2016.
 Predpoklad zverejnenia schválených vzdelávacích programov - v polovici mája 2016,
trvanie schvaľovacieho procesu novely vyhlášky ako legislatívneho predpisu potrvá
dlhšie, nie je možné vopred odhadnúť termín jej schválenia a zverejnenia v Zbierke
zákonov.

ŠVVP

 Informácia k zriaďovaniu prípravných ročníkov pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou
 Prípravný ročník je určený pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí
dovŕšili vek povinnej školskej dochádzky.
 Prípravný ročník tvorí súčasť len toho vzdelávacieho programu pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením, pre triedu ktorého je vyhláškou č. 322/2008 Z.
o špeciálnych školách určený počet žiakov.
 Do prípravného ročníka sa zaraďujú žiaci, ktorých dôsledok ich zdravotného
znevýhodnenia je tak závažný, že v dôsledku ich zdravotného znevýhodnenia
nie je u nich predpoklad zvládnuť prvý ročník so vzdelávacím program pre
žiakov s príslušným druhom zdravotného znevýhodnenia.

ŠVVP

 Dôvodom na prijatie dieťaťa do prípravného ročníka so vzdelávacím
programom pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
nemôže byť porucha výslovnosti ako napríklad sigmatizmus
(šušľavosť), rotacizmus (račkovanie) a iné odchýlky od správnej
výslovnosti, pri náprave ktorých postačujú ambulantné logopedické
intervencie u klinického alebo školského logopéda. Vyjadrenie
s odporučením na vzdelávanie žiaka v prípravnom ročníku pre
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou môže vydať
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva len dieťaťu, ktoré
má výrazne narušený vývin reči, nezrozumiteľná reč v dôsledku
dysartrie, zvuku reči pri organických poškodeniach (napr. pri
otvorenej palatolálii v dôsledku rázštepu podnebia), plynulosti reči
– zajakavosť, porúch hlasu a i.

ŠVVP

 Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou sú podľa
§ 2 písm. j) školského zákona v kategórii deti so
zdravotným postihnutím, čo nie je cieľová skupina
(klientela) pre CPPPaP, a preto vyjadrenie
s odporúčaním na vzdelávanie žiaka v prípravnom
ročníku pre žiakov s NKS nemôže vydať centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, ale iba centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva.

ŠPORT

 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov
žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl na
identifikáciu športového talentu
 Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o športe“);
 Na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou
mládežou na roky 2015 – 2020, ktorú schválila vláda SR
uznesením č. 564 zo 14. októbra 2015;

ŠPORT

 Cieľom celoplošného testovania pohybových
predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov nie je
vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom
(aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu
byť deti úspešné, resp. vykonávanie daného športu ich
bude zaujímať. Ak ich šport zaujme (nadchne), budú
deti motivované a budú sa chcieť hýbať.

ŠPORT

Etapa (rok 2016) – zriadenie expertného tímu odborníkov, ktorého
úlohou je pripraviť projekt testovania pohybových predpokladov na
identifikáciu športového talentu.

V tejto etape (máj, jún 2016) sa overia a vyhodnotia testy
cca na vzorke 600 detí v mestách Bratislava, Nitra, Banská
Bystrica a Prešov. Túto úlohu zabezpečia členovia expertnej
skupiny.

ŠPORT

 K spusteniu projektu ministerstvo pripraví celoštátnu kampaň, aby
spopularizovalo projekt, prácu učiteľov na školách a ich vzájomnú
spoluprácu so športovými klubmi v mestách a obciach.

 Ministerstvo ďakuje riaditeľom základných škôl
za spoluprácu a motivovanie učiteľov/ rodičov žiakov
a žiada, aby tento projekt podporili a aktívne sa doň
zapojili.

KONIEC

"Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí.
Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby
vedeli, ale aby položili ruku k činu."

KONTAKT

Ďakujem za pozornosť

ingrid.kovacova@minedu.sk

