ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH ŠKÔL SLOVENSKA
Správa o činnosti výboru vo volebnom období 2008 – 2012
Na jeseň roku v 2008 bol na Celoslovenskom zasadaní pléna zvolený nový výbor ZSŠS.
V prvej etape činnosti bolo potrebné dať do poriadku legislatívne náležitosti združenia urobiť zmenu sídla a úpravu základných dokumentov združenia.
Výbor ZSŠS začal spoluprácu s inštitúciami pracujúcimi v oblasti školstva a zlepšil
komunikáciu s MŠVVaŠ SR. V rámci pripomienkovania zákonov sa členovia výboru stretli, aby
skompletizovali pripomienky k novej legislatíve alebo k úprave legislatívy.
Výbor ZSŠS:
- v rokoch 2009 a 2010 získal výbor ZSŠS finančnú dotáciu na svoju činnosť v sume
10 000,- slovenských korún na každý rok,
- vo financovaní zaviedol systém poplatkov firiem za vystúpenie pred členmi zasadania
a prenájmu výstavných priestorov,
- získal stabilných sponzorov združenia,
- z dôvodu neplatenia členského niektorých členov ZSŠS sme zmenil systém platenia
členských príspevkov tak, že členské sa platí vo faktúre za účasť na zasadnutí pléna.,
ktoré sa koná dva razy do roka.

Združenie sa stalo členom Združenia zamestnávateľov v školstve. Organizácia je
zaregistrovaná ale jej činnosť začala stagnovať. Cieľom vzniku organizácie bolo vytvoriť
platformu na vznik novej legislatívy na jej pripomienkovanie a zmeny.
Naďalej sme členom Zväzu asociácií a združení školstva SR, ktorej predsedom je pán
Ing. Marián Števko. Táto organizácia má veľké rezervy. V budúcnosti by sa mali členovia tejto
organizácie viac stretávať a hľadať spoločné prieniky, aby sme tak zadefinovali jasné
požiadavky zdola na zmenu podmienok v školstve.
S Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy sme podpísali zmluvu
o vzájomnej spolupráci. Aktívne sa zúčastňujeme spoločných rokovaní.
Člen výboru je prizývaný aj na zasadanie sekcie školstva, mládeže, športu
a vzdelávania ZMOSu.
Boli sme tiež prizvaní do rokovania za okrúhlym stolom spolu so zamestnávateľmi na
tému Efektívne vzdelávanie pre prax, spísali sme spoločnú výzvu budúcej vláde a požiadavky
na oblasť školstva. Predsedníčka sa zúčastnila stretnutia s novým štátnym tajomníkom
MŠVVaŠ SR pánom Ing. Štefanom Chudobom, PhD., ktorý nás oboznámil so svojimi
predstavami hlavne v oblasti stredného odborného školstva.

Počas tohto volebného obdobia sme zažili troch ministrov školstva.
V čase, keď bol ministrom školstva pán prof. Ing. Ján Mikolaj CSc., združenie
pripomienkovalo zákon o pedagogických zamestnancoch, vyhlášky súvisiace s týmto
zákonom. Predsedníčka výboru sa stala členkov kurikulárnej a akreditačnej rady. Zástupcovia
ZSŠS sa podieľali na odstraňovaní chýb zo školskej dokumentácie, navrhovali jednoduchú
a prehľadnejšiu dokumentáciu bez jednotlivých vzdelávacích oblastí. Podieľali sme sa na tvorbe
Metodických pokynov na hodnotenie pre základné školy. Podarilo sa nám dostať do povedomia

pedagogickej verejnosti.
Za vlády pána ministra Ing. Eugena Jurzycu sa členovia výboru združenia stali členmi
piatich expertných skupín, v ktorých pripomienkovali existujúcu legislatívu, aktívne
navrhovali riešenia a pravidelne sa zúčastňovali rokovaní. Podarilo sa nám pri novele vyhlášky
o základnej škole zapracovať naše požiadavky a hlavne zachovať to dobré, čo vo vyhláške bolo.

V tomto období zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu zmenili ŠVP. Z ich zmenami sme
nesúhlasili a doteraz sa ich snažíme zmeniť. Chceme, aby bol ŠVP rozpísaný na ročníky, aby
obsah učiva sedel s počtom hodín daného predmetu podľa Rámcového učebného plánu.
Vyjadrili sme svoj názor a podporu nezávislej Štátnej školskej inšpekcie.
S terajším pánom ministrom PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. sme nadviazali
kontakt už počas jeho predsedovania Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
v parlamente. Na začiatku svojho obdobia spísal 25 bodov, ktoré treba v školstve zmeniť.
S väčšinou týchto bodov súhlasíme. Zástupcovia združenia boli prijatí na rokovanie s pánom
ministrom a predstavili memorandum základných škôl a vysvetlili pánovi ministrovi
jednotlivé body. Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci. Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR
sme vypracovali návrh Rámcových učebných plánov a odovzdali požiadavky na zmenu
Štátneho vzdelávacieho programu. Predsedníčka ZSŠS sa stretla s novým riaditeľom ŠPÚ
a dohodli sa na vzájomnej spolupráci pri oprave Štátneho vzdelávacieho programu.
Počas tohto obdobia sa výboru podarilo dostať ZSŠS do povedomia širšej
pedagogickej i nepedagogickej verejnosti, čo je asi najdôležitejšie. Zvýšil sa počet riaditeľov,
ktorí sa zúčastňujú celoslovenského pléna, čo je určite vizitka práce výboru. Názory združenia začali
byť akceptované. Predsedníčka združenia vystúpila niekoľko krát v médiách a vyjadrila
názory združenia. Byť členom výboru združenia znamená venovať veľa svojho času veciam
nad rámec funkcie riaditeľa školy, viac cestovať, viac času venovať legislatíve a jej
pripomienkovaniu, tvoriť návrhy na zlepšenie podmienok školstva.
Na záver treba poďakovať členom výboru za prácu v tomto volebnom období.
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