Združenie základných škôl Slovenska

Celoslovenské zasadnutia pléna
Horný Smokovec 21. – 23. októbra 2015
Uznesenie:
21. októbra 2015
Plénum združenia:
A) Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia pléna
Členov mandátovej komisie
Členov návrhovej komisie
Zapisovateľov zápisnice
Členov vedenia konferencie

B) Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti výboru a prezidentky združenia od jarného po jesenné zasadnutie pléna
(máj až október 2015)
2. Vystúpenie p. Frifrichovej, riaditeľky ŠPÚ o najbližších úlohách vo vzťahu k iŠVP a iŠkVP,
k príprave ŠVP od r. 2016 do 2030
3. Informácie Ing. Krafčíka, zástupcu firmy PC PROFI ako i zástupcu firmy UNIQUE SPORT
Uznesenie:
22.októbra 2015
Plénum združenia:
A) Schvaľuje:
1. Uznesenie z prvého dňa rokovania
B) Ukladá výboru ZSSS:
1. Zabezpečiť nomináciu vychovávateliek ŠKD z praxe do pracovnej skupiny, ktorá má za
úlohu na MŠVVaŠ SR pripomienkuje novelu vyhlášky č. 306/2009 o ŠKD.
2. Zabezpečiť zverejnenie prezentácií vystupujúcich, na základe ich súhlasu, na webovom sídle
združenia.
3. Zaslať list s pripomienkami k Eduzberu a výkazu o základnej škole 3-01 ohľadne evidencie
a financovania žiakov plniacich PŠD mimo územia SR.

4. Opätovne pripomienkovať zmenu zákona č. 245/2008 Školský zákon § 157 ods. 3, písmeno b,
ohľadne zberu údajov o zákonných zástupcoch.
5. Žiadať MŠVVaŠ SR o také medziročné zvyšovanie normatívov, ktoré adekvátne kopíruje
zmeny osobných a prevádzkových nákladov pre nastávajúci rozpočtový rok.
6. Žiadať MŠVVaŠ SR o vytvorenie systémového miesta správcu IKT na škole v pláne výkonov
školy.
7. Listom žiadať MŠVVaŠ SR, aby priamo riadená organizácia, ktorou je ŠPU, upravila Manuál na
tvorbu inovovaných ŠkVP pre ZŠ, konkrétne harmonogram tvorby v časovom horizonte troch
a štyroch nasledujúcich školský rokoch.
8. Žiadať MŠVVaŠ SR o legislatívnu úpravu postavenia a ochrany riaditeľa školy.
9. Žiadať o rozšírenie zberu údajov o zamestnancoch školy v Eduzbere o odborných
zamestnancov školy (špeciálny pedagóg, školský psychológ).
10. Žiadať Novelizáciu Vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole v časti organizácia výchovno –
vzdelávacej činnosti školy ohľadne zabezpečovania pedagogického dozoru.
11. Žiadať o zosúladenie školského zákona č. 245/2008 a Zákon č. 395/2002 o archívoch a
registratúrach
12. Žiadať MŠVVaŠ SR o úpravu POP v časti Termíny prázdnin - vianočné prázdniny, trvanie do 8.
januára 2016 (piatok), začiatok vyučovanie 11. januára 2016 (pondelok).
C) Berie na vedomie:
Vystúpenia a informácie prezentované predstaviteľmi rezortu školstva a zástupcami organizácií:
 Vystúpenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraja Draxlera, MA
 štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR, PhDr. Romany Kanovskej
 riaditeľka odboru ZŠ Mgr. Ingrid Kováčová a riaditeľky Odbor špeciálnych škôl, ŠVZ
a poradenských zariadení PaedDr. Mária Tekelová
 Vystúpenie pani riaditeľky odboru financovania RŠ, Ing. Jana Sládečkovej
 Pracovníkov zabezpečujúcich centrálny zber údajov RIS – Centrálny register žiakov
 OZ PŠaV SR – Ing. Pavel Ondek – predseda,
 „Informácia o výstave Mladý tvorca 2016“, Ing. Alena Janátová, odbor inovatívnej
a digitálnej ekonomiky
 Novinky pre školy vo firme Stiefel Eurocart
Uznesenie:
23. októbra 2015
Plénum združenia:
A) Schvaľuje:
1. Uznesenie z druhého dňa rokovania
B) Berie na vedomie:

1. Vystúpenie zástupcov NUCEM, RNDr. Repovského, Mgr. Alföldyovej
2. Vystúpenie riaditeľa Odbor pedagogických a odborných zamestnancov, siete škôl a ŠZ,
kontinuálneho vzdelávania Ľuboslava Drgu, novela zákona o pedagogických zamestnancoch

Uznesenia vypracovali: Mgr. Oľga Galčíková a Mgr. Ján Maruniak

