Združenie základných škôl Slovenska

Celoslovenské zasadnutia pléna
Horný Smokovec 04. – 06. máj 2016

Uznesenie:
04. mája 2016

(Galčíková)

Plénum združenia:
1. Schvaľuje:
1.1 Program zasadnutia pléna
1.2 Členov mandátovej a volebnej komisie – p. J. Majsniar
1.3 Členov návrhovej komisie – O. Galčíková, J. Maruniak
1.4 Zapisovateľov zápisnice – P. Halák, L. Kampmilerová, J. Gáborová
1.5 Vedenia konferencie – A. Petáková, E. Tchúriková
2/ Berie na vedomie:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Správu o činnosti výboru a prezidentky združenia od jesenného až po jarné
zasadnutie pléna (október 2015 až apríl 2016)
Vystúpenie poslancov NR SR k Programovému vyhláseniu vlády – p. Petrák, p.
Poliačik, p. Sopko
List p. Čaploviča, poslanca NR SR adresovaný plénu
Vystúpenie Z. Krajčíra, riaditeľa sekcie rezortných činností v ZMOS
Informácie p. Ondeka, predsedu OZPŠaV k Programovému vyhláseniu vlády
a k aktuálnemu stavu rokovaní so zástupcami ministerstva školstva
Vystúpenie p. prof. Ing. P. Plavčana, CSc, ministra školstva

Uznesenie:
05.mája 2016

Plénum združenia:
1. Schvaľuje:
1.1 Uznesenie z prvého dňa rokovania
1.2 Na základe spoločnej Deklarácii stavovských organizácií v školstve plénum vyjadruje
podporu všetkým aktivitám, ktoré v budúcnosti (do jesenného rokovania pléna)

bude organizovať OZPŠaV na Slovensku za účelom presadenie požiadaviek
prezentovaných v Deklarácii, ktoré smerujú k skvalitnenie školstva na Slovensku.
1.3 Revíznu správu o hospodárení.

2. Ukladá výboru ZSSS:
2.1 Žiadať MŠVVaŠ SR o vydanie metodického usmernenia, ktoré bude definovať
jednotný postup škôl a ŠŠI pri posudzovaní plnenie školskej dochádzky mimo územia
SR.
2.2 Zabezpečiť zverejnenie prezentácií vystupujúcich, na základe ich súhlasu, na
webovom sídle združenia.
2.3 Zaslať list na MŠVVaŠ SR a MV SR ohľadne posudzovania a predkladanie počtu žiakov
zo SZP podľa novelizovanej a platnej legislatívy. Uvedené úprava je v školskej praxi k
15. septembru 2016 prakticky nevykonateľná.
2.4 Žiadať novelu § 107 Zákona 245/2008.
2.5 Žiadať MŠVVaŠ SR a NUCEM o takú úpravu právnych noriem, aby deti cudzincov na
území SR boli vyčlenení z Testovania – 5 a Testovania – 9.
2.6 Žiadať MŠVVaŠ SR o vytvorenie systémového miesta správcu IKT na škole v pláne
výkonov školy a zabezpečiť pre všetky školy a školské zariadenia pripojenie na
vysokorýchlostný Internet.
2.7 Listom žiadať MŠVVaŠ SR doplniť EDUZBER o údaj, ktorým preukážu školy
prevádzkovanie školských bazénov. Zároveň ich prevádzku financovať ako súčasť
normatívu.

3. Berie na vedomie:
Vystúpenia a informácie prezentované:
 riaditeľka odboru ZŠ MŠVVaŠ SR Mgr. Ingrid Kováčová,
 generálnej riaditeľka a námestníčky GR MPC,
 riaditeľky NUCEM PhDr. Romany Kanovskej
 poradkyňa MV SR p. Hanzlovičovej
 hlavnej školskej inšpektorky
 Prezentáciu programu TV BUBO, ZŠ EDU-LAB, šach do škôl,
 Novinky pre školy vo firme Stiefel Eurocart

Uznesenie:
06. mája 2016

(Galčíková)

1/ Plénum berie na vedomie informácie p. H. Polónyi – výklad zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní so zameraním na školstvo

