Uznesenie zo zasadnutia Celoslovenského pléna ZZŠS
Dátum: 14. 05. 2018
1/ Plénum schvaľuje:
1.1 Program zasadnutia pléna
1.2 Členov mandátovej a volebnej komisie
1.3 Členov návrhovej komisie
1.4 Zapisovateľov zápisnice
1.5 Vedenie konferencie
2/ Plénum berie na vedomie:
2.1 Správu o činnosti výboru a prezidentky združenia od jesenného až po jarné zasadnutie
pléna (november 2017 až máj 2018)
2.2 Vystúpenie p. ministerky Lubyovej
2.3 Vystúpenie št. tajomníka Krajňáka, poradkyne ministra vnútra p. Hanzlovičovej
2.4 Vystúpenie p. JUDr. Petríčka v oblasti právnych aspektov šikanovania a ochrany učiteľov
3/ Plénum ukladá
3.1 Pripomienkovať NV č. 422/2009 Z.z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej
a priamej výchovnej povinnosti aby v ňom bola zakotvená požiadavka riaditeľovi školy dať
možnosť učiť, nie povinnosť
3.2 Pripomienkovať školský zákon, aby na všetky formy stredoškolského vzdelávania boli
prijímaní žiaci po ukončení nižšieho stredného vzdelávania
3.3 Zmierniť požiadavky na výkon zdravotníka na LVK a ŠkvP
T: do 30. 06. 2018
Z: výbor a prezidentka
Dátum: 15. 05. 2018
1/ Plénum berie na vedomie:
1.1 informácie z fi SINO ZEROclient p. Minárika
1.2 informácie p. Šveda, zástupcu projektu IT Akadémia
1.3 informácie p. Skluta, hlavného trénera Kobukrav
1.4 informácie zást. riad. VÚDPAP p. Tholtovej
1.5 inf. gen. riad. odboru reg. školstva p. Galana
1.6 inf. riad. odboru základných škôl p. Kováčovej
1.7 inf. p. Veressa k tvorbe ŠkVP v elelktrnickej podobe
2/ Plénum ukladá pripomienkovať:
2.1 Zjednotiť a zefektívniť grafické prostredie tvorby ŠkVP v DIGIškole a organizovať školenia
k práci s programom pre ZŠ
2.2 Pripomienkovať školský zákon § 114 ods. 2 tak, aby počet detí v oddeleniach ŠKD bol
rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú

2.3 Umožniť v školskom zákone zaradenia žiakov v špecializovanej triede aspoň na obdobie
dvoch školských rokov; pripomienkovať max. počty žiakov v prvom ročníku ako možnosť
doplniť do 25
2.4 Požadovať úpravu UP pre začlenených žiakov tak, aby boli v praxi realizovateľné vo
vzťahu k špecifickým predmetom i k personálnym možnostiam škôl
2.5 Na základe pretrvávajúcich problémov pri prenose dát zo školských informačných
systémov do RISu zabezpečiť financovanie pre rok 2019 na základe EDUZBERU k 15. 9. 2018
2.6 Zabezpečiť zverejnenie prezentácií vystupujúcich na webovom sídle združenia
3/ Schvaľuje:
3.1 Za Bratislavský kraj do výboru p. riaditeľku Andreu Macháčkovú, ZŠ Železničná, Vrakuňa
16. 05.2018
1/ Plénum berie na vedomie:
1.1 Vystúpenie p. Karacsonyovej z MV SR v oblasti registratúry
1.2 Vystúpenie p. Repovského a p. Kernovej, zástupcov NÚCEM, k testovaniam žiakov
základných škôl

