Zápisnica zo zasadnutia výboru ZSŠS
Dátum: 12. 02. 2014
Miesto rokovania: ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
Prítomní: viď prezenčná listina
Program – podľa pozvánky:

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a kontrola uznesení.
Vystúpenie zástupcov MŠVVaŠ SR k digitalizácií školstva.
Vystúpenie pána Boledoviča k projektu Teach First.
Informácia prezidentky Mgr. A. Petákovej o jednotlivých rokovaniach .
Informácia viceprezidentky Ing. E. Tchurikovej o rokovaní v expertnej skupine
k zákonu o financovaní.
6. Príprava Celoslovenského zasadania pléna ZSŠS -20. Výročie vzniku.
7. Diskusia
8. Uznesenia a záver

Ad1/ Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Mgr. Alena Petáková, ktorá
prítomných členov výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu
uznesenia.
Skonštatovala, že uznesenia boli splnené, až na úlohu, ktorú dostal pán Majsniar – a to
napísať listy pre Ineco a Exam. Pán Majsniar si úlohu nesplnil, ani po opakovanom oslovení.
Úlohu nakoniec splnila prezidentka pani Petáková. Pán Majsniar sa výboru ospravedlnil.
Ad2/ Na zasadnutí výboru sa zúčastnili zástupcovia MŠVVaŠ SR, gen.riaditeľ pán Šimáček
a jeho pracovníci, pani Hajdúková – regionálne školstvo- materské školy. Predstavili projekt
Úradu vlády, MF a MŠVVaŠ SR „Digiškola“ a navrhli spoluprácu združeniu na tomto projekte.
Výbor určí 2 svojich zástupcov, ktorí budú v pracovnom tíme tohto projektu.
Ad3/ Pán Boledovič predstavil nový projekt Teach First, ktorého základnou ideou je dostať
najlepších absolventov do najťažších škôl. Je to celosvetová iniciatíva, ktorá funguje vo
vyspelých štátoch, má 2 zdroje financovania. Požiadal o spoluprácu na tomto projekte. Výbor
nemal námietky, umožní
na Celoslovenskom pléne
pánu Boledovičovi vystúpiť
z informáciami o tomto projekte.
Ad 4/ Pani prezidentka informovala výbor o stretnutí na ministerstve k RUP. Stanovisko ZSŠS
k stavu RUP – sme zhrození. Stále sa to mení, ŠPU neprihliada na pripomienky zdola.

Ad 5/ Viceprezidentka informovala o zasadnutí pracovnej skupiny k zmenám zákona
o financovaní. Skonštatovala, že všetky pripomienky ZSŠS boli zapracované. Združenie zaslalo
na ministerstvo súhlasné stanovisko.
Ad 6/ Príprava Celoslovenského zasadnutia pléna ZSŠS – 20. Výročie vzniku. Výbor schválil
program jednotlivých dní, pozvaných hostí ako aj celkovú organizáciu pléna. Prezidentka
rozdelila úlohy pre jednotlivých členov výboru a dohodla sa téma vzdelávania.
Úlohy jednotlivých členov výboru:
Vedenie konferencie – Petáková, Tchuriková, Pitoňáková
Mandátová komisia – Arvay
Návrhová komisia – Maruniak, Galčíková, Gáborová
Písanie zápisníc – 1 deň – Gerčáková, 2.deň – Majsniar, 2 deň – Halák

Ad7/ Diskusia:
- k projektu Digiškola
- k projektu Teach First
- k novele zákona o financovaní
- k stretnutiu na ministerstve školstva k RUP
- k 20. Výročiu ZSŠS
Ad7/ Uznesenie, záver:
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka zápisnice pani Tchuriková. Uznesenie bolo
schválené v znení:
A) Zaslať zoznam 2 zástupcov výboru do pracovnej skupiny projektu Digiškola.
T: do 20. 2. 2014
Z: Petáková
B) Pripraviť jarné celoslovenské zasadnutie pléna.
T: do 10.03.2014
Z: členovia výboru
Zasadnutie výboru ukončila prezidentka združenia pani Petáková, ktorá sa poďakovala
členom výboru za účasť a aktívnu prácu.

Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila : Ing. Ema Mílová
V Bratislave 12. 02. 2014

