Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z celoslovenského zasadnutia pléna Združenia základných škôl Slovenska
11. november 2019
1. deň rokovania
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadania pléna ZZŠS, voľba komisií
2. Vystúpenie zástupcu ZMOS Mgr. Zdenka Krajčíra – riaditeľa sekcie rezortných
činností
3. MPC – vystúpenie Mgr. Adriany Kvetkovej, riaditeľka RP MPC v Banskej Bystrici
4. Projekty financované z prostriedkov EÚ pre základné školy - Mgr. Rastislav Igliar,
generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ
5. Rokovanie po krajoch
K bodu 1
Celoslovenské zasadanie pléna otvorila prezidentka p.Petáková, ktorá oboznámila
prítomných s organizačnými pokynmi, programom rokovania, počtom účastníkov prihlásených 341 škôl a prítomných 250, plénum bolo uznášania schopné. Plénum následne
schválilo program rokovania a komisie v nasledovnom zložení:
Mandátová: Nadežda Točená, Jaroslava Foltín
Návrhová: Andrea Macháčová, Ján Maruniak
Volebná : Mária Kubovičová – zástupca Trnavského kraja
Vedenie rokovania: Alena Petáková, Eva Tchuríková
Zápisnice: Iveta Miková, Mária Kubovičová, Jaroslav Foltín, Alena Petáková. Prezidentka
predniesla správu o činnosti výboru medzi zasadnutiami pléna.
K bodu 2
Vystúpenie zástupcu ZMOS Mgr. Zdenka Krajčíra – riaditeľa sekcie rezortných činností sa
zaoberalo modernizáciou miestnej územnej samosprávy, výkonu a financovaní originálnych
a prenesených kompetencií.
Problémy sú v častých zmenách zákonov, zákon 596/2003 bol novelizovaný 30x a od roku
2016 9x, zákon 245/2008 27 x z toho 13 x od roku 2016, atď.
Ďalej sa zaoberal nesystémovými vstupmi do legislatívy, ktoré systém nenaprávajú, ale
deformujú – napr. povinné predprimárne vzdelávanie. Sú neujasnené definície prenesených
a originálnych kompetencií až na úrovni centra. Bolo zistené nedostatočné financovanie
preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu tvoria len 95% všetkých zdrojov.
Normatívne financovanie na žiaka zrejme historicky splnilo svoj účel, je potrebné definovať
ďalšie kritériá. Chýba optimalizácia siete škôl a systémové zmeny. ZMOS sleduje nárast
integrovaných detí a žiakov MŠ a ZŠ od roku 2017 o 382,66%, ale aj detí a žiakov

v špeciálnych školách. Je potrebné aby bol rovnaký normatív na deti v špeciálnych školách
a integrované deti a žiaci.
ZMOS požiadal o zablokovanie siete pre vytváranie nových školských zariadení výchovného
poradenstva a prevencie – platí do 31.12.2019.
Nesplnená je zmena financovania poradenských zariadení na – paušál + výkon. Normatívne
financovanie na žiaka zavedené od roku 2004 s pomerom mzdový a prevádzkový normatív
81:19, v roku 2019 je pomer 88:12, atď.
Otázka z pléna, Igor Ševec - ZŠ Klementisova 616/1 Kysucké Nové Mesto: Aký názor máte na
INECO? Porovnáva sa neporovnateľné a nie sú správne nastavené kritériá. Je potrebné
apelovať na INEKO aby svoje merania a štatistiky optimalizoval, aby riešil pridanú hodnotu,
ktorú škola žiakom dáva. Výsledky z INECA nie sú ukazovateľom kvality školy.

K bodu 3
MPC –vystúpenie Mgr. Adriany Kvetkovej, riaditeľka RP MPC v Banskej Bystrici sa venovalo
novovzniknutej povinnosti škôl – vytvoriť Plán profesijného rozvoja školy na 4 roky
a Ročnému plánu vzdelávania. Ďalej sa venovala učiteľovým silným stránkam a potrebe
zdokonaliť sa, oblastiam umožňujúcim inováciu, profesijnému rozvoju, adaptačnému
vzdelávaniu, spôsobom a prístupom organizácie k rozvoju zamestnancov, portfólio ako
prostriedok profesijného rozvoja učiteľa, atestačné profesijných zručností, ktoré vydáva
riaditeľ, a pod.
K bodu 4
Projektami financovanými z prostriedkov EÚ pre základné školy sa zaoberal Mgr. Rastislav
Igliar, generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie
OP ĽZ.
Projekt „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ kde je uzávierka
29.11.2019, alokácia 2 mil.€.
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zamerané na inkluzívne tímy a asistentov
učiteľa, alokácia na projekt: 40 607 050 €.
Národné projekty spustené v najbližšom čase - Profesijný rozvoj učiteľov (Teachers).
K bodu 5
Prezidentka ZZŠ p.Petáková vysvetlila plénu jednotlivé body rokovania po krajoch a následne
sa plénum rozišlo na rokovania. Výsledky jednotlivých krajov odovzdali zástupcovia krajov na
prerokovanie prezidentke ZZŠ.
Nitra 18. november 2019
12. november 2019
2. deň rokovania - doobeda
Program rokovania:
1. Začiatok rokovania

Zapísala: Mgr. Iveta Miková

2. Vystúpenie VÚdPaP a prezentácia Národného projektu, Mgr. Katarína Štukovská,
PaedDr. Lenka Holíková a PaedDr. Juliana Prečinská
3. Spoločnosť ACER, Dominik Kalman, zástupca pre Slovensko
4. Vystúpenie Z+M group, Tomáš Medveď
5. Accelium School, Vladislav Leško, Excellent Partners, s.r.o.
6. MOY TOY, PaedDr. Peter Hudák
K bodu 1
Začiatok rokovania – rokovanie otvorila prezidentka Mgr. Alena Petáková. Návrh uznesení
z predchádzajúceho dňa predniesol Mgr. Ján Maruniak, ktoré plénum jednohlasne schválilo.
K bodu 2
Informácie ohľadne Národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie
k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ prezentovali Mgr. Katarína Štukovská, PaedDr. Lenka
Holíková a PaedDr. Juliana Prečinská. V jeho prezentácii sa zamerali na:
- Procesné štandardy riešenia potrieb žiaka
- Overenie multidisciplinárneho prístupu k žiakovi a jeho rodine
- Platforma pre inovácie
- Platforma pre kvalitu
- Inovačné vzdelávania PZ a OZ Špecializačné vzdelávania PZ a OZ
Zámerom národného projektu je prispieť k znižovaniu školskej neúspešnosti a zvýšeniu
kvality života detí prostredníctvom efektívneho, odborne zabezpečeného systému
výchovného poradenstva a prevencie (VPaP) s multidisciplinárnym prístupom k dieťaťu
a jeho rodine.
Hlavné ciele projektu: Vytvoriť, nastaviť, overiť a multiplikovať štandardy minimálnej kvality
založené na multidisciplinárnom prístupe pre inklúziu; Rozvíjať kľúčové odborné
kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v systéme VPaP a nastaviť základný
rámec pre kontinuálne rozvíjanie ľudských zdrojov pre systém VPaP; Podporiť implementáciu
štandardov v školských zariadeniach VPaP a špeciálnych výchovných zariadeniach a nastaviť
rámce pre zvyšovanie kvality v systéme VPaP.
K bodu 3
Aktuálne informácie a novinky spoločnosti ACER pre školstvo, prezentoval Dominik Kalman,
zástupca pre Slovensko. Spoločnosť Acer predstavila nové výukové programy a učebné
prostredie pre školy.
K bodu 4
Vystúpenie p. Tomáša Medveďa, spoločnosti Z+M group, sa týkalo výhodného predaja, resp.
prenájmu výpočtovej a kancelárskej techniky pre školy, prezentácie ďalších súvisiacich
služieb týkajúcich sa servisného zabezpečenia tlačiarní a dodávky tlačových strojov.

K bodu 5
Vystúpenie zástupcu spoločnosti Accelium School, Excellent Partners, s.r.o. Vladislava Lešku
sa týkalo celosvetového konceptu rozvoja žiakov a študentov založených na hre,
inovatívneho riešenia pre rozvoj kľúčových kompetencií pre globálny vek. Prezentujúci
stručne oboznámil účastníkov aj s konceptom a metodológiou Accelium School. Poukázal sa
to, že vďaka výskumom spoločnosť ponúka pútavé nástroje na prácu so študentmi, pomocou
digitálnych strategických hier podporuje rozvoj ich myslenia a pripravuje ich tak na výzvy 21.
storočia.
K bodu 6
Vystúpenie PaedDr. Petra Hudáka, ktorý reprezentoval spoločnosť MOY TOY, firmy, ktorá
robí stavebnice na tvorivé hranie. Oboznámil prítomných s potrebou rozvoja jemnej
motoriky pre zdravý vývin dieťaťa a jej tréning hravou formou Ďalej s technickou podporou
predmetu Technika, Pracovné vyučovanie na ZŠ (3. – 9. ročník), sociálnych interakcií, aj
takýmto, možno menej obvyklým spôsobom pomáhať v podpore sebavedomia detí. Lebo ak
sa dieťa pri hre rozvíja, vráti sa mu to v dospelosti.

Budmerice 18.11.2019

Zapísala: PaedDr. Mária Kubovičová

12. november 2019
2. deň rokovania - poobede
Program rokovania:
1. Vystúpenie zástupcov MŠVVaŠ SR, generálneho riaditeľa SRŠ Ing. Mariána Galana,
riaditeľky odboru ZŠ Mgr. Ingrid Kováčovej, Mgr. Jána Sitarčíka, riaditeľa odboru
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
2. Aplikácia CUDEO – Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu – RNDr.
Branislav Baláž, generálny riaditeľ Sekcie informatiky a správy rezortných dát
K bodu 1:
Vystúpenie zástupcov MŠVVaŠ SR, generálneho riaditeľa SRŠ Ing. Mariána Galana, riaditeľky
odboru ZŠ Mgr. Ingrid Kováčovej, Mgr. Jána Sitarčíka, riaditeľa odboru pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov.
p. Galan
Informoval o zmenách v oblasti legislatívy:
- Zmeny školského zákona




Novela č.365/2018 Z. z.
Novela č.209/2019 Z. z.
Novela č.138/2019 Z. z.



Novela č.209/2019 Z. z.

- Zmeny zákona č.597/2003 Z. z.



Novela č.182/2017 Z. z.
Novela č.367/2018 Z. z.

- Ďalšie legislatívne zmeny






Novela zákona č.553/2003 Z. z.
Novela nariadenia vlády o zvýšených tarifách ( od 1.1.2020 + 10%)
Zvýšenie platových taríf ( od 1.9.2019 o 9,5%)
Započítanie praxe
Vykonávacie predpisy k novému zákonu o PZ a OZ

- Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov rezortu


www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu

- Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka gymnázií školský rok 2020/21
- Asistenti učiteľa
- Aktuality v oblasti regionálneho školstva




Testovanie 5-2019
Testovanie 9-2019
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva www.digiskola.sk

- Učebnice


www.edicnyportal.iedu.sk

- Rozvojové projekty – výzvy
- Dotácie – výzvy
p. Kováčová
Informovala:
- Školská integrácia
- Novela č. 365/2018 Z. z. – účinnosť od 1.1.2019
- Zákon č. 209/2019 Z. z. – povinné predprimárne vzdelávanie
- Testovanie pohybových predpokladov 1. a 3. ročníkov
- Zákon č. 197/2018 Z. z., č.221/2019 Z. z. – zákon proti byrokracii
- www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk

- www.stopbyrokracii.sk
p. Sitarčík
Informoval:
- Preukázanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov
www.minedu.sk/data/att/15368.pdf
www.crinfo.iedu.sk
Informoval o niektorých § zákona č. 138/2019 Z. z., o vyhláške o kvalifikačných
predpokladoch, o jednotlivých typoch vzdelávania, 1. a 2. atestácii, štátnej jazykovej skúške
Diskusné príspevky k bodu 1.








ZŠ Križovany – absencia logopédov v školách
Školský úrad Veľký Slavkov – p. Madzinová – vyjadrila nesúhlas so zrušením nultých
a prípravných ročníkov, vyjadrila sa k plneniu k evidencii plnenia školskej dochádzky
z pohľadu obcí
Okresný úrad Bratislava – p. Mazurová – odpisy z registra trestov u pracovníkov na
materskej dovolenke
ZŠ Žilina – p. Veselská – dovolenka od 1.9. špeciálny pedagóg, voľby do Rady školy
elektronicky
OÚ Trenčín – p. Križanová – upozornila na platnú vyhlášku ohľadne volieb do Rady
školy, nie je možné elektronicky
ZŠ Nesvady – p. Hlaváčková – sa dotazovala na normatívne financovanie, kedy sa
budú meniť kritériá prideľovania financií

Na uvedené dotazy v diskusii odpovedali zástupcovia z MŠ – p. Galan, p. Kováčová, p. Sitarčík
K bodu 2:
Aplikácia CUDEO – Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu – RNDr. Branislav
Baláž, generálny riaditeľ Sekcie informatiky a správy rezortných dát
Informoval:
- RIS
- Koncepcia digitalizácia a transformácia rezortu školstva do roku 2030
- Edunet – rýchly internet do škôl
- Odpisy z registra trestov, riaditeľ školy dostane do 25.11. prístupové práva
Diskusné príspevky k bodu 2.


Myjava

ZŠ Požiarnicka ulica Košice – sa dotazovala na rýchly internet do škôl Edunet

novembra 2019

Zapísal: Jaroslav Foltín

13. november 2019
3. deň rokovania
Program rokovania:
1. Školenie - Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína, OVES – EDU, s.r.o.
Prehľad základných pracovno-právnych predpisov a ich zmien z pohľadu riaditeľa
školy
Zákonník práce – čo všetko a ako sa má aplikovať – pohľad na špecifiká školstva
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, novinky po zmene zákona č. 138/2019 o PZ a OZ
zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
NOVÉ
K bodu 1:
Pani Tamášová – Karácsonyová vysvetlila súvislosti a prepojenosť jednotlivých zákonov.
Pripravili členom materiály, ktoré boli počas školenia odovzdané prítomným členom.

V Bratislave 18. 11. 2019

Zapísala: Mgr. Alena Petáková

