Združenie samosprávnych škôl Slovenska
Zápisnica z celoslovenského zasadanie pléna
Združenia samosprávnych škôl Slovenska
Miesto:
Termín:
Prítomní :
Zapisovatelia:

Horný Smokovec
23. apríl – 25. apríl 2014
podľa prezenčných listín
RNDr. Gabriela Gerčáková - 23.4.2014
Mgr. Ján Majsniar
- 24.4.2014
Mgr. Pavol Halák
- 25.4.2014

1. deň rokovania – 23.4.2014
1/
2/
3/
4/

Otvorenie, voľba vedenia konferencie, mandátovej komisie, návrhovej komisie
a zapisovateľov, návrh programu
ŠPÚ – doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ
MŠVVaŠ SR - Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister
Vystúpenia hostí:
- ZMOS : RNDr. Ľubomír Parízek
- AŘZŠ ČR: Hana Stýblová, prezidentka
- ASOŠ SR - Ing. Felix Dömeny
- Slovenská komora učiteľov : Mgr. Ivan Dudáš
- ZKŠS: Mgr. Ján Horecký, prezident
- OZPŠaV na Slovensku: Ing. Pavel Ondek, predseda

K bodu 1/
Prvý deň zasadnutia pléna otvorila prezidentka ZSŠS – Mgr. Alena Petáková.
Privítala účastníkov a navrhla vedenie konferencie: Mgr. A. Petáková, Ing. E. Tchuríková, PaedDr. A.
Pitoňáková, zloženie mandátovej komisie: Mgr. Ľ. Arvay, Tremková, Cíferská, zloženie návrhovej
komisie: Mgr. J. Maruniak, Mgr. O. Galčíková, PaedDr. J. Gáborová a zapisovateľov: RNDr. G.
Gerčáková, Mgr. J. Majsniar, Mgr. P. Halák.
Po odsúhlasení návrhu plénom vyzvala predsedu mandátovej komisie, aby podal správu o schopnosti
pléna uznášať sa. Prítomných bolo 75% účastníkov konferencie. Plénum bolo uznášania schopné
a hlasovanie bolo právoplatné.
Následne oboznámila plénum s programom rokovania. Program bol schválený bez pripomienok
hlasovaním pléna.
K bodu 2/
ŠPÚ – doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ
Riaditeľ ŠPÚ oboznámil prítomných s návrhom RUP, ktoré vypracovalo ŠPÚ a so štruktúrou
vzdelávacích štandardov pre jednotlivé predmety. Prioritne sa venoval dejepisu.

Diskusia:
ZŠ, Nesluša – bude 2cj voliteľný?
Odpoveď: škola ho musí ponúknuť, podľa RUP povinne
p. Dudáš, SKU – sú štandardy všetkých predmetov zostavené pre jednotlivé ročníka?
Odpoveď: SJaL, CJ, inf – cyklus dvojročný
ZŠ, Piešťany- kto bude učiť predmet Technika – niet učiteľov
Odpoveď: učitelia sa pripravujú
ZŠ, Senec p. Rezník – 5 rokov len meníme názvy predmetov, vie niekto akého potrebujeme žiaka?
Odpoveď: to sa ešte nikomu nepodarilo zadefinovať.
p. Galčíková, ZŠ Leopoldov – ukazuje sa, že učebné osnovy sú potrebné, hlavne pre mladých učiteľov,
malo by ich vytvárať ŠPÚ
Odpoveď: zaznela obhajoba štandardov v prezentovanej štruktúre, nie je dôvod, aby ŠPÚ vytváralo
učebné osnovy
p. Slugeňová ZŠ, Bánovce nad Bebravou – aké bude delenie – NV 20, SJ 29?
Odpoveď: podľa vyhlášky
p. Gáborová, Pobedín: učitelia boli školení pre tvorbu ŠkVP – aj učebných osnov, učebnica nemala
byť prioritná – teraz bude?, 2 cj – 6 hodín – rozdelenie nechať na riad. školy
Odpoveď: učebnica nie je povinná
K bodu 3/
MŠVVaŠ SR - Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister
Pán minister predniesol predstavu MŠVVaŠ SR k problematike RUP, učebníc, problému 8-ročných
gymnázií, k zmenám vo financovaní škôl, a k statusu učiteľa.
Poďakoval za spoluprácu ZSŠS, hlavne prezidentke Mgr. A. Petákovej.
Diskusia:
ZŠ, Likavka – školy nemajú dielne – nie je možné na tento účel použiť eurofondy?
Odpoveď: zatiaľ sa realizuje projekt ŠIOV
p. Arvay: nie je možné zabezpečiť financie aj pre bratislavský kraj – nemôžu čerpať eurofondy
Odpoveď: rokuje sa o možnosti PPP projektov
p. Slugeňová ZŠ, Bánovce nad Bebravou – zohľadniť v EDUZBERe aj vek učiteľov, platové tarify
zvyšovať až do dôchodkového veku učiteľov
Odpoveď: treba poslať pripomienku mailom na ministerstvo
ZŠ, kniežaťa Pribinu, Nitra – doteraz rabovali ZŠ 8 ročné gymnázia, teraz aj bilingválne. Možno to
zmeniť?
Odpoveď: treba podporiť tento názor uznesením pléna a zaslať na ministerstvo

p. starosta, Budkovce – prechod učiteľov pod štát – stým obce väčšinou nebudú mať problém, ale dosť
obcí už vykonalo za štát špinavú prácu – rušenie škôl, financovanie CVČ nefunguje, prečo vždy
meníme systém ale netrestáme tých, čo robia chyby
Odpoveď: k CVČ – bol potrebný radikálny rez, ale bude úprava
hlas z pléna: Planéta vedomostí – sieť nestíha
Odpoveď: p. minister je si toho vedomí – cieľ: SANET
p. Silágyi, ZŠ Čaňa – žiakov berú bilingválne gymnázia ale aj bilingválne SOŠ
Odpoveď: treba jasné kritéria – chystá ŠPÚ
hlas z pléna: 2 cj mal byť voliteľný - ako to bude
Odpoveď: treba pripomienkovať RUP
p. Tremková, ZŠ Dolné Orešany – malá ZŠ, normatív na triedu s min. počtom ž. je likvidačný
Odpoveď: bude sa individuálne posudzovať, ale trend je obmedzenie malých škôl
K bodu 4/
Nasledovali vystúpenie hostí:
ZMOS : RNDr. Ľubomír Parízek:
Pozdravil konferenciu a pripomenul, že ZMOS mrzí ža štát sttavia učiteľov proti obciam, mnohé si
povinnosti voči školám plnia, problémy s financiami na oroginálne kompetencie vznikajú z nedostatku
podielových daní . vyzval na spoluprácu riaditeľov so starostami a primátormi.
AŘZŠ ČR: Hana Stýblová, prezidentka
P. prezidentka zablahoželala združeniu k výročiu a priblížila dianie v školách ČR. Problémy sú
podobné.
ASOŠ SR - Ing. Felix Dömeny
P. Dömeny pozdravil konferenciu a vyzval k exkurziám v SOŠ, je potrebné nájsť spoločné cesty
k riešeniu problémov. Treba podporiť systémové miesto informatika na školách.
Slovenská komora učiteľov : Mgr. Ivan Dudáš, viceprezident
Zdôraznil potrebu v spoločných bodoch riešiť problémy na MŠVVaŠ SR, snažiť sa o posunutie termínu
testovania 9.
ZKŠS: Mgr. Ján Horecký, prezident
Pozdravil konferenciu a predstavil smerovanie katolíckych škôl na Slovensku.
OZPŠaV na Slovensku: Ing. Pavel Ondek, predseda
Poďakoval sa združeniu za spoluprácu poblahoželal prezidentke k výročiu založenia ZSŠS.

2. deň rokovania – 24.4.2014
Program:
1/ Začiatok rokovania,
2/ Návrh uznesenia z rokovania dňa 23.04.2014 – Mgr. Oľga Galčíková,
3/ Voľba orgánov konferencie, hodnotenie činnosti Výboru ZSŠS v období od jesenného zasadnutia
pléna ZSŠS – Mgr. Alena Petáková,
4/ Vystúpenie obchodných partnerov škôl – ŠEVT, J&B Unique,
5/ Zákon 317/2009 Z.z. – Ing. Jarmila Belešová
6/ Vystúpenie obchodných partnerov škôl – e-Technology, Stiefel, PcProfi,
7/ Aktuálne témy a pripravované zmeny v rámci regionálneho školstva –Mgr. Magdaléna Bugáňová
8/ Testovanie 9 , NÚCEM Bratislava - PhDr. Romana Kanovská
9/ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – MPC Bratisloava – PaedDr. Darina Výbohová
10/ Výsledky a úlohy ŠŠI – Mgr. Jozef Javorek
11/ Prezentácia projektu Teach for Slovakia –Ing. Stanislav Boledovič
12/ Záver rokovania
K bodu 1/
Prezidentka ZSŠS Mgr. Alena Petáková otvorila druhý rokovací deň.
K bodu 2/
Mgr. Olga Galčíková prečítala návrh Uznesenia zo dňa 23.04.2014. Všetci prítomní ho bez
pripomienok odsúhlasili.
K bodu 3/
Mgr. Alena Petáková, prezidentka ZSŠS :
 vystúpenia v rozhlase a televízii, vyhlásenie do médií– PISA, HUpsov šlabikár
 prebehli zasadnutia výboru, zasadnutia a stretnutia so zástupcami MŠVVaŠ SR
 Testovanie 9 - plánuje sa posunutie na 15.4.2015
 na prijímacích skúškach okrem SJL, MAT, aj CJ a prírodovedné predmety
 zmluva o vzájomnej pomoci TEACH for Slovakia
 INEKO – kritika zverejneného rebríčka ZŠ

K bodu 4/
Zástupcovia firmy ŠEVT a J&B Unique predstavili svoje produkty.
K bodu 5/
Ing. Jarmila Belešová – okrem iného uviedla nasledovné:











1. časť platí od 1.1.2015 a 2. časť 1.1.2017
znovu sa vracia - starostlivosť o zamestnancov – pobyty, kúpele,
Atestácia - zmeny
od 1.1.2017 nebudú potrebné kredity, ale bude musieť byť vypracované portfólio – materiály na
atestáciu – rigorózne skúšky, jazykové skúšky, hodnotenie úspechov žiakov na súťažiach,
absolvovanie inovačných programov 1. atestácia – 2, 2.atestácia 3-4.
atestácia bude platiť pre všetky kategórie, stupne
RŠ už nebude robiť plán KV, ale učiteľ si ho bude robiť sám
návrh – že TU, VP – na to, aby mohli vykonávať túto činnosť, musia absolvovať príslušné
špecializačné vzdelávanie.
zástupca RŠ musí mať absolvované funkčné vzdelávanie
začínajúci učiteľ sa môže zúčastniť kontinuálneho vzdelávania, ak má ukončené adaptačné
vzdelávanie,
od 1.1.2017 - iba 7 rokov kreditný príplatok a 3% zvýšenie platu za vykonanie atestácie navyše.

K bodu 6/
Zástupcovia firiem e-Technology, Stiefel, PcProfi prestavili novinky.
K bodu 7/
Mgr. Magdaléna Bugáňová – okrem iného uviedla nasledovné:
 RUP ZŠ poslaný na pripomienkovanie ZSŠS, je možné ho pripomienkovať do 15.5.2014, ďalšie
veľké zmeny sa v RUP nebudú diať
 ŠPU – musia vypracovať učebné osnovy – rámcový obsah
 1.9.2014 – plánovaná zmena v pedagogickej dokumentácii
 Pripravujú sa zmeny v školskom zákone asi v 144 bodoch
 učebnice – jednoduchšie podmienky na tvorbu učebníc
 diagnostiku do 1. ročníkov ZŠ budú musieť vykonať iba štátne CPPPP, nie súkromné
 zápis do 1. ročníka sa posunie do 30.4.
 na bilingválne školy len žiaci z 9. ročníka
 riaditeľ školy môže byť menovaný max. 2 funkčné obdobia po sebe od 1.1.2015
K bodu 8/
Riaditeľka NUCEM pani Romana Kanovská - okrem iného uviedla nasledovné:
 prezentovala výsledky Testovanie T9-2014, prezentácia bude dostupná na webe po tlačovej
konferencii pána ministra
 pripravuje sa termín testovania na 15.4.
 prihlášky sa podajú na SŠ do 11.4. bez výsledkov testovania
K bodu 9/
Poverená riaditeľka MPC pani Darina Výbohová - okrem iného uviedla nasledovné:







prezentovala MPC,
informovala o zmenách vo vzdelávaní
stručná prezentácia najlepších vzdelávacích programov
predstavila úlohy MPC
aké projekty majú pod sebou,

K bodu 10 /
Hlavný inšpektor pán Jozef Javorek - okrem iného uviedol nasledovné:
 prezentoval zistenie ŠŠI
 kontrola prebehla na prírodovedné predmety
 zisťovala sa úroveň vyučovacieho procesu – vyučovanie učiteľom, učenie sa žiakov,
 hodnotilo sa vytvárania podmienok na rozvíjanie kľúčových kompetencií podľa vopred
stanovených kritérií,
 zistila, že výsledky z kontrol sú porovnateľné za posledné 3 roky
 bolo 79 komplexných hospitácií
 1145 prírodovedných hospitácií – 1. stupeň primeraná úroveň, 2. stupeň dobrá úroveň
 zdôraznil – oblasti zvyšujúce zlepšenie – diferencované úlohy, uplatnenie IKT, zvýšiť efektivitu
skupinového vyučovania
K bodu 11/
Stanislav Boledovič – prezentoval projekt TEACH for Slovakia a pilotné školy projetu
Rokovanie dňa ukončila predsedníčka Mgr. Alena Petáková.
3. deň rokovania – 25. 4. 2014
Na začiatku rokovania plénum schválilo uznesenie z rokovacieho dňa 24. 4.2014
Hlavným bodom programu bolo vystúpenie Mgr. Kataríny Tamašovej Karacsony o novele zákona
o ochrane osobných údajov.
Pani Tamášová informovala účastníkov rokovania o legislatívnych zmenách, ktoré nastali
s účinnosťou od 15.04.2014. Predmetom rokovania boli Bezpečnostné projekty škôl, problematika
zodpovedných osôb, ochrana osobných údajov smerom k žiakom, rodičom a zamestnancom. Každý
zúčastnený dostal materiály na CD, kde sa nachádzajú vzorové tlačivá k danej téme.
Rokovanie posledného dňa ukončila prezidentka ZSŠS Mgr. Alena Petáková, poďakovala
prezentujúcim a účastníkom.

