ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA

Celoslovenské zasadanie pléna
Horný Smokovec 24. – 26. apríl 2019

Zápisnica z Celoslovenského zasadania pléna ZZŠS

24. apríl 2019

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadania pléna ZZŠS, voľba komisií
2. Vystúpenie riaditeľky VÚDPaP Mgr. Janette Motlovej
3. Vystúpenie predsedu OZ PŠaV SR, Ing. Pavla Ondeka a predsedníčky ZZŠ RNDr. Ingrid
Gamčíkovej
4. Skúsme chvíľu žiť bez internetu.sk, telky a mobilu, PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na
mediálnu gramotnosť
5. Fenomény sveta – výsledky a skúsenosti projektu, Mgr. Ján Machaj, Mgr. Eva Horníková
6. Rokovanie po krajoch
K bodu 1
Celoslovenské zasadanie pléna otvorila prezidentka, ktorá oboznámila prítomných
s programom a počtom účastníkov. Plénum následne schválilo program rokovania.
Prezidentka predniesla správu o činnosti výboru medzi zasadnutiami pléna.
K bodu 2
Riaditeľka VÚDPaP oboznámila plénum so zámermi VÚDPaPu na nasledujúce obdobie
a o plánoch VÚDPaP k projektu, ktorý chcú financovať z eurofondov.
K bodu 3
Predseda OZPŠaV a predsedníčka ZŠ oboznámili plénum o ich krokoch pri získaní
prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov v školstve.

K bodu 4
Pani Slavíková oboznámila plénum s projektom „Skúsme chvíľu žiť bez internetu.sk, telky
a mobilu“ a vyzvala členov pléna na zapojenie sa do projektu.
K bodu 5
Pán Machaj predstavil pokračovanie projektu Edulabu – Fenomény sveta. Členka združenia
pani Horníková oboznámila plénom so skúsenosťami svojej školy s realizáciou projektu.
K bodu 6
Prezidentka vysvetlila plénu jednotlivé body rokovania po krajoch a následne sa rozišli všetci
po krajoch na rokovania. Výsledky jednotlivých krajov odovzdali prezidentky.

25. apríl 2019

Program rokovania:
1. Uznesenia z predchádzajúceho dňa, správa o činnosti výboru ZZŠS za uplynulé obdobie,
2. Vystúpenie PhDr. Ján Grexa- olympijská výchova na školách,
3. Vystúpenie Michala Tótha – Športová akadémia Mateja Tótha,
4. Vystúpenie - Vladimír Lupták – SFZ Bratislava,
5. Vystúpenie - Juraj Horňák – výroba náučných hier,
6. Vystúpenie JUDr. - Mgr. Martina Lubyová, PhD. – ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu,
Ing. Marian Galan – generálny riaditeľ SRŠ MŠVVaŠ SR,
Mgr. Ingrid Kováčová – riaditeľka odboru ZŠ MŠVVaŠ SR.
7. Mgr. Oľga Koklesová – MPSVaR SR - Školské stravovanie a podmienky aplikácie zakona
544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.
AŠKOS – Ing. Silvia Tokárová, odborný garant, zástupcovia MPSVaR.
8. Projekty financované z eurofondov – Mgr. Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie
štrukturálnych
fondov EU.
9. Vystúpenie zástupcu MPC Bratislava.
10. Výsledky T9 – NÚCEM Bratislava – pán Repovský, pani Khernová.

K bodu 1
Mgr. Alena Petáková – prezidentka ZZŠS informovala o činnosti výboru združenia od
posledného plenárneho zasadnutia.
K bodu 2
Pán Grexa zdôraznil potrebu výchovy k olympizmu a jeho hodnotám už na ZŠ, v rámci TV, čo
formuje osobnosť žiaka.
K bodu 3
Pán Tóth prezentoval aktivity ŠA M. Tótha, zamerané na deti a žiakov ZŠ.
K bodu 4
Pán Lupták prezentoval filozofiu a realizáciu projektu SFZ s názvom Dajme spolu gól. Projekt
úspešne vstúpil a je realizovaný v materských školách. Okrem pohybových aktivít je súčasťou
projektu aj poskytnuté materiálne vybavenie – športové náradie, náčinie pre MŠ.
K bodu 5
Pán Horňák prezentoval filozofiu ich spoločnosti, ktorou je okrem iného výroba náučných
hier, ktoré zábavnou formou môžu dopĺňať vyučovanie aj mimovyučovacie aktivity ( napr.
hra magický kruh ...).
K bodu 6
p. Lubyová
Prezentovala slovne nové ustanovenia nového zákona o pedagogických zamestnancoch.
Uviedla okrem iného, že do zákona sa dostala dôležitá ochrana pred sociálno-patologickým
správaním ( rodičov, aktivistov...).
Nový zákon zavádza atestačné portfólio, kreditný príplatok nahrádza v zákone príplatok za
profesijný rozvoj. Na rekreačné poukazy bude uvoľnené 15 mil. €. Budú dofinancované
projekty AU v rámci projektov EÚ vo výške 1,63 mil. €.
V rámci vytvárania trhu s učebnicami bude otvorený trh s učebnicami matematiky, cieľom je,
aby si školy mohli vybrať a nakúpiť z viacerých titulov.
Uskutoční sa navýšenie platov začínajúcich pedagógov vo výške 9,5%.

P. Galan
Informoval okrem iného, že bude potrebné v náväznosti na platnosť nového zákona
o pedagogických zamestnancoch sa pripravuje vydanie ďalších vykonávacích predpisov
(vyhláška, nariadenia...).
Informoval o zavedení PŠD na 11 rokov, od 5. roku veku od školského roku 2019/2020. Bol
upravený RÚP v záležitosti týkajúcej sa vyučovania CJ ( nielen AJ povinne ) od 3. resp.1.
ročníka a náväznosť pri zavedené ďalšieho CJ od 7. ročníka – ak sa žiak neučí AJ od 3. ročníka,
je škola povinná ponúknuť žiakovi od 7. ročníka AJ ).
Budú zverejnené ukážkové VP pre žiakov s poruchou pozornosti a s poruchami správania.

P. Kováčová
Uviedla okrem iného, že v súvislosti so zavedením 11 ročnej PŠD sa vstúpi legislatívne do
zákona 245/2008 Z.z.. Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania bude vyžadovať RŠ
ZŠ od rodiča pri zápise do 1. ročníka ZŠ. Bude možné opakovať posledný ročník v MŠ, čím
stratí opodstatnenie 0-tý ročník, prípravný ročník, odklad, resp. dodatočný odklad PŠD. Pre
opakovanie PPV ( tzv. predškolský ročník ) bude nevyhnutné vyjadrenie CPPaP
a všeobecného lekára.
Materské školy v rámci predškolského povinného ročníka budú mať určené tiež školské
obvody. Povinnú ŠD musí dieťa absolvovať v rozsahu minimálne 4 hodiny za deň.
Diskusné príspevky z pléna k bodu 6
V rámci uvedeného bodu boli okrem iných zaznamenané napríklad tieto diskusné príspevky:
• Zrušenie 0-tých ročníkov nie je správne.
• Kedy budú dofinancovaní AU v rámci projektov EÚ.
• Ako to bude s povinnosťou zavedenia 2.CJ od 7. ročníka?
• Zvyšuje sa počet detí s logopedickými problémami, ako to bude riešené pri povinnom
tzv. predškolskom ročníku ?ň
• Odznela požiadavka na zníženie úväzku vedúcich vychovávateliek.
Odpovede k diskusným príspevkom k bodu 6
P. Galan informoval, že množstvo odpovedí na uvedené otázky vyplýva pri čítaní nového
zákona o pedagogických zamestnancoch, odporúčal najskôr čítať legislatívu, potom sa pýtať.
Problém zavedenia 2. CJ v súvislosti so zavedením variability zavedenia CJ od 3. ročníka
(nielen AJ) bude potrebné riešiť až o 4 roky – teda keď do 7. ročníka prídu budúcoroční
3tiaci.
K bodu 7
P. Koklesová informovala o potrebe súčinnosti všetkých zainteresovaných pri realizácii
dotácie na obedy pre žiakov.
P. Tokárová prezentovala Asociáciu školského stravovania, ktorá je akceptovaná organizácia
a dopĺňa orgány štátnej správy. Systém školského stravovania máme postavený tak, že sa
môžeme s ním chváliť vo svete, iná je záležitosť dotácií a financovania ŠS. Okrem iného sme
zaznamenali pokles stravovanosti v MŠ z dôvodu diét. Okrem iného formou prezentácie
informovala o zákone č.544/2010 Z.z.
P. Skrip uviedol okrem iného, že mali už veľa stretnutí s vedúcimi ŠJ a riaditeľmi škôl. Vyzval
na kladenie otázok.
P. Klimanová prezentovala zákon 544/2010 Z.z. podrobnejšie, zamerala sa na dotácie a ich
formy, ktoré zákon umožňuje realizovať.

P. Tokárová uviedla, že je situáciu potrebné riešiť vyberaním záloh od rodičov na začiatku
školského roka, z ktorých budú uhradené nesplnené finančné záväzky voči školskej jedálni,
toto, ale aj ďalšie potrebné veci musí byť ustanovené v rámci VZN obce, resp.mesta. Môže
nastať enormný nárast odpadu, ale už sa pripravujú opatrenia na elimináciu následkov
dotácie na obedy.
Pripravuje sa usmernenia na vydávanie tzv. dupiel po závere výdaja stravy. Opýtala sa pléna,
či aj doma postupujeme tak, ako častokrát na pracovisku v oblasti výdaja stravy. V prípade
nízkej kapacity majú prednosť ako stravníci deti, dospelých nemusíme odstravovať.
p. Halak sa opýtal, koľko hodín sa musí zúčastniť žiak na vyučovaní, aby mal nárok na
dotáciu. Opýtal sa, ako môže neodobraté jedlo odoslať do ŠKD, keď jedlo musí byť
skonzumované do 3 hodín.
P. Tokárová odpovedala, že aj 1 v.h. sa počíta za účasť na vyučovaní. Odoslať neodobraté
jedlo do ŠKD ihneď po závere výdaja obeda – zníži sa tak odpad.
ZŠ s MŠ Bojnice – nemali problémy s kauciou a odoberaním obedov v MŠ. Treba apelovať na
zdravotníkov, aby nevydávali benevolentne potvrdenia o potrebe diéty pred stravníka.
Pani Petáková ukončila bod programu a vyzvala na účasť na školeniach v jednotlivých
mestách k tejto záležitosti.

K bodu 9
Pani Výbochová z MPC z Bratislavy informovala o činnosti MPC v roku 2018 realizovaných v
3 regionálnych a 6 detašovaných pracoviskách. Vzdelávanie ukončilo úspešne 8 380
účastníkov. V rámci vykonávania atestácií pracujú v režime platnosti zákona č.317/2008 Z.z.
K bodu 10
Pán Repovský poďakoval za súčinnosť pri T9. Vysvetlil iné druhy meraní, čo nie sú
testovania.
T5 – výsledky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia(SJ-22,9%) sú výrazne horšie,
ako je priemerná úspešnosť (SJ-59,3%).
Pani Khernová informovala sumárne o predbežných výsledkoch T9 2019, dosiahnuté boli
výsledky -úspešnosť SJ – 62%, M-63%.

Diskusné príspevky z pléna k bodu 10
ZS Diviaky nad Nitricou – Budú urobené také dôsledné analýzy T9 ako boli v T5?
p. Repovský – technicky to nebude možné.

ZS Čadca – Testovanie cudzincov, cudzinci nechodia od 1. ročníka do našej školy. Nevedia
dostatočne SJ, nemôžu používať ani slovník, ako kompenzačnú pomôcku.
p. Repovský – zverejníme pri školách vzdelávajúcich cudzincov, že boli testovaní aj cudzinci
v danej škole.
p. Milčáková – boli testovaní aj žiaci 8-ročných gymnázií, či bude testovanie žiakov 8-ročných
gymnázií zverejnené.
p. Repovský – budú zverejnené v tlačovej správe.
p. Petáková – nebolo by potrebné testovanie 2 dni, testovací čas bol 90 minút, čo je veľa
z hľadiska psychohygieny. Nebolo by dobré znížiť počet úloh, ak nebude testovanie trvať 2
dni.
p. Repovský – nedostali by sme sa k presnému meraniu pri znížení počtu položiek.
Zapísal : Ján Majsniar
25. apríl - popoludnie
Program rokovania:
1. Školské stravovanie a podmienky aplikácie zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSVaR SR, Mgr. Oľga Koklesová, prezidentka I. AŠKOS a Ing. Silvia
Tokárová, odborný garant I. AŠKOS.
2. Vystúpenie zástupcu MPC - PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie
profesijného rozvoja učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie MPC
3. NUCEM – výsledky Testovania 9, PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka, Mgr. Khernová
K bodu 1
Mgr. Oľga Koklesová – prezidentka AŠKOS
PaedDr. Juraj Skrip
Ing. Silvia Tokárová
Predstavili zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
Podotkli, že je nevyhnutná spolupráca ZŠ+ŠJ+Zriaďovateľ
Zákon o dotáciách poskytuje stravu, ktorú nemusia rodičia platiť. Je účinný od 1.1.2019 pre
MŠ a od 1.9.2019 pre ZŠ.
Dotácia sa môže použiť na jedno teplé jedlo.
Podľa vyhlášky 527/2007 §8 ods. 2 písm. c – bagety nespĺňajú kritériá na dotáciu.
Dokumentácia potrebná k dotácii:
-VZN obce
- Zápisný lístok
- Prevádzkový poriadok
Dotácia patrí dieťaťu, ktoré odoberie obed. Pri neprítomnosti je potrebné dieťa odhlásiť zo
stravy 24 hodín dopredu, alebo najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa. Ak rodič
nestihne odhlásiť dieťa zo stravy, tak si prvý deň môže odobrať obed do obedára, ale za obed
zaplatí plnú sumu.

Očakáva sa nárast biologicky rozložiteľného odpadu- požiadavka – neodobraté obedy
poskytnúť ako dupľu prípadne dať deťom do ŠKD.
Keďže kapacita niektorých jedálni je nedostatočná, z tohto dôvodu majú prednostné právo
deti a žiaci.
Plánujú odborné semináre.
p. Klimanová
Zdôraznila, že poskytovateľom dotácie na stravu je ÚPSVaR.
- žiadosti o dotáciu podávajú zriaďovatelia
- od 1.9.2019 začínajú dotácie pre všetky detí na ZŠ
- výška dotácie je 1,20 € na dieťa/deň
- aj je cena obeda menje ako 1,20 € - rozdiel sa nevracia a môže využiť na iné jedlo, alebo
nákup zariadenia
- žiadosť o dotáciu je na www.emloyment.gov.sk
- dotácia sa poskytuje aj pre dieťa s diétou (rodič diétu musí dokladovať potvrdením od
lekára špecialistu), ktorú financuje zriaďovateľ priamo rodičovi
Diskusia:
Otázka: Mgr. Pavol Halák, ZŠ Fatranská Nitra
Čo je za vyjadrením, že žiak musí byť prítomný na vyučovaní, aby mal nárok na obed. Koľko?
Jednu hodinu?
Čo povie hygiena, ak posunieme neodobratú stravu do ŠKD?
Odpoveď: Klimanová, Škríp
Zákon nehovorí, koľko má byť žiak na vyučovaní.
Žiak sa neodhlásil, obed je pre neho pripravený. Ak nepríde, obed platí rodič.
Je potrebné vybrať od rodičov kauciu(napr. 20 €). Treba to riešiť VZN obce.
Neodobraté jedlo ponúknuť kuchárkam.
Otázka: ZŠ Košice
Prečo ZŠ majú riešiť vracanie dotácie
Odpoveď: Klimanová
Nikto nepovedal, že vy máte mať peniaze. Dá sa to upraviť vnútprným poriadkom.
V prihláške uviesť, že ak žiak nebude mať uhradenú neodobratú neodhlásenú stravu,
prestáva byť stravníkom.
K bodu 2
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. – MPC Bratislava
- snažia sa plniť svoju misiu
- informovala o činnosti MPC a novinkách na portáli MPC
Projekty:
- Edukačný proces vyučovania SJaL v školách s vyučovacím jazykom maďarským
- Projekt, ktorý bude obsahovať prvky NP ŠOV
- medzinárodné projekty ERAZMUS+

- Projekt o extrémizme
- Projekt MOKKA – spolupráca s kultúrnymi inštitúciami, múzeami, galériami
- v dňoch 2. – 4. 7. 2019 pripravujú medzinárodné fórum „Teachers forum“ – priestor na
komunikáciu
K bodu 3
NÚCEM: RNDr. Miroslav Repovský, Mgr. Viktória Khernová
- porovnali medzinárodné merania so slovenským
- informovali o nastávajúcich meraniach
- zverejnili výsledky T5- 2018 ( MAT 59,3%, SJaL 58,4%) a T9-2019 (MAT 63%, SJaL 62%)
- je potrebné naplánovať e-testovania 2019
Otázka: Mgr. Zdenka Maslíková – ZŠ Čadca
Cudzinci zažili pri testovaní neúspech. Nemohli použiť ani kompenzačné pomôcky, napr.
slovník
Odpoveď: Repovský
Verejnosť vie, že sa venujete cudzincom a preto máte horšie výsledky
Otázka: Mgr. Petáková – prezidentka ZZŠS
Je potrebné zvážiť, či T9 v takom časovom režime nedať na 2 dni.
Podala návrh, aby T5 bolo zakotvené v zákone a stalo sa povinným. Plénum ZZŠS s návrhom
súhlasilo.

26. apríl 2019
Program rokovania:
1. Začiatok rokovania.
2. Vystúpenie doc. RNDr. Dušana Švedu CSc. z univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a PaedDr.
Jany Bavoľarovej, riaditeľky ZŠ Budimír.
3. Vystúpenie Doc. Igora Lomnického, PhD. FF UKF; prof. Zdenky Gadušovej, CSc. FF UKF
a doc. PaedDr. Soni Čeretkovej, PhD. FPV UKF v Nitre.
4. Záver celoslovenského zasadania pléna ZZŠS.

K bodu 1
Rokovanie otvorila prezidentka Mgr. Alena Petáková.
Mgr. Oľga Galčíková predniesla návrh uznesení z predchádzajúceho dňa, ktoré plénum
schválilo.

K bodu 2
Skúsenosti z IT akadémie, prínos národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora,
vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT prezentovali - doc.
RNDr. Dušan Šveda CSc. Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a PaedDr. Jana Bavoľarová,
riaditeľka ZŠ Budimír.

K bodu 3
Hodnotenie kompetencií učiteľa (Projekt VEGA 1/0677/12) - kľúčové kompetencie
uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa a potrebu
formulovania konkretizácie hodnotenia pedagogického zamestnanca prezentovali Doc. Igor
Lomnický, PhD. z katedry všeobecnej a aplikovanej etiky, FF UKF; prof. Zdenka Gadušová, CSc.
z katedry anglistiky a amerikanistiky, FF UKF a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. z katedry
matematiky, FPV UKF v Nitre. Účastníci Celoslovenského zasadnutia pléna ZZŠS obdržali CD,
ktoré obsahuje text monografie, súbor všetkých hárkov a banku položiek prezentovaného
projektu.

K bodu 4
Prezidentka poďakovala za aktívnu účasť na zasadaní pléna a ukončila rokovanie.

V Bratislave dňa: 29.04.2019
Zapísala: PaedDr. Mária Kubovičová

