Združenie samosprávnych škôl Slovenska
Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru ZSŠS
Termín:
Miesto:
Prítomní:
Neprítomní:
Hosť:

10. 01. 2012, 11.00 hod.
ZŠ, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
podľa prezenčnej listiny
RNDr. Oľga Galčíková – ospravedlnená (................... dôvody)
Mgr. Magdaléna Bugáňová, MŠVVaŠ SR

Zapisovateľ:
Overovateľ:

PaedDr. Mária Andrisová
Ing. Ema Mílová

Program rokovania:

1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Zhodnotenie jesenného zasadania pléna
3. Závery zasadnutia expertnej skupiny – SVP
4. Závery zasadnutia okrúhleho stola ohľadom budúcnosti školstva
5. Príprava jarného zasadania pléna
6. Diskusia
7. Uznesenia a záver

K bodu 1)
Zasadnutie výboru otvorila predsedníčka združenia Mgr. Alena Petáková, ospravedlnila
neprítomnosť členky výboru a oboznámila ostatných prítomných s programom rokovania. Zároveň
vykonala kontrolu uznesenia jesenného zasadnutia pléna ZSŠS, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 23.
november 2011 v hoteli ÁTRIUM v Novom Smokovci. Uviedla, že uznesenie v časti 3 – ukladá – obsahuje
3 body, ktoré budú predmetom tohto zasadnutia:
 Bod 1 – List na MŠVVaŠ s požiadavkou na úpravu úväzkov vychovávateliek – bolo dohodnuté, že
odošle v stanovenom termíne predsedníčka združenia.
 Bod 2 – Prerokovať pripomienky pléna na zasadnutí výboru týkajúce sa vzdelávania, organizácie
a riadenia školstva, ale i hospodárenia združenia s akcentom na honorovanie členov výboru. Viac
v časti diskusia.
 Bod 3 – Požiadať predstaviteľov OZPŠaV o precizovanie návrhov na spôsob riešenia problémov
zamestnancov škôl a školských zariadení tak, aby boli lapidárne a zrozumiteľné všetkým
zamestnancom rezortu. – Bude sa riešiť pre jarným zasadnutím.
K bodu 2)
Mgr. Petáková zhodnotila priebeh, obsah a podmienky rokovania jarného zasadnutia pléna na
základe pozitívneho hodnotenia od zúčastnených členov ZSŠS. Konštatovala, že zasadnutie splnilo
očakávania prítomných, prebiehalo v otvorenej diskusii. Ocenila bohatú diskusiu účastníkov – členov
združenia, hlavne ich priame pomenovanie problémov v základnom školstve. Zároveň dodala, že od
jesenného zasadnutia pléna v Smokovci už mala niekoľko pracovných stretnutí, rozhovorov alebo
emailovej komunikácie s predstaviteľmi rezortu.
K bodu 3)
Pani Andrisová informovala výbor o úlohách a záveroch zasadnutia expertnej skupiny – ŠVP. Na
základe vypracovaných podkladov členky expertnej skupiny členovia výboru diskutovali o jednotlivých
návrhoch a spracovali konečný návrh na úpravu §§ 6 – 11 školského zákona, ktorý odošle p. Andrisová na

ministerstvo Mgr. Magdaléne Bugáňovej, koordinátorke pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, v určenom
termíne. (príloha k zápisnici)
K bodu 4)
Predsedníčka združenia p. Petáková informovala výbor o zasadnutí účastníkov Okrúhleho stola
na tému Efektívne vzdelávanie pre prax, ktoré sa uskutočnilo 14.12.2011 v Bratislave. Na zasadnutí boli
prítomní predsedovia 16 organizácií zastupujúcich školské a záujmové skupiny. Hovorilo sa hlavne
o potrebe skvalitnenia vzdelávania so zameraním pre prax, odborné vzdelávanie, ale aj o potrebe včleniť
do vzdelávania premety na rozvoj praktických technických zručností pre život (napr. technické
vyučovanie apod.)
K bodu 5)
 Členovia výboru navrhli niekoľko termínov na jarné zasadnutie pléna ZSŠS v mesiacoch apríl –
máj.
 Výber miesta bude záležať od cenovej ponuky. Je potrebné zistiť informácie z Hotela Bellevuea
vo Vysokých Tatrách, Hotela Holliday Inn v Žiline.
 Návrh programu sa bude riešiť na nasledujúcom zasadaní výboru.
K bodu 6)
V diskusii sa členovia výboru vyjadrili k obsahu bodu 2 z uznesenia pléna a predbežne prijali
nasledovná záver:
 pripomienky pléna na zasadnutí výboru týkajúce sa vzdelávania, organizácie a riadenia školstva
sa budú postupne riešiť písomnou alebo osobnou komunikáciou predsedníčky združenia
prípadne ďalších poverených členov výboru na zasadnutiach pracovných (expertných) skupín;
 hospodárenia združenia – je nutné vypracovať nové zásady hospodárenia do jarného zasadania
pléna,
 hospodárenie s akcentom honorovanie členov výboru za prácu nebolo uzavreté.
K bodu 7)
Uznesenie:
1. Zaslať pripomienky k § 6 - 11 návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. na MŠVVaŠ SR.
T: do 13. 01. 2012
Z: Andrisová
2. Zaslať list na MŠVVaŠ SR s požiadavkou na úpravu úväzkov vychovávateliek.
T: do konca januára 2012
Z: Petáková
3. Zistiť informácie s cenovou ponukou na zabezpečenie jarného zasadnutie pléna podľa uložených
úloh.
T: do 29.02.2012
Z: Petáková, Mílová
4. Pripraviť nový návrh na Zásady hospodárenia ZSŠS.
T: do 29.02.2012
Z: Petáková, Mílová

Zasadnutie výboru ukončila predsedníčka A. Petáková, poďakovala sa členom výboru za účasť a prácu.
Zápis vykonala: PaedDr. Mária Andrisová ...............................................
Overila:
Ing. Ema Mílová
...............................................
V Bratislave 10.01.2012

