Združenie samosprávnych škôl Slovenska
Zápisnica zo zasadania pléna ZSŠS
Miesto:
Termín:
Prítomní :
Zapisovatelia:

Banská Bystrica
02. mája – 04. mája 2011
podľa prezenčných listín
PaedDr. Andrea Pitoňáková - 2.5.2011
RNDr. Gabriela Gerčáková - 3.5.2011
Ing. Eva Tchuríková
- 3.5.2011 - poobede
Mgr. Ľudovít Černík
- 4.5.2011

Overovateľ: Ing. Ema Mílová
1. deň rokovania – 2. 5.2011
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Otvorenie, návrh programu
Kontrola uznesenia, informácia o činnosti rozšíreného výboru,
návrh zloţenia mandátovej
Informácia mandátovej komisie
Návrh zloţenia komisií, zapisovateľov
MŠVVaŠ SR - RNDr. Ľuboš Černý, Mgr. Magdaléna Bugáňová
ŠPU – Dr. Martin Kríţ
Návrh uznesenia z 1. dňa rokovania
Záver zasadnutia

K bodu 1/
Prvý deň zasadnutia pléna otvorila predsedníčka ZSŠS – Mgr. Alena Petáková.
Privítala účastníkov a oboznámila ich s programom rokovania.
Z dôvodu pracovného vyťaţenia na rokovanie neprišli RNDr. Miroslav Repovský, generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva a Mgr. Ľubomír Drga, riaditeľ odboru pre kontinuálne vzdelávanie, Ing.
Jozef Turčány – zástupca ZMOS-u.
Z uvedeného dôvodu bola urobená čiastočná zmena v programe zasadnutia..
Po odsúhlasení zloţenia členov mandátovej komisie vyzvala jej predsedu, aby podal správu o
schopnosti pléna uznášania sa.
K bodu 2/
Mgr. Petáková – predsedníčka výboru ZSŠS:
konštatovala, ţe uznesenia z posledného zasadania pléna v Senci v dňoch
8. – 10. novembra 2010 boli splnené,
informovala prítomných o činnosti výboru za uplynulé obdobie – pripomienkovanie materiálov,
o rokovaniach, na ktorých sa ako predsedníčka zdruţenia zúčastnila, o listoch na MŠVVaŠ , ktoré sú
vyvesené na webovom sídle ZSŠS.

K bodu 3/
Predseda mandátovej komisie Mgr. Ľudovít Arvay konštatoval, ţe v sále je zo 185 zapísaných 164 –
88,8%, plénum schopné uznášania sa.
K bodu 4/
Mgr. Alena Petáková navrhla členov komisií a zapisovateľov :
Mandátová: Mgr. Arvay, Mgr. Koreň, Mgr. Slezko – schválení
Návrhová: PaedDr. Vakoš, Mgr. Maruniak, Mgr. Galčíková – schválení
Zapisovatelia: PaedDr. Pitoňáková, Mgr. Černík, Ing. Tchuríková, RNDr. Gerčáková – schválení
K bodu 5/
Aktuálne úlohy MŠ SR, jeho skúsenosti a usmernenia k aktuálnej legislatíve:
MŠVVaŠ SR - RNDr. Ľuboš Černý upozornil na zmeny vo financovaní regionálneho školstva od
1.1.2011 a od 1.3.2011.
V rámci 597/ 2003Z.z. sa upravilo financovanie príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie ţiakov zo SZP, zvyšujú sa výdavky na ţiakov zo SZP, podporiť sa má rozvoj škôl,
ktorých ţiaci sa pripravujú na povolanie prostredníctvom rozvojových projektov, rozšírila sa moţnosť
modernizácie materiálno- technického zabezpečenia – obnovy výchovy a vzdelávania.
Vzniká povinnosť zverejňovať zoznam zriaďovateľov škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky
na havarijné situácie, rozvojové projekty, mzdy a platy učiteľov – asistentov pre ţiakov zo SZP.
Od 1. 9. 2011 – kompetencie – za zber údajov zodpovedá zriaďovateľ.
25.9. bude obec očakávať údaje od organizácií
30.9. – KŠÚ
Pokuty platí zriaďovateľ.
Dohľad nad dodrţiavaním zákona vykonáva MŠ VVaŠ SR, KŠÚ.
Havarijné situácia smernica 8/2011c - zriaďovateľ školy poţiada písomne aj elektronicky na KŠÚ,
dokumentáciu pošle v JPG ( 5 fotografií) , treba dodrţať formulár. Predpokladané na náklady – beţné
výdaje, kapitálové výdaje. Nezáleţí na tom, kedy kto poţiadal, ale aká je naliehavá situácia.
Po ukončení prezentácie, prítomní kládli otázky k danej problematike – pýtali sa:
ZŠ s MŠ Jurské – finančné prostriedky – zriaďovateľ oznámi výšku pre školu
ZŠ Zohor – či platí 12% kreditný príplatok - platí
ZŠ Banská Belá - na riešenie havarijného stavu v školách – nemajú známosť o tom, ţe by niekto dostal
financie na havarijné stavy
ZŠ Dolný Hričov - na priznávanie kreditného príplatku – opýtať sa p. Mgr. Drgu.
MŠVVaŠ SR - Mgr. Magdaléna Bugáňová informovala o tom, ţe riaditeľom odboru pre ZŠ a MŠ sa
stal Mgr. Eugen Svitek, o aktivitách a plánoch MŠVVaŠ SR v oblasti základného vzdelávania.
Informácie moţno nájsť na webovom sídle MŠVVaŠ SR – v časti legislatíva – rezortné predpisy,
odporúča aj navštevovať portál – často kladné otázky. Hovorila o prioritách - ovládať ANJ a aspoň
jeden ďalší jazyk, ped. dok. – tlačivá podľa vzorov schválených šk. zákonom a zverejnených MŠVVaŠ
SR, vydávaní odpisov na polrok, komisionálne skúšky do 3 dní po jeho vydaní, termíny prázdnin na 3
roky , od 1.5. hodnotenie ţiakov – doloţka na vysvedčení u ţiakov, ktorí študujú v zahraničí. Ţiak je
na tomto vysvedčení hodnotený.....
Novela vyhlášky 320/2008 o ZŠ:
Zníţenie byrokracie, zvýšenie autonómie školy, zohľadnenie poţiadaviek z praxe, moţnosť vyučovať
na i. stupni učiteľovi aj inej aprobácie, ruší sa usmernenie o tvorbe rozvrhu, vrátene TH, upravuje sa

realizácia výcvikov, upravuje sa dokumentácia súvisiaca s riadením školy, upravujú sa podmienky
vzdelania ţiakov zo SZP, podmienky mat. zabezp. Škôl, úpravy rámcových uč. plánov, viac
voliteľných hodín, usmernenie pre UP UO – pre celý ročník, zámery a zásady úprav – ŠPÚ, viac
voliteľných hodín
Projekt debyrokratizácie – zníţenie administrácie, podnety z praxe, - portál – wiki. školy.org.
Rozvojové projekty – Enviroprojekt, Zdravie v školách, Elektronizácia a revitalizácia šk. kniţníc
Čitateľská gramotnosť – na úroveň krajín OECD, informačný priečinok pre rozvoj ČG na web. Sídle
MŠVVaŠ SR.
Na záver sa prítomní pýtali:
ZŠ BA - či je moţné učiť aj iné jazyky, okrem anglického – pokračuje sa v tom, čo sa ţiaci uţ začali
učiť, tretiaci – anglický jazyk,
ZŠ TN -či sa uvaţuje o presune IC po KŠÚ – áno.
K bodu 6/:
ŠPÚ - Mgr. Martin Kríž
Predstavil zámery zásady úprav účinných od 1.9.2013. Viď prezentáciu na web sídle ZSŠS.
K bodu 7/:
Člen návrhovej komisie Mgr. Ján Maruniak prečítal návrh uznesení, ktoré boli schválené plénom.
K bodu 8/:
V závere dňa poďakovala predsedníčka ZSŠS za odznené referáty i príspevky, zaţelala dobrú chuť
k večeri a ukončila oficiálny program prvého dňa konferencie!
2. deň rokovania – 3. 5.2011
Dátum : 3.5.2011
Miesto: Banská Bystrica –hotel Dixon
Zapísala: RNDr. Gabriela Gerčáková, Ing. Eva Tchuriková
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Mgr. Vladimír Pirošík – zákon 546/2010 Z. z. a ochrana osobných údajov
Interaktívna škola
Prezentácia firmy Stiefel
SOMI Systems – Bezpečnostný projekt školy
NÚCEM – PhDr. Romana Kanovská – riaditeľka, Testovanie 9
ŠŠI – Mgr. Anna Korduliaková – hlavná školská inšpektorka
- Ing. Adriana Vykydalová – vedúca oddelenia metodiky
EduBase 2 v novom – Skúste to interaktívne! – Petr Slípek
ŠEVT s výhodnou ponukou
Toshiba

2.deň rokovania otvorila podpredsedníčka zdruţenia pani Andrisová, ktorá prítomných členov
oboznámila s programom rokovacieho dňa.

K bodu 1/:
Cieľom vystúpenia Mgr. Vladimíra Pirošíka bolo oboznámiť prítomných so zákonom č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na jeho poslednú novelu, zrekapitulovať najčastejšie
problémy škôl (a zriaďovateľov) s infozákonom, odporučiť riešenia a poskytnúť odpovede na otázky
účastníkov. Podrobne sa venoval vysvetleniu problematiky povinného zverejňovania zmlúv,
objednávok a faktúr v súvislosti so zákonom 546/2010 Z. z. Vysvetlil problematiku vybavovanie
ţiadostí podľa infozákona. Uviedol postup pri vybavovaní takýchto ţiadostí. Viď prezentáciu na web
sídle ZSŠS.
K bodu 2/:
Rokovanie pokračovalo prezentáciou firmy Interaktívna škola. Prezentáciu Interaktívne (m)učenie
predniesol Ing. Juraj Baloga. Prezentoval aktivity firmy v oblasti pomoci školám pri vyberaní IKT do
projektov včítane spracovania rozpočtov, prezentoval školenia, ktoré firma pre učiteľov ponúka
a program na tvorbu interaktívnych úloh.
K bodu 3/:
Popoludňajšie rokovanie začalo krátkou prezentáciou firmy Stieffel a firmy SOFOS.
K bodu 4/:
Podpredsedníčka zdruţenia privítala pána Petra Táboreckého a Dr. Šikoru, – lektorov firmy SOMI
SYSTEMS, ktorí prítomným prednášali o „ Bezpečnostnej politike v samospráve a Bezpečnostnom
projekte. Prednáška bola fundovane prezentovaná. Lektori odpovedali na všetky otázky z pléna.
K bodu 5/:
O 15.30 hod. vystúpila pani PhDr. Romana Kanovská, ktorá informovala plénum o „Výsledkoch
testovania ţiakov 9. Ročníka ZŠ v šk. r. 20010/2011“. Počas svojho vstupu odpovedala fundovane na
otázky z pléna k danej problematike. Vysvetlila metodiku postupu , čo sa zisťovalo, aké boli
očakávania. Ukázala grafy a jednotlivé výsledky po krajoch. Informovala o zisteniach . Podala
informáciu, ţe aj 8-ročné gymnázia uţ zapojili do testovania v skúšobnej vzorke – 1000 ţiakov
Skonštatovala, ţe sa nevrátime na úroveň triviálnych príkladov, budú príklady na logické postupy
a viackrokové. Na konci svojho vystúpenia poďakovala zdruţeniu za pozvanie a zaţelala všetko dobré.
K bodu 6/:
16.45 hod pokračovala pani Mgr. Korduliaková, hlavná školská inšpektorka, ktorá poďakovala
predsedníctvu za pozvanie a plénum informovala o plánoch na rok 2012. Jej vystúpenie doplnila Ing .
Vykydálová, vedúca MO ŠŠI, ktorá priblíţila metodiku kontroly ŠŠI a ich zistenia pri inšpekciách. Na
záver odpovedala na otázky z pléna.
K bodu 7/:
Ďalším bodom programu bola prezentácia firmy DOSLI, ktorá predstavila systém EDUBASE 2, na
vyučovanie a tvorbu interaktívnych úloh.
K bodu 8/:
prezentácia firmy ŠEVT k eTlačivám a eŠkole a ich cenová ponuka
K bodu 9/:
prezentácia firmy Toschiba k ich produktom.

18.30 hod pani Andrisová poďakovala všetkým prednášajúcim za vystúpenia, oboznámila prítomných
o programe na večer a na tretí deň rokovania a ukončila druhý deň rokovania pozvaním na diskotéku..
3. deň rokovania – B. Bystrica - 04. mája 2011
Program:
1.
Návrh programu 3. dňa rokovania
2.
Správa mandátovej komisie
3.
MŠVVaŠ SR – Ing. Silvia Tokárová – nové normy v školskom stravovaní
4.
Marta Hlavatá – Hygienický audit v ŠJ
5.
PaedDr. Roman Baranovič – generálny riaditeľ ÚIPS, centrálny register, vzdelávanie
6.
Návrh uznesenia
7.
Záver zasadnutia
K bodu 1/
Tretí deň konferencie otvorila predsedníčka ZSŠS – Mgr. Alena Petáková. Privítala účastníkov
a oboznámila ich s programom posledného dňa rokovania.
K bodu 2/
Predseda mandátovej komisie Mgr. Ľudovít Arvay konštatoval uznášania schopnosť – v sále
prítomných 68 účastníkov.
K bodu 3/
Ing. Silvia Tokárová informovala o:
 nové normy v školskom stravovaní
 program ovocie a zelenina na školách
 školské stravovanie v paragrafoch a číslach v zahraničí
Diskusia:
 p. Šiška, ZŠ Hlohovec : problémy s rómskymi deťmi pri stravovaní
 p. Emília Czaganová, ZŠ Plavecký Štvrtok : nárok na obed má iba ţiak prítomný na vyučovaní
 p. Smutná, ZŠ Zohor : kontrola prítomnosti ţiaka v škole v súlade so zoznamom stravníkov
 p. O. Koreň, ZŠ Pezinok : otázka na hygienu podávania krájaného ovocia
 p. Bernátová, ZŠ Stráňavy : tvorba jedálneho lístka
 p. Fačkovcová, ZŠ Brezová Piešťany : kolízia cien a výţivových dávok (30 – 40% tolerancia je
prípustná)
 p. Labuda, ZŠ s MŠ Senohrad : zvyšovanie stravného so zvyšovaním cien potravín
 odpoveď p. Ing. Tokárovej: III. Cenové pásmo je uţ dosť logické
K bodu 4/
Prezentácia p. Marty Hlavatej o začínajúcom a uţ aj prebiehajúcom hygienickom audite v školských
jedálňach.
Prezentácia je uvedená na webovom sídle ZSŠS v časti: Prezentácie.
Diskusia :
- p. Kubíčková, ZŠ Hliník nad Hronom : otázka - zdroj pitnej vody z verejného vodovodu

odpoveď – za nezávadnosť zodpovedá dodávateľ
K bodu 5/
PaedDr. Roman Baranovič, generálny riaditeľ UIPŠ svoje vystúpenie zameral hlavne na problematiku
zníţenia administratívnej náročnosti práce učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl. Dosiahnutie tohto
efektu vidí v „zmene myslenia“.
V ďalšej časti svojho vystúpenia predstavil tvorbu a činnosť nového centrálneho registra RIS, ktorý má
byť spustený do prevádzky od 15.09.2011 a do konca r. 2014 by mal nahradiť papierovú dokumentáciu
za elektronickú.
Diskusia:
 p. Halák, ZŠ Fatranská Nitra : otázka – Kto bude zodpovedať za vloţené dáta do RIS-u.
 p. Maisner zo Ţiliny sa podobne pýtal na zloţenie tímu operátorov, vôbec operatívnosť nového
systému, výkazníctvo údajov smerom „hore“
 p. Ľ. Šeliga, ZŠ s MŠ Višňové – kompatibilitu RIS-u s inými doteraz pouţívanými systémami,
ako napr. Asc agenda, Doklady, a pod.
 p. O. Koreň, ZŠ Pezinok – otázka na zálohovanie dát
 p. A. Petáková, predsedníčka výboru ZSŠS na bezpečnosť dát v RIS-e
Odpovede na tieto otázky by mali byť do termínu spustenia vyriešené.
K bodu 6/
Členka výboru ZSŠS p. Andrea Pitoňáková predloţila návrh na uznesenie z 3. rokovacieho dňa, ktoré
bolo plénom jednomyseľne bez zmien prijaté.
Jeho znenie:
Plénum ZSŠS berie na vedomie:
 správu mandátovej komisie o počte prítomných na dnešnom rokovaní
 informácie Ing. Tokárovej o stratégii školského stravovania
 informácie p. M. Hlavatej o hygienickom audite HCCP
 informácie PaedDr. R. Baranoviča o tvorbe centrálneho registra a o projekte zniţovania
administratívnej záťaţe v práci učiteľov (debyrokratizácia)
Je súčasťou znenia uznesenia z jarného zasadnutia pléna Zdruţenia samosprávnych škôl Slovenska.
Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Prítomní:
68
Za:
68
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu 7/
Predsedníčka zdruţenia Mgr. Alena Petáková zhrnula program a výsledky trojdňového rokovania.
Poďakovala prítomným za aktívnu účasť a rokovanie zasadnutia pléna ZSŠS v Banskej Bystrici
ukončila.
V Banskej Bystrici dňa 04.05.2011
Zápisnicu vyhotovili: Mgr. Pitoňáková, RNDr. Gerčáková, Ing. Tchuríková Mgr. Ľudovít Černík
Zápisnicu overila:
Ing. Mílová

