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

Žilina
24. – 26. október 2012
podľa prezenčných listín
Ing. Eva Tchuríková – 24. 11. 2012
RNDr. Gabriela Gerčáková – 25. 10. 2012
PaedDr. Andrea Pitoňáková – 26. 10. 2012

1.deň rokovania – 24. 10. 2012
Program:
1. Otvorenie celoslovenského zasadania pléna – predsedníčka združenia pani Petáková
Voľba komisií zasadania pléna.
2. Správa o činnosti výboru za obdobie 2008 – 2012.
3. Sebahodnotenie škôl – Mgr. Ladislav Baranyai. Trnavská univerzita , PF
4. ŠPU- Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíľ, PaedDr. Katarína Vaškaninová
5. MŠVVaŠ SR – minister školstva pá Čaplovič
6. Diskusia.
7. Uznesenie.
8. Večera.
9. Spoločenský večer
K bodu 1:
Rokovanie otvorila, prítomných privítala a rokovanie viedla predsedníčka združenia pani
Mgr. Alena Petáková. Podala prvotné informácie o ubytovaní, stravovaní. Predložila plénu
program zasadnutia na schválenie. Program bol prijatý bez pripomienok. Nasledovala voľba
komisií. Do mandátovej komisie boli bez pripomienok schválení – pán Arvay, pani Cipovská
a pani Laháková. Za zapisovateľky boli schválené pani Tchuríková, pani Gerčáková a pani
Pitoňáková. Do návrhovej komisie boli schválení pani Galčíková, pán Vakoš a pán Maruniak.
Do volebnej komisie boli jednohlasne zvolení pán Katariac, pani Bohačíková a pani Jakubová.
Mandátová komisia konštatovala, že z 232 prihlásených je prítomných v sále 180
účastníkov 77,5 %, to znamená, že zasadnutie je uznášania schopné.
Následne pani predsedníčka vykonala kontrolu opatrení s posledného zasadnutia pléna:
Všetky opatrenia a úlohy z posledného zasadnutia pléna boli splnené.
Po kontrole opatrení pani predsedníčka informovala podrobne o práci výboru medzi zasadnutiami
pléna združenia.

K bodu 2:
Pani predsedníčka prečítala „ Správu o činnosti výboru za obdobie rokov 2008 – 2012. Celá
správa v plnom znení je súčasťou tejto zápisnice. V závere poďakovala všetkým členom výboru
za prácu počas rokov 2008-2012.
K bodu 3:
Sebahodnotenie škôl – PF TU Trnava pán Baranyai – predstavil nástroj hodnotenia škôl „
Dôverujem vám – šanca pre našu školu“ . Podrobne vysvetlil systém hodnotenia školy
vonkajším subjektom. Odpovedal na všetky otázky z pléna. Na záver mu pani predsedníčka
poďakovala
za
prezentáciu
k hodnoteniu.
K bodu 4:
Za ŠPÚ vystúpil so svojim príspevkom riaditeľ doc. PaedDr. Viliam Kratochvíľ.
Predstavil sa prítomným ako nový riaditeľ ŠPU, podal informácie o sebe, pričom skonštatoval, že
sa považuje za praktika. Podľa jeho názoru sa všetky zmeny v minulosti robili rýchlo
a nekoncepčne. Najvýraznejšia zmena príde pre MŠ a to zosúladenie vzdelávacích oblastí so ZŠ.
Na 1. stupni posilniť prvouku s nadväznosťou na vlastivedu a prírodovedu a na 2 stupeň. Chce,
aby UO zmizli zo zákona. Bude presadzovať, aby UO neboli súčasťou ŠkVP.
Po jeho vystúpení podala informácie o projekte „ Vzdelávanie učiteľov CJ“ pani
Vaškaninová, námestníčka riaditeľa ŠPÚ. Skonštatovala, že sa po nástupe nového riaditeľa
zlepšili podmienky. Požiadala o trpezlivosť pri administrácií darovania techniky školám.
K predložením témam prebehla diskusia. Diskutovalo sa k rámcovým plánom, učebným
osnovám, TVZP. Pán riaditeľ skonštatoval, že ŠPÚ berie do úvahy a bude sa riadiť návrhmi
pléna ZSŠS k rámcovým plánom a k učebným osnovám, s ktorými súhlasí aj MŠVVaŠ SR.
Na záver pán Kratochvíľ ponúkol školám workshop ku kľúčovým kompetenciám učiteľa,
ak sa prihlási škola s 20 účastníkmi.
Po vystúpení ŠPÚ vyhlásila pani predsedníčka 5 minútovú hygienickú prestávku.
K bodu 5:
Po prestávka pokračovalo rokovanie celoslovenského pléna vystúpením ministra školstva
pána Čaploviča. Pán minister poďakoval za pozvanie, prihovoril sa k plénu. Skonštatoval, že naše
problémy ho ťažia a bude sa snažiť v čo najväčšej miere nám vyhovieť. Je za zrovnoprávnenie
vzťahu – učiteľ a jeho postavenie. Najväčšie problémy sú s UIPS, za posledných desať rokov
nevyšla od nich ani jedna prognóza, chce spojiť ŠPU a UIPS pod jeden subjekt a prinavrátiť im
vážnosť. Vyzval plénum k spolupráci. Nechce tvoriť novú koncepciu. Vyzdvihol prácu výboru
a samotného ZSŠS. Informoval prítomných o pripravovaných zmenách – revidovanie ŠVZ podľa
návrhov združenia.

Skonštatoval, že navštevuje školy bez ohlásenia, aby zistil veci v praxi. Vyjadril sa
k problémom učebníc a požiadal ŠPÚ a ZSŠS, aby sa stretli k učebniciam a spoločne sa snažili
vyriešiť problémy. Veľmi ho mrzí veľmi predražený a zatiaľ nefungujúci projekt RIS. Pre rok
2013 je preňho prioritou postavenie učiteľa, platy učiteľov a nepedagogických pracovníkov.
Bojuje za to, aby sa zvýšenie dostalo do taríf a nie do normatívov.
Po jeho vystúpení nasledovala diskusia. Do diskusie sa prihlásilo 10 diskutujúcich. Pán
minister odpovedal na všetky otázky, ktoré sa týkali testovania piatakov, učebníc, k planéte
vedomostí, k financovaniu CVČ, ŠKD, ku kontinuálnemu vzdelávaniu, k prijímacím pohovorom
na SŠ, k žiakom so SZP.
Na záver pán minister poďakoval za plodnú a podnetnú diskusiu, zaželal všetko dobré
novému výboru a požiadal o delegovanie člena ZSŠS do kurikulárnej rady.
Pani Petáková poďakovala pánu ministrovi za vystúpenie a ústretovosť na spoločných
rokovaniach a prisľúbila pomoc združenia, hlavne výboru pri riešení otázok týkajúci sa
základného školstva.
Po vystúpení pána ministra nasledovala prezentácia firmy Stiefel, ktorá predstavila ponuku pre
školy.
K bodu 6 :
Diskusia prebiehala vždy k jednotlivým bodom.
K bodu 7:
Návrh uznesenie prečítal pani Galčíková. K uzneseniu neboli žiadne pripomienky a návrhy boli
prijaté bez pripomienok. Uznesenie je súčasťou zápisnice.
Na záver prvého rokovacieho dňa pani predsedníčka poďakovala prítomným za pozornosť
a pozvala členov na večeru a spoločenský večer, ktorý pre združenie pripravila firma MediaDida
a to vystúpenie speváka Cmoríka a posedenie , ktoré pripravila firma Follow me
Zápisnicu zapísala : Ing. Eva Tchuríková
2. deň rokovania – 25. 10. 2012
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ing. Podmanická – firma J&B Unique
p. Zinnermanová – poisťovňa Generali
NÚCEM – PhDr. Romana Kanovská – riaditeľka
MŠVVaŠ SR – Mgr. Zdenko Krajčír, Mgr. Eugen Svitek, Mgr. Ľubomír Černý,
Mgr. Magdaléna Bugáňová, JUDr. Jana Mlsnová
Vystúpenie firmy RAABE
Ing. J. Baloga – Interaktívna škola
OZ PŠaV – Ing. P. Ondek, predseda
ZMOS- Mgr. Parízek
ŠŠI – Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor
Mgr. Štefan Pogány – Nadácia Linaje

11.
12.

Rokovania po krajoch
Voľby výboru a revíznej komisie ZSŠS na obdobie 2012-2016

2.deň rokovania otvorila podpredsedníčka združenia pani PaedDr. M. Andrisová, ktorá
prítomných členov oboznámila s programom rokovacieho dňa.
K bodu 1:
Cieľom vystúpenia Ing. Podmanickej bolo oboznámiť plénum s možnosťou zabezpečenie pitného
režimu pre žiakov školy prostredníctvom výrobkov firmy J&B Unique
K bodu 2:
Zástupkyňa poisťovne Generali predstavila produkt na úrazové poistenie žiakov školy a poistenie
zodpovednosti za škodu.
V diskusii p. Mgr. Galčíková upozornila na zlú skúsenosť práve s touto poisťovňou.
K bodu 3:
Riaditeľka NÚCEMu PhDr. Romana Kánovská vo svojom vystúpení venovala pozornosť
príprave Testovania 5 - 2012 Testovania 9 -2013, uviedla medzinárodné testovania, na ktorých sa
vybrané školy zúčastnia: TALIS,ICILS,PIRLS,TIMSS.
K Testovaniu 5-2012:
- pilotné overovanie testovacích nástrojov prebehne v novembri na 70 vybraných školách
- pilotné testovanie bude v októbri - novembri 2013, generálna skúška prebehne v novembri
2014 na všetkých školách
K Testovaniu 9 - 2013:
- termín: marec 2013
- podala usmernenie k účasti žiakov so zdravotným znevýhodnením na testovaní,
- upozornila na zverejnenie špecifikácií testov z MAT a SJL na webovom sídle NÚCEMu.

Diskusia:
p. riaditeľka, ZŠ Moskovská, Spišská Belá: k Testovaniu 9- ŠŠI kontrolovala súlad originálov
a kópii odpoveďových hárkov, je to v poriadku, máme ich archivovať?
Odpoveď: táto kontrola prebehla na základe poverenie ŠŠI a je v poriadku, administrátor to
nemôže kontrolovať, ale škola je povinná hárky archivovať.
Otázka z pléna: Učitelia sú už vyše roka prihlásení na vzdelávanie k testovaniu a nikoho zatiaľ
nepozvali, teraz treba poslať prihlášky opäť, ešte požiadavka, aby bolo vzdelávanie popoludní.
Odpoveď: vzdelávania k tvorbe úloh sa pripravujú a najprv budú pozvaní už prihlásení učitelia,
vznikne autorský tím pre NÚCEM a školskú banku úloh. Oznam bude uverejnený na www
stránke NÚCEMu.
Dr. Snehotová, Bratislava:
-

Prečo je testovanie5 v novembri a nie na konci šk. roku po skončení ISCED1?
Porovnanie výsledkov Testovania 5 a Testovania 9 nie je v poriadku – žiaci postupne odchádzajú
zo ZŠ a v 9. ročníku je iné zloženie tried
Na aký počet hodín daných predmetov je nastavené testovanie?

Odpoveď: Je veľa málotriedok a preto nie je možné realizovať testovanie na konci 4. ročníka.
Porovnanie Testovania 5 a Testovania 9 – mená sa pridaná hodnote jednotlivých žiakov, počet
hodín podľa ŠVP.
Mgr. A. Petáková : Nech už to nie je o peniazoch – treba zmeniť terminovník MŠVVaŠ SR, nech
sa začína od ZŠ a nie od VŠ.
Budú sa zasielať málotriedkam výsledky Testovania5 a ako?
P. Mgr. Galčíková: je spätná väzba relevantná v novembri 5. roč. ?
Bez odpovede.
K bodu 4:
Nasledovalo vystúpenie zástupcov MŠVVaŠ SR . Na úvod vystúpil pán Svitek, ktorý
predstavil úlohy regionálneho školstva, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády.
Po jeho vystúpení sa prihovoril generálny riaditeľ RŠ pán Krajčír. Nadviazal na vystúpenie
pána ministra. Vyjadril sa k všetkým témam a informoval plénum o pripravovaných zmenách
a návrhoch. Fundovane odpovedal na všetky otázky z pléna. Na otázky k financovaniu odpovedal
pán Černý.
Pre nedostatok času bolo rokovanie prerušené.
K bodu 5:
Nasledovalo vystúpenie zástupkyne firmy RAABE, Mgr. Jana Dandelová.
Informovala o novinkách firmy.
Pani Andrisová poďakovala pracovníkom ministerstva za ich vystúpenie, pozvala
prítomných na obed a o 12.40 ukončila dopoludňajšie rokovanie
Popoludňajšie rokovanie otvorila p. Mgr. A. Petáková
K bodu 6:
Ing. J. Baloga predstavil produkt ALF firmy Interaktívna škola.
K bodu 7:
Predseda OZ PŠaV Ing. Pavel Ondek informoval o aktivitách odborového zväzu pri
rokovaní s vládou SR o požiadavkách zväzu. Vysvetlil aké sú predstavy o konaní štrajku. Ďalej
informoval o rozpočte pre rok 2012 a návrhu rozpočtu pre rok 2013 a stanovisku odborov k tejto
problematike.
Otázka: p. Dr. A. Pitoňáková: cez štrajk má byť riaditeľské voľno – už zostáva málo dní?
Odpoveď. Nie riaditeľské voľno, lebo ide o štrajk z Ústavy SR.
K bodu 8:
Zástupca ZMOSu Mgr. Parízek predstavil postoj ZMOSu k financovaniu originálnych
kompetencií obcí. Upozornil, že školy sú verejné a nie štátne. Počet žiakov za posledných 10
rokov klesol o tretinu a počet učiteľov len o 16%. Financovanie originálnych kompetencií je
jasné – rozpočet schvaľuje obec. Nie je možné zamieňať nápočet pre originálne kompetencie
v podielových daniach s rozpočtom, ten určí obec.
Otázka: Prečo majú školy o peniaze bojovať? Financie rozdelili školy a obce.
Odpoveď: odzneli tie isté argumenty ako v úvode s dôrazom na právomoc obcí.

K bodu 9:
ŠŠI – Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor vo svojom vystúpení venoval pozornosť
úlohám a plánu inšpekcií ŠŠI v tomto šk. roku a rozobral počty a výsledky inšpekcií v šk. roku
2011/2012.
Otázka: Dr. A. Pitoňáková: Ako dlho treba archivovať odpoveďové hárky z Testovania9?
Odpoveď: 3 roky
p. Kalman, Bratislava- tlmočil dobrú skúsenosť z inšpekcie.
p. Ďuriačová, Nitriansky kraj: ŠŠI by mal byť kontrolný ale aj poradný orgán.
p. riaditeľ ZŠ s MŠ Bidovce: Prešetruje ŠŠI aj anonymné sťažnosti?
Odpoveď: nie, ale ak neskôr prebieha inšpekcia môže byť problematika preverená v rámci nej.
K bodu 10:
Mgr. Štefan Pogányi odprezentoval aktivity Nadácie Linaje.
K bodu 11:
Následne po inštrukciách predsedníčky ZSŠS p. Mgr. A. Petákovej prebehli rokovania po
krajoch.
K bodu 12:
Na základe návrhov z krajov prebehli voľby členov výboru a kontrolnej komisie na nasledujúce funkčné
obdobie.

3. deň rokovania – 26. 10. 2012
Program:
1. Začiatok rokovania
2. Návrh Uznesenia z rokovania dňa 25.10.2012
3. Ekonomické a personálne riadenie škôl z pohľadu riaditeľa školy, Mgr. Katarína Tamášová
Karácsanyová
4. Uznesenie
5. Záver rokovania

K bodu 1:
Predsedníčka ZSŠS Mgr. Alena Petáková otvorila tretí rokovací deň.
K bodu 2:
PaedDr. Jozef Vakoš prečítal návrh Uznesenia zo dňa 25.10.2012. Všetci prítomní ho bez
pripomienok odsúhlasili.

K bodu 3:
Lektorka - Mgr. Katarína Tamášová Karácsanyová :
-

oboznámila prítomných s obsahom CD nosičov, ktoré pripravila pre účastníkov celoslovenského
pléna ZSŠS,
sa venovala problematike ekonomického a personálneho riadenia škôl z pohľadu riaditeľa školy.

K bodu 4:
RNDr. Oľga Galčíková - prečítala návrh Uznesenia zo dňa 26.10.2012. Všetci prítomní ho bez
pripomienok odsúhlasili.
K bodu 5:
Rokovanie ukončila predsedníčka Mgr. Alena Petáková. Poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a prejavenú dôveru členom výboru, ktorí boli zvolení na nové funkčné obdobie.
Zapísala: PaedDr. Andrea Pitoňáková

