Zápisnica zo zasadnutia výboru ZSŠS
Dátum: 11. 02. 2013
Miesto rokovania: ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
Prítomní: viď prezenčná listina
Program – podľa pozvánky:
1/ Otvorenie, kontrola uznesenia
2/ Informácie o činnosti predsedníčky ZSŠS a výboru
3/ Príprava jarného zasadnutia pléna
4/ Legislatívne zmeny a príprava na zmeny v zákonoch
5/ Konferencia OZ PŠaV SR
6/ Diskusia
7/ Uznesenie, záver
Ad 1/ Zasadnutie výboru otvorila predsedníčka združenia Mgr. Alena Petáková,
oboznámila členov výboru s programom zasadnutia a previedla kontrola uznesenia z 3. a 4.
12. 2012:
-

Pripomienkovanie NV súvisiaceho s financovaním originálnych kompetencií – splnená
úloha návštevou u pána ministra a následne u gen. riad. sekcie regionálneho školstva
Dokumentácia združenia – stanovy, volebný a rokovací poriadok pripravené na
prerokovanie v pléne – úloha splnená
Vyjadriť podporné stanovisko p. ministrovi v súvislosti so štrajkovým obdobím – úloha
splnená, zaslaný list na MŠVVaŠ SR

Ad 2/ Informácie o činnosti predsedníčky ZSŠS a výboru
-

Predsedníčka sa zúčastnila rokovania so zástupcami OZ PŠaV a ďalšími partnerskými
organizáciami za účelom zverejnenia spoločnej výzvy s cieľom jasne pomenovať
postupnosť jednotlivých krokov riešenia nevyhovujúcej situácie v školstve

-

Predsedníčka zaujala stanovisko pre médiá, uvítala novelu zákona o financovaní,
ktorá ukladá zriaďovateľom presunúť 100 % mzdového normatívu na školy

-

Predsedníčka a ďalší 4 členovia výboru sa zúčastnili (na pozvanie) rokovania v ŠPÚ
s cieľom prerokovať pripravované zmeny v rámcových UP – 23. 1. 2013

-

Predsedníčka oboznámila členov výboru so Súhrnnou správou o stave hodnotenia
školského systému, škôl, učiteľov a žiakov v SR, ktorú vydal NÚCEM

Ad 3/ Príprava jarného zasadnutia pléna
Dátum: 22. – 24. apríl 2013
Miesto: Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
Pozvaní hostia: zástupcovia MŠVV a Š SR – p. minister, zástupcovia regionálneho školstva
zástupcovia ŠPÚ – informácie o pripravovaných zmenách v ŠVP
novela ZP – Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
zástupcovia NÚCEM – Testovanie 9 a Súhrnná správa ...
zástupcovia OZ PŠaV SR
zástupca Managérie (OZ) – p. Boledovič
Ad 4/ Legislatívne zmeny a príprava na zmeny v zákonoch
-

Členovia výboru rokovali o platnom zákone o školskej správe a samospráve 596/2003
Z. z. a jeho pripravovanej novele. Traja členovia výboru boli menovaní do pracovnej
skupiny, ktorá bude novelu pripravovať.

Ad 5/ Konferencia OZ PŠaV SR
- OZ PŠaV pripravuje na 15. 03. 2013 konferenciu zameranú na pomenovanie stavu
v školstve. Konferenciu pripravuje v spolupráci s partnerskými organizáciami, ktoré
podpísali Výzvu
Ad 6/ Diskusia:
- Nadviazať kontakt so združením riaditeľov základných škôl v ČR a pozvať ich na
zasadnutie pléna – spolupráca (výmena skúseností)
Ad 7/ Uznesenie, záver
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka zápisnice: Galčíková, uznesenie bolo schválené
v znení:
7.1 Výbor nominuje za člena PK Človek a svet práce pri ŠPÚ - Ľ. Arvay
T: február 2013

Z: Petáková

7.2 Pozvať hostí na zasadnutie pléna združenia
T: marec 2013

Z: Petáková

7.3 Na zasadnutie pléna predložiť aktualizované dokumenty volebný poriadok, stanovy,
rokovací poriadok
T: 22. 03. 2013

Z: Petáková

7.4 Na zasadnutí pléna aktualizovať mailové adresy členov združenia
T: 22. 03. 2013

Z: Mílová, členovia výboru

7.5 Zabezpečiť aktívnu účasť členov združenia na pripravovanú konferenciu OZ PŠaV
T: 15. 03. 2013

Z: členovia výboru

Zasadnutie výboru ukončila predsedníčka A. Petáková, poďakovala sa členom výboru za
účasť a prácu.
Zapísala: Mgr. Oľga Galčíková
Overila:
V Bratislave 11. 02. 2013

