Zápisnica so zasadania výboru ZSŠS
Dátum:
Miesto rokovania:
Prítomní:

3.- 4.decembra 2012
Kežmarské Žľaby
Podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie a návrh programu rokovania
2. kontrola uznesení
3. Voľba podpredsedu a hospodára ZSŠS
4. Revízia dokumentov
5. Tézy spoločnej školy
6. Postup ZSŠS pri revízii ŠvP
7. Postoj ZSŠS k k financovaniu originálnych kompetencií
8. Diskusia
9. Závery
K bodu 1:
Zasadanie otvorila predsedníčka združenia Alena Petáková, ktorá:
- privítala nového člena výboru Mgr. Jána Majsniara, zástupcu
Žilinského kraja, ktorý bol zvolený vo voľbách na jeseň 2012.
- poďakovala sa bývalej podpredsedníčke PaedDr. Márii Andrisovej za
prácu v ZSŠS počas dvoch volebných období.
- prečítala návrh programu rokovania.
Program bol bez pripomienok prijatý.
K bodu 2:
Uznesenia zo zasadania pléna boli splnené – nesplnené nasledovne:
- Predsedníčka odoslala podnety na MŠVVaŠ, ŠPÚ, ZMOS – splnené
- Prezentácie neposkytli všetci prednášajúci, tak ako prisľúbil –
čiastočne splnené
- Právnik OZ ZPŠaV neposkytol stanovisko k riaditeľskému voľnu počas
štrajku, tak ako to sľúbil predseda OZPŠaV p. Ondek. Z uvedeného
dôvodu predsedníčka ZSŠS nezverejnila túto informáciu na web
stránke združenia. - nesplnené
- Prítomní prerokovali zmenu pomenovania predsedu ZSŠS na
prezidenta, tak ako to bolo navrhnuté na zasadnutí pléna v Žiline.
K bodu 3:
Prítomní na svojom zasadnutí verejnou voľbou jednomyselne zvolili na
ďalšie funkčné obdobie:
- podpredsedu ZSŠS Ing. Evu Tchurikovú
- hospodára ZSŠS – Ing. Ema Mílová
K bodu 4:
Členovia výboru podrobne rozobrali jednotlivé body :
- Volebného poriadku
- Stanov ZSŠS
- Rokovacieho poriadku

a zhodli sa na úpravách jednotlivých bodov. Ich formulácia sa realizovala
v skupinách. Išlo o zjednotenie pojmov, zmena oslovenia z predsedu na
prezidenta ZSŠS.
K bodu 5:
Predsedníčka oboznámila prítomných s obsahom materiálu PaedDr. Martina
Bodisa, PhD. – SPOLOČNÁ ŠKOLA.
K bodu 6:
Predsedníčka ZSŠS informovala prítomných o neúspešnej komunikácii
s riaditeľom ŠPÚ Dr. Kratochvílom. Neodpovedá nik z ŠPÚ na maily ani
na list. Zatiaľ predsedníčka nevie o nikom, kto by bol pozvaní
z navrhovaných členov do predmetových komisií, ktoré by sa podieľali na
revízii ŠVP.
Pripravujú sa projekty na výbory pre realizáciu odborných učební.
6.12.2012 sa konalo na MŠVVaŠ stretnutie učiteľov F(elektrina) Technika
a CH-BIO ohľadne tvorby projektov.
K bodu 7:
Po rozsiahlej diskusii sa prítomní zhodli, v tom, že je potrebné napísať
stanovisko k financovaniu regionálnych kompetencií na MŠVVaŠ, ZMOS,
nakoľko schválenie nového zákona je pre ŠKD likvidačné.
K bodu 8:
V diskusii sa členovia výboru navzájom informovali o prebiehajúcom štrajku
zamestnancov školstva. Konštatovali , že štrajk nebol organizačne
zvládnutý, nakoľko školy napriek tomu, že bol vyhlásený neobmedzený
štrajk, štrajkovali rôzne, čím sa oslabovala sila celej základne a nebola
stanovená aj alternatíva v prípade neúspechu vyjednávania, resp., čo je
prijateľné pre štrajkujúcich. Vyjadrili sa aj v tom zmysle, že sa štrajkuje nie
proti niekomu , ale za kvalitné školstvo, za dôstojné postavenie učiteľa.
Preto vyjadrili podporné stanovisko ministrovi Čaplovičovi.
Prítomní prerokovali jednotlivé body z rokovania odborov so zástupcami
vlády SR dňa 3.12.2012 od 14.-16.30h a dali svoje stanovisko predsedovi
OZPŠaV p. Ondekovi a poslali mailom stanovisko k jednotlivým bodom.
K bodu 9:
Výbor ukladá:
1. Listom vyjadriť nesúhlas k nariadeniu vlády SR 668/2004Z.z.
Z: p. Petáková
2. Pripraviť Stanovy ZSŠS, Volebný poriadok a Rokovací poriadok
na prekovanie a schválenie plénom ZSŠS.
Z.: p. Petáková T.: apríl 2013

3. Listom vyjadriť podporné stanovisko ministrovi školstva
Z.: p. Petáková
Zapísala: PaedDr. Andrea Pitoňáková

