Zápisnica z rokovania výboru ZSŠS
Termín rokovania:

31.5.2010

Miesto:

Levoča

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania: 1/ Otvorenie - návrh programu
2/ Kontrola uznesení
3/ Zhodnotenie jarného zasadnutia pléna ZSŠS
4/ Návrh kritérií na hodnotenie školy
5/ Vypracovanie zoznamu úloh riaditeľov ZŠ
6/ Spolupráca s vydavateľstvom PUBLICOM, s. r. o
7/ Diskusia
8/ Uznesenia a záver
Ad1/ Predsedníčka ZSŠS Mgr. Alena Petáková privítala prítomných na zasadnutí výboru ZSŠS
a navrhla program rokovania.
Všetci prítomní návrh odsúhlasili.
Ad2/ Predsedníčka prečítala uznesenia z jarného zasadnutia pléna v Starom Smokovci:
-

Zverejniť zápisnice na www.zsss.stranka.info - splnené

Z.: p. Petáková

-

Zverejniť znenie doložky na vysvedčení v prípade, že žiak v druhom polroku prestúpil z inej
školy: „Výsledky hodnotenia za I. polrok šk. r......sú uvedené na polročnom vysvedčení, ktoré
vydala škola ....“ .Zverejnené na www.zsss.stranka.info – aktuality Z.: p. Petáková

-

Poslať list ohľadne vzorového pracovného poriadku pre zamestnancov školstva na MŠ SR
a vyvolania vzájomného stretnutia ŠŠI a MŠ SR ohľadne jednotného výkladu novej
legislatívy.
Z.: p. Petáková

Ad 3/ Prítomní zhodnotili priebeh jarného zasadnutia pléna v Starom Smokovci v dňoch 26. –
28.4.2010. Konštatovali, že zasadnutie nielen z pozície organizátorov, ale aj na základe pozitívnych
ohlasov z pléna možno hodnotiť kladne.
Ad4/ MŠ SR požiadalo o spoluprácu pri tvorbe kritérií kvality školy. Prítomní sa po dlhšej diskusii
uzniesli, že nesúhlasia so stanovením kritérií kvality školy, ak tie by mali mať vplyv na financovanie
školy z dôvodu rôznych podmienok – regionálne podmienky, sociálne zloženie žiakov, vedomostná
úroveň žiakov, ktorí získavajú základné vzdelanie.
Ad5/ Prítomní pripravili zoznam úloh a povinností riaditeľa školy pre MŠ SR.

Ad6/ Vydavateľstvo učebných pomôcok PUBLICOM ,s.r.o prejavilo záujem o spoluprácu so ZSŠS.
Prítomní navrhli, že by mohlo vydavateľstvo PUBLICOM, s.r.o. prísť na trh s ponukou štátnych
symbolov potrebných do tried a pre členov ZSŠS pri predaji poskytnúť výraznú zľavu alebo sa môžu
finančne spolupodieľať na organizovaní zasadaní pléna ZSŠS.
Ad7/ V rámci diskusie prítomní vyjadrili názor, že financie poskytované na jedného žiaka pre
záujmovú činnosť by sa mali dôsledne sledovať, aby na úkor vysokého počtu žiakov v záujmovej
činnosti sa neznižoval normatív na jedného žiaka financovaného z originálnych kompetencií. (
Napríklad znížiť hranicu veku z 30 na 18 rokov.) Väčšina členov výboru konštatovala podporu novely
nariadenia vláda č.668 vzhľadom na problémy so zníženým normatívom na jedného prepočítaného
žiaka v originálnych kompetenciách (dopad na ŠKD, Šj a MŠ).
Ad7/ Návrh uznesenia:
-

Vypracovať zoznam povinností a úloh riaditeľa ZŠ a zaslať na MŠ SR Z.: p. Petáková

-

Zaslať stanovisko ku kritériám kvality školy a zaslať na MŠ SR

Z.: p. Petáková

