Združenie samosprávnych škôl Slovenska

Zápisnica z rokovanie výboru 11. 2. 2015
Program rokovania:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Informácia o činnosti prezidentky ZSŠS a členov výboru
3. Vyhodnotenie jesenné Celoslovenského zasadania pléna
4. Príprava jarného zasadania pléna
5. Vystúpenie riaditeľky odboru ZŠ Mgr. Kováčovú
6. Vystúpenie Ing. Matáka – OZ PŠaV SR
7. Diskusia
8. Uznesenia a záver
K bodu 1.
Výbor z celoslovenského zasadania pléna dostal úlohu zmeniť názov organizácie. Prezidentka
zistila podmienky za akých je to možné. Žiadosť pôjde podať v najbližšom období.
K bodu 2.
Prezidentka informovala výbor o jej činnosti od zasadania pléna:
- List ministrovi k navýšeniu počtu žiakov v triedach. List je zverejnený na webovej
stránke združenia.
- Vystúpenie v RTVS v relácii Z prvej ruky ohľadom chrípkovej epidémie v školách.
- Reakcie na rôzne veci – verejné obstarávanie, zvýšený počet žiakov v triede, štátne
vzdelávacie programy a pod.
K bodu 3.
Členovia výboru registrujú väčšinou kladné odozvy na miesto i program rokovania. Problém
vznikol v tom, že v prvý deň rokovania, keď mal vystúpiť minister školstva, nastala zmena
v tom, že pán Pellegríni bol menovaný do funkcie predsedu parlamentu SR a pán Draxler
(bývalá štátny tajomník) bol menovaný do funkcie ministra školstva.
K bodu 4.
Členovia výboru navrhli program jarného zasadania pléna ZSŠS:
- Pozvať ministra školstva SR, generálnu riaditeľku SRŠ, riaditeľku odboru ZŠ
- Pozvať zástupcov ŠŠI a pani riaditeľku Trnavského inšpekčného centra – PaedDr.
Vieru Kalmárovú – prednáška ohľadom správneho konania v praxi – rozhodnutia
- Pozvať zástupcov ZMOS, OZ PŠaV,
- Pozvať niekoho ohľadom nových výziev na štrukturálne fondy EÚ
- Správa o činnosti výboru
- Verejné obstarávanie – pani Kampmillerová a Mílová odporúčali školenie o verejnom
obstarávaní, ktoré oni absolvovali - Ing. Jana Kurtulíková - odbor verejného
obstarávania- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Viacerí
členovia povedali, že je takéto školenie potrebné, lebo je to veľmi ťažká
problematika.

Organizačné zabezpečenie:
- Vedenie konferencie: Petáková, Tchuríková
- Zápisnice: Halák, Tovačovská, Gerčáková, Majsniar
- Návrhová komisia (uznesenia): Galčíková, Maruniak, Kampmillerová
- Mandátová komisia: Arvay
Pozvánku a zabezpečenie hotela – Milová a Petáková
K bodu 5.
Prezidentka privítala pani riaditeľku Odboru základných škôl MŠVVaŠ SR – Mgr. Ingrid
Kováčovú. Pani riaditeľka vysvetlila záverečný proces schvaľovania Štátnych vzdelávacích
programov a ich platnosť od septembra 2015. Ich platnosť bude postupná od 1. a 5. ročníka.
Upozornila, že vybavenie učební je odporúčané a prechodné obdobie je trojročné. ŠPÚ by
malo pokračovať v práci na metodikách, alebo manuáli k ŠVP. Oboznámila výbor, že by mali
byť zmeny v zákonoch 317, 596 a 597 do konca tohto kalendárneho roka. Mala by sa
dokončiť elektronizácia školstva a budú prebiehať v krajoch semináre ohľadom toho.
Členovia výboru predniesli pani riaditeľke problémy, ktorá trápia základné školy:
- Žiaci v zahraničí – ako postupovať, keď sa nehlásia a nevedia, kde sú, keď prídu po
viacerých rokoch ako analfabeti, kde ho zaradiť,..
- Integrovaní žiaci – počty v triedach, financie, rovnaké správy pre dvoch žiakov
z CPPPaP,...
- Psychohygiena učiteľov a vychovávateľov, dozor, epidémia a ochrana zdravia
zamestnancov,...
- Cvičný učiteľ a možnosť kreditového príplatku
- Pripojenie škôl na internet je slabé – ADSL alebo DSL, nedá sa robiť testovanie online
ani programy, ktoré sú napojené na internet – Planéta vedomosti a pod.
K bodu 6.
Prezidentka privítala podpredsedu OZ PŠaV pána Matáka, ktorý chcel prerokovať s výborom
otázku integrácie žiakov a problémov s ňou. Členovia výboru pomenovali rôzne problémy
integrácie:
- Financovanie
- Zníženie počtu žiakov – voľakedy platilo, že mohli byť len traja integrovaní žiaci
v triede, teraz to záleží od financií, v budúcnosti by sa mali dať financie zvlášť na
integrovaných žiakov
- Problém je v tom, že nie všetci žiaci majú návrh z CPPPaP na integráciu, ale veľa má
odporúčaní vo výchovnovzdelávacom procese a učiteľ ich musí rešpektovať
- Zlá diagnostika a u dvoch žiakov rovnaké posudky
- Posudky na objednávku rodičov
- Zlá interpretácia rodičov deťom, zľahčujú si situáciu tým, že dieťaťu vysvetlia len
úľavy na známkach, na práci, ale nevysvetlia to, že musia oveľa viac pracovať na sebe.
Pán Maták oboznámil výbor s tým, že OZPŠ aV sa snaží rokovať s jednotlivými členmi vlády
a parlamentu na zaradení všetkých zamestnancov školstva pod prenesené kompetencie.
K bodu 7.
- Členovia výboru prediskutovali možnosť zriadenia inštitútu Ombudsmana školstva

- Prezidentka predniesla členov výboru ponuku SKU na spoluprácu pri kampani Zber
strachu, ktorá sa týka mobbingu a bossingu na pracovisku v školách. Výbor sa zhodol,
že kampaň nebude podporovať, lebo problémy sú ojedinelé a je možné ich riešiť iným
zákonným spôsobom.
- Prezidentka oboznámila výbor s valným zhromaždením Združenia asociácii a združení
školstva. Je potrebné navrhnúť prezidenta, lebo pán Števko už odišiel do dôchodku
a teda nemôže organizáciu zastupovať. Pán Sadloň má zvolať valné zhromaždenie.
- Výbor sa rozhodol podporiť iniciatívu UK Bratislava ohľadom priznania kreditov pre
cvičných učiteľov.
- MŠVVaŠ SR žiadalo o dvoch zástupcov do skupiny pre debyrokratizáciu v školstve.
Výbor nominoval A. Petákovú a E. Tchuríkovú. Ďalej žiada o zástupcu do skupiny pre
projekt o finančnú gramotnosť. Výbor nominoval P. Haláka.
K bodu 8.
Ukladá:
1. Zorganizovať jarné zasadanie pléna
Z: Petáková, Mílová T: 5.-7. 5. 2015
2. Realizovať zmenu názvu združenia
Z: Petáková
T: do 5. 5. 2015
3. Požiadať o prijatie pána ministra
Z: Petáková
T: marec 2015
4. Zastupovať ZSŠS v skupine na debyrokratizáciu
Z: Petáková, Tchuríková
5. Zastupovať ZSŠS v skupine pre tvorbu projektu k finančnej gramotnosti Z: Halák

