Združenie samosprávnych škôl Slovenska
Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru ZSŠS
Termín:
Miesto:
Prítomní:
Neprítomní:

13. 09. 2011, 11.00 hod.
ZŠ, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
podľa prezenčnej list1ny
PaedDr. Mária Andrisová, RNDr. Oľga Galčíková. Mgr. Ján Maruniak
– všetci ospravedlnení (pracovné dôvody)
Hostia:
zástupcovia MŠVVŠ SR:
Mgr. Eugen Svitek – riaditeľ odboru ZŠ MŠVVŠ SDR
Mgr. Magdaléna Bugáňová
Zapisovateľ: PaedDr. Andrea Pitoňáková
Overovateľ: Ing. Ema Mílová
Program:
Program rokovania:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Zhodnotenie jarného zasadania pléna
3. Pokračovanie reformy v školstve (rámcové učebné plány, učebné osnovy ZŠ, učebnice
– učebné texty,...)
4. Štrajková pohotovosť OZPŠaV
5. Príprava jesenného zasadania pléna
6. Diskusia
7. Uznesenia a záver
K bodu 1)
Predsedníčka združenia Mgr. Alena Petáková otvorila zasadnutie celoslovenského výboru
ZSŠS, privítala prítomných a ospravedlnila neprítomnosť ostatných členov výboru.
Oboznámila členov s programom rokovania. Navrhla zmenu poradia programu,
keďže pozvala na zasadnutie výboru zástupcov MŠVVŠ SR. Všetci zúčastnení členovia
výboru privítali možnosť zoznámiť sa s novým riaditeľom odboru ZŠ MŠDVVŠ SR, a preto
súhlasili so zmenou poradia bodov programu. Zároveň vykonala kontrolu uznesenia jarného
zasadnutia pléna ZSŠS konaného v Banskej Bystrici v hoteli DIXON v dňoch 2.- 4. mája
2011 . Po kontrole uznesenia zasadnutia pléna konštatovala, že všetky body uznesenia boli
splnené.
K bodu 2)
Mgr. Petáková kladne zhodnotila priebeh, obsah a podmienky rokovania jarného zasadnutia
pléna aj na základe pozitívneho hodnotenia od zúčastnených členov ZSŠS.
V hoteli DIXON vychádzali prevádzkari pri organizácii zasadnutia v ústrety vedeniu ZSŠS,
splnili všetky požiadavky. Nevýhodou hotela bola jeho poloha, nakoľko účastníci, ktorí prišli
na zasadnutie vlakom alebo autobusom mali zlé spojenie do hotela. Z uvedeného dôvodu
navrhli organizovať jesenné zasadnutie v hoteli ÁTRIUM vo Vysokých Tatrách.
K bodu 4)
Dňa 13.9.2011 OZ PŠaV organizoval protestný míting pred Úradom vlády SR. Všetci
členovia výboru súhlasili s podporným listom, ktorý bol prečítaný na uvedenom mítingu
v mene riaditeľov ZŠ.
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K bodu 5)
Jesenné zasadnutie pléna ZSŠS:
Miesto konania: hotel Átrium, Smokovce
Termín: v týždni od 7.-11.11.2011 / 3 dni
Návrh programu:
1. deň - popoludní:
hostia:
- z MŠVVŠ SR – Eugen Jurzyca - minister školstva, Jaroslav Ivančo – štátny tajomník,
Ing. Jana Sládečková – financie, Mgr. Eugen Svitek – riaditeľ odboru ZŠ, Mgr. Magdaléna
Bugáňová - ZŠ
- z ŠPÚ – p. Kríž
2. deň: dopoludnia: - Zákonník práce – novela – Tamášová- Karácsanyová
poobede: - Správa o činnosti ZSŠS – Z.: p. Petáková
- Správa o hospodárení - Z.: p. Ema Mílová
- Správa revíznej komisie – Z : predseda revíznej komisie
- Prezentácie firiem: STIEFEL, ŠEFT, TOSHIBA, Publicom, Media Dida
3. deň: dopoludnia: - p. Dvonč – predseda ZMOS
- zástupca parlamentného výboru pre školstvo
- PaedDr. Jozef Lužák – podpredseda OZPŠaV
Rozdelenie funkcií:
Zasadnutie povedie: Mgr. Alena Petáková, predsedníčka ZSŠS,
PaedDr. Mária Andrisová – podpredsedníčka ZSŠS
Zapisovatelia: 1. deň – RNDr. Oľga Galčíková
2. deň – RNDr. Gabriela Gerčáková
Ing. Eva Tchuriková
3. deň - Mgr. Ľudoví Černík
Uznesenie: PaedDr. Jozef Vakoš, Mgr. Ján Maruniak
Mandátová komisia: - predseda- Mgr. Ľudovít Arvay
Revízna komisia: - predseda – Mgr. Ľubomíra Vasilová, Mgr. Jana Čelárová
Mikrofón: Mgr. Ľudovít Arvay
Zabezpečenie ubytovania: Mgr. Alena Petáková, Ing. Ema Mílová
Členské - aktualizácia na web sídle: Mgr. Alena Petáková, Ing. Ema Mílová
Spoločenské večery: 1a 2. deň – pomocou sponzoringu firiem MEDIA DIDA, TOSHIBA +
tombola

K bodu3)
Hosťami zasadnutia výboru boli Mgr. Eugen Svitek, riaditeľ odboru ZŠ a Mgr. Magdaléna
Bugáňová. z MŠVVŠ SR. Spolu s členmi výboru diskutovali o reforme v školstve
(rámcové učebné plány, učebné osnovy ZŠ, učebnice – učebné texty,...) a o zmenách,
ktoré prišli do platnosti od 1.9.2011.
Členovia výboru vyjadrili nespokojnosť s priebehom reformy, nakoľko novými platnými
zmenami sa začala etapa reformy bez zisťovania úspešnosti doteraz realizovanej reformy:
- V súčasnosti sú učitelia príliš zaťažovaní tvorbou ŠkVP, učebných osnov, tvorbou
učebného materiálu.
- Riaditelia vyjadrili nespokojnosť s tým, že nie je jednotný pokyn na vypĺňanie
pedagogickej dokumentácie a školská inšpekcie pritom kontroluje jej vypĺňanie.
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- Povinná výučba anglického jazyka spôsobuje problémy so zabezpečením
kvalifikovaných učiteľov. Tí ktorí majú štátnicu z anglického jazyka majú problém doplniť si
pedagogické minimum, nakoľko nie je VŠ, ktorá by t. č. poskytovala DPŠ
- Prítomní požiadali o tom, treba presadzovať iný pohľad na vzdelávanie žiakov ZŠ a SŠ.
Učebné plány urobiť tak, aby aj osnovy boli vypracované na ročník a nie na 1. a 2. stupeň
Mgr. Svitek informoval prítomných o ,
- stretnutí s pani inšpektorkou Vykydalovou ohľadne vypĺňania ped. dokumentácie
- tom, že sa pripravuje zmena zákonov 245/2008, 596/2006 a 597/2006.
Na záver bohatej diskusie pozvala Mgr. Alena Petáková našich hostí na jesenné
zasadnutie pléna. Obaja prisľúbili účasť.
K bodu 4)
Uznesenie:
1. Zabezpečiť jesenné zasadnutie pléna podľa uložených úloh.
Termín: do 28.02.2011
Z: Petáková, Mílová
2. Poslať pozvánky členom ZSŠS
Termín:
Z.: Mílová
Zápis vykonala:
PaedDr. Andrea Pitoňáková
...............................................
Overila:
Ing. Ema Mílová
...............................................
V Bratislave 13.09.2011
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