Zápisnica zo zasadnutia výboru ZSŠS
Dátum: 4. 12. 2013
Miesto rokovania: ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
Prítomní: viď prezenčná listina
Program – podľa pozvánky:
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a kontrola uznesení
Zhodnotenie Celoslovenského zasadania pléna
Závery rokovania pléna a rokovania po krajoch
Hupsov šlabikár Lipka – stanovisko ZSŠS
20. výročie vzniku združenia
Diskusia
Uznesenia a záver

Ad1/ Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Mgr. Alena Petáková, ktorá
prítomných členov výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu
uznesenia.
Ad2/ Ad3/Ad5/ Prezidentka združenia, ako aj ostatní členovia výboru skonštatovali, že sú
dobré ohlasy na celoslovenské zasadnutie pléna, či už k programu, alebo celej organizácií.
Grand hotel Bellevue na jarné zasadnutie, ktoré sa bude konať pri príležitosti 20. výročia
vzniku združenia je zabezpečený v termíne 23. – 25. 4. 2014. Z dôvodu výročia bude viac
hostí a výbor sa dohodol požiadať ministra školstva o záštitu nad týmto podujatím.
Závery z rokovania celoslovenského pléna prezidentka spracovala do sumáru, predložila na
výbore. Členovia výboru sa dohodli doplniť tento sumár:
- o potrebu doplnenia do eduzberu o asistentov, správcu počítačovej siete
- znížení úväzku pre vychovávateľky ŠKD z 27 hodín na 25 hodín z dôvodu, že učia
v kuse, bez hygienických prestávok
- k počtu vyučovacej povinnosti pre riaditeľov – aby bolo v rozpätí, tak ako to majú
riaditelia stredných škôl
- návrh vyhodiť zo zákona – škola vypracuje UO, pretože definícia UO a VŠ – v zákone
248 / §4, § 7, § 9, - čo vydáva štát, odporuje § 9 odst. 6
Ad 4/ Stanovisko ZSŠS k Hupsovmu šlabikáru Lipka:
- 10.12.2013 ide prezidentka združenia na rokovanie na ministerstvo, kde predloží
stanovisko združenia:
- všetci členovia výboru zozbierali pripomienky za svoje kraje a predložili na výbore,
ktoré zoberie predsedníčka na rokovanie na ministerstvo ( vyberáme niektoré
pripomienky – nemali sme šancu si ho dopredu pozrieť, každý čakal starý šlabikár
a prišiel úplne nový, nesúvisí čítanie s porozumením s písmenkami, texty nie sú
zakončené ....)

Ad6/ Diskusia:
- k hodnoteniu škôl – firma INEKO – na základe čoho hodnotili školy, ukazovatele
nepresné, staré, použité bez súhlasu škôl
- k zníženiu úväzku vychovávateliek ŠKD z 27 hodín na 25 hodín, z dôvodu, že učia
v kuse, nemajú hygienické prestávky
- k vyučovacej povinnosti riaditeľov základných škôl – aby bolo, ako majú riaditelia
stredných škôl – t. z. v rozpätí
- k výsledkom PISA – prezidentka združenia ide do RTVS- televízie ( komentáre), podala
vyjadrenie v denníku Pravda a vystúpila aj v RTVS v rozhlase
- k zasadnutiu členov výboru a ministerstva školstva finančného odboru, ktoré sa bude
konať 11. 12. 2013 k zákonu 597
Ad7/ Uznesenie, záver:
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka zápisnice pani Tchuriková. Uznesenie bolo
schválené v znení:
A) Zúčastniť sa zasadnutia na ministerstve školstva k výsledkom PISA.
T: do 10.12. 2013
Z: Petáková
B) Zúčastniť sa porady na ministerstve k novele zákona 597 o financovaní.
T: do 11.12.2013
Z: členovia výboru
C) Napísať list firme EXAM a INECO - stanovisko výboru k hodnoteniu škôl a tento list
zaslať aj na vedomie ministerstvu školstva po odsúhlasení členov výboru.
T: 11.12.2013
Z: Majsniar
D) Predložiť závery celoslovenského pléna ZSŠS ministerstvu školstva.
T: 15.12.2013
Z: Petáková
Zasadnutie výboru ukončila prezidentka združenia pani Petáková, ktorá sa poďakovala
členom výboru za účasť a aktívnu prácu.

Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila :
V Bratislave 4.12. 2013

