Zápisnica zo zasadnutia výboru ZSŠS
Dátum: 02. 10. 2013
Miesto rokovania: ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
Prítomní: viď prezenčná listina
Program – podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a kontrola uznesení
Informácia prezidentky o jednotlivých rokovaniach
Pripomienkovanie legislatívy – zákonov 245., 317., 596., ŠVZP
Príprava Celoslovenského zasadania pléna ZSŠS.
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. Privítala hostí na výbore – pána Ing. Stanislava Valachoviča, projektového
manažéra firmy DITEC, ktorá má na starosti RIS a informoval o stave systému, poďakoval za
spoluprácu a vysvetlil význam RIS pre školy.
Ad2/ Prezidentka informovala členov výboru o rokovaniach, ktorých sa zúčastnila:
- Účasť na parlamentnom výbore NR SR pre školstvo spolu s pánom Kratochvíľom(ŠPU)
- Rokovania na MŠVVaŠ SR s pánom generálnym riaditeľom SRŠ SR Mgr. Krajčírom k
UO a vzdelávacím štandardom spolu s pani Mílovou
- K e- testovaniu na NUCEME
- V STV v relácií o 5 minút dvanásť
- Vystúpenie v TA3 k problematike školstva
- V RTVS – rozhlase k problematike školstva

Ad3/ Pripomienkovanie legislatívy:
Rokovania výboru sa zúčastnila aj Mgr. Magda Bugáňová, MŠVVaŠ SR, ktorá členov výboru
informovala o stave pripomienkovania a pripravovaných zmien v legislatíve.
Z rokovania vyplynuli tieto pripomienky:
- Vyzvať listom členov združenia k pripomienkovaniu ŠTVP na ŠPU
- Konkretizovať pripomienky po rokovaniach v sekciách jednotlivých krajoch k zákonom
596,245, 317 a ŠTVP na celoslovenskom zasadnutí
- Členovia výboru skonštatovali rovnaký postoj k UO, vzdelávacím štandardom
a TVVZP, ako bol prezentovaný v predchádzajúcich pripomienkach
- k zápisu do 1. ročníka – posunúť termín zápisu na apríl a máj, lebo je nesúlad zákonov
č. 245 a 71.

Ad4/ Príprava Celoslovenského zasadania pléna ZSŠS:
Celoslovenské zasadnutie členov ZSŠS sa uskutoční 18. -20. 11. 2013 v Tatrách – hotel
Bellevue. Pozvánky s prihláškami boli rozposlané. Hotel je zabezpečený. Dohodol sa program
jednotlivých dní zasadnutia, rozdelili sa úlohy pre členov výboru pred zasadnutím a na
zasadnutí.
Vedenie konferencie: Petáková, Tchuriková
Mandátová komisia : Arvay
Návrhová komisia: Maruniak, Majsniar
Zápisnice: Galčíková, Gerčáková, Halák, Pitoňáková
Ad6/ Diskusia:
- k správe o stave školstva
- k rámcovým učebným plánom
- k učebným osnovám a vzdelávacím štandardom
- k zápisu do 1. ročníka
- k prierezovým témam
- k štátnym vzdelávacím programom
- k jesennému zasadnutiu pléna
- k členstvu Zväzu školských asociácií a združení SR – rozhodne plénum na jesennom
zasadnutí
- k ukončeniu činnosti člena výboru za Trenčianský kraj pána Vakoša.
Ad7/ Uznesenie, záver:
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka zápisnice pani Tchuriková. Uznesenie bolo
schválené v znení:
A) Pripomienkovať Štátne vzdelávacie programy a legislatívu ( zákon 596,245,317).
T: do 30.10. 2013
Z: Petáková
B) Pripraviť list pre členov združenia k pripomienkovaniu.
T: do 04.10.2013
Z: Petáková
C) Pripraviť potrebnú dokumentáciu k ubytovaniu a realizácii jesenného zasadnutia
pléna.
T: do 30.10.2013
Z: Petáková, Mílová
D) Zistiť školiteľa na vzdelávanie členov združenia – VO, OCHOU.
T: čo najskôr
Z: Tchuriková
E) Na jesennom zasadnutí pléna zvoliť za Trenčianský kraj zástupcu do výboru združenia.
T: 18.-20.11.2013
Z: Petáková, Tchuriková
Zasadnutie výboru ukončila prezidentka združenia pani Petáková, ktorá sa
poďakovala členom výboru za účasť a aktívnu prácu.

Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila :
V Bratislave 02.10. 2013

