Zápisnica zo zasadnutia výboru ZSŠS
Dátum: 19. 09. 2014
Miesto rokovania: ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
Prítomní: viď prezenčná listina
Program – podľa pozvánky:

Program rokovania:
1. Otvorenie a kontrola uznesení..
2. Informácia prezidentky Mgr. A. Petákovej o jednotlivých rokovaniach :
- Stretnutie s ministrom
- Teach for Slovakia
- ACEC- rómski asistenti – v školách - spolupráca
3. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov - pripomienkovanie.
4. Príprava Celoslovenského zasadania pléna ZSŠS
-návrh programu
- návrh komisií
5. Diskusia
6. Uznesenia a záver

Ad1/ Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Mgr. Alena Petáková, ktorá
prítomných členov výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu
uznesenia.
Skonštatovala, že uznesenia boli splnené.
Výbor sa vyjadril k zmene názvu - Združenie základných škôl Slovenska – súhlasné
stanovisko. Prezidentka dostala úlohu zistiť postup realizácie zmeny.
Prezidentka poďakovala v mene výboru za dobre odvedenú prácu vo výbore odchádzajúcej
členke za Bratislavský kraj pani Andrejke Pitoňákovej z dôvodu odchodu do dôchodku
a zaželala jej všetko dobré, veľa zdravia a šťastia do ďalších pokojných dní.
Ad2/ Prezidentka podala informácie o jednotlivých rokovaniach, ktorých sa zúčastnila
prezidentka a členovia výboru:
- Stretnutia s pánom ministrom sa zúčastnili pani Petáková, pani Tchuriková a pani
Mílová dňa 31.07. 2014, na ktorom prerokovali pripravované zmeny zákonov.
Rokovanie s pánom ministrom bolo efektívne, pracovné a nadviazala sa
vzájomná spolupráca pri tvorbe školskej legislatívy.
- Teach for Slovakia – konferencia – zúčastnila sa pani prezidentka. Projekt sa
realizuje na školách. Po roku sa vyhodnotí.
- Pani prezidentka predložila požiadavku ACEC – mimovládnej organizácie
zaoberajúcej sa prácou s Rómami – požiadali o vystúpenie na celoslovenskom

zasadnutí pléna, aby sa mohli predstaviť, prípadne nadviazať spoluprácu – výbor
nemal námietky.
Ad3/ Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov – pripomienkovanie – členovia
výboru sa vyjadrili k štandardom pre jednotlivé oblasti – skonštatovali, že sú veľmi
akademické – teoretické, preplnené odbornými pojmami, mali by byť výstižnejšie. Chýba
štandard začínajúceho učiteľa. Podľa členov výboru je to orientácia pre riaditeľa, nevidíme
praktický význam. Sú tam aj chyby – napr. riaditeľ nerieši petície. Výbor sa dohodol, že na
rokovanie dňa 1.10.2014 pôjde pani Petáková a pani Mílová.
Ad 4/ Príprava Celoslovenského zasadnutia pléna ZSŠS . Výbor schválil program jednotlivých
dní, pozvaných hostí ako aj celkovú organizáciu pléna. Prezidentka rozdelila úlohy pre
jednotlivých členov výboru a dohodla sa téma vzdelávania.
Úlohy jednotlivých členov výboru:
Vedenie konferencie – Petáková, Tchuriková
Mandátová komisia – predseda - Arvay
Návrhová komisia – Maruniak – 25.11., Galčíková – 24.11. a 26. 11.
Písanie zápisníc – 26.11. – Gerčáková, 25.11 – Gáborová, 24.11. – Halák
Revízna: predseda - Kalna
Volebná komisia: pre voľby zástupcu za Bratislavsky kraj – Arvay, Majsniar, Arvayová
Ad7/ Diskusia:
Prebiehala k jednotlivým bodom počas rokovania výboru.
Ad7/ Uznesenie, záver:
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka zápisnice viceprezidentka pani Tchuriková.
Uznesenie bolo schválené v znení:
A) Preštudovať dokumenty výboru –dôvod – zmena názvu združenia- zapracovanie
potrebných opráv.
T: do 23.11. 2014
Z: členovia výboru
B) Pripraviť jesenné celoslovenské zasadnutie pléna.
T: do 23.11.2014
Z: členovia výboru
C) Zistiť postup pri zmene názvu združenia.
T: do 20.11.2014
Z: prezidentka
D)Zúčastniť sa pripomienkového konania k profesijným štandardom PZ.
T: 1.11.2014
Z: Prezidentka a p. Mílová
E) Jednotlivé komisie na jesenné zasadnutie pléna ZSŠS.

Zasadnutie výboru ukončila prezidentka združenia pani Petáková, ktorá sa poďakovala
členom výboru za účasť a aktívnu prácu.

Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila : Mgr. Alena Petáková
V Bratislave 19.09. 2014

