Zápisnica zo zasadnutia výboru ZSŠS
Dátum: 22. 05. 2013
Miesto rokovania: ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
Prítomní: viď prezenčná listina
Program – podľa pozvánky:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a kontrola uznesení
Informácia o stretnutí škôl Bratislavského kraja
Pripomienkovanie Správy o stave školstva
Informácia o činnosti predsedníčky ZSŠS a výboru
(triedne knihy I. a II. stupeň, monitor v rámci prijímacích pohovor, otvorenie diskusie
k správe)

5. Zhodnotenie jarného zasadania pléna
6. Diskusia
7. Uznesenia a záver

Ad1/ Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Mgr. Alena Petáková, ktorá
prítomných členov výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu
uznesenia z celoslovenského zasadnutia. Privítala hostím na výbore – zástupcov
bratislavských škôl a to pána Kalnu a pani Oravcovú.
Ad2/ Informáciu o stretnutí škôl Bratislavského kraja podali pán Kalna a pani Oravcová,
ktorý predložili požiadavky, návrhy a pripomienky k RUP a k správe o stave školstva za 22
škôl Bratislavského kraja.
Pani Petáková následne vysvetlila postup výboru pri rokovaní o RUP.
Z rokovania vyplynul návrh na uznesenie – Hlavné predmety v RUP, aby boli rozdelené na
ročníky a výchovné predmety na stupeň vzdelania.
Ad3/ Pripomienkovanie Správy o stave školstva:
Z rokovania vyplynuli tieto pripomienky:
- Konkretizovať objem finančných prostriedkov do školstva na jednotlivé roky – aspoň
roky tejto vlády
- Určiť profesijný štandard učiteľa
- Zrušiť kreditový systém a dať financie do taríf
- Nezvyšovať počty hodín gramatiky, matematiky áno
- Do bilingválnych gymnázií prijímať žiakov až z 9. ročníka
- Učebnice – skvalitniť a nechať v správe štátu
- TV na 3 hodiny týždenne nedávať – nie sú na školách vytvorené podmienky
- Ako súčasť pracovného vyučovania dať svet práce.
Ad4/ Informácia o činnosti prezidentky ZSŠS a výboru:

-

Prezidentka sa zaujala stanovisko pre média k správe o stave školstva
Prezidentka a viceprezidentka sa zúčastnili pracovných skupín národného projektu „
Národná sústava kvalifikácií“
Pripomienkovali sme pripravované zmeny školskej legislatívy, RUP, triednych kníh,
monitoru, prijímacích pohovoroch na stredné školy.

Ad5/ Zhodnotenie jarného zasadania pléna.
Členovia ZSŠS, ktorí sa zúčastnili jarného zasadania pléna vyslovili spokojnosť s organizáciou,
programom, priebehom a závermi tejto konferencie.
Ad6/ Diskusia:
- k správe o stave školstva
- k návrhom predložených zástupcami škôl Bratislavského kraja
- k rámcovým učebným plánom
- k triednej dokumentácií
- k prijímacím pohovorom na stredné školy
- k prierezovým témam
- k štátnym vzdelávacím programom
- k jesennému zasadnutiu pléna.
Ad7/ Uznesenie, záver:
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka zápisnice pani Tchuriková. Uznesenie bolo
schválené v znení:
A) Pripomienkovať Správu o stave školstva, školskú dokumentáciu, triedne knihy, RUP.
T: máj 2013
Z: Petáková
B) Pripraviť na zasadnutie výboru správu o čerpaní finančných prostriedkov na jarnej
konferencii.
T: do najbližšieho zasadnutia výboru
Z: Mílová
C) Zistiť možnosť konania jesenného zasadnutia pléna v Permone.
T: čo najskôr
Z: Petáková, Mílová

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

Zapísala : Ing. Eva Tchuriková

Overila :

V Bratislave 22. 05. 2013

