Zápisnica zo zasadnutie výboru ZZŠS 09. 6. 2016 v Levoči.
Program rokovania
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Informácia o činnosti predsedníčky ZSŠS a členov výboru
3. Vyhodnotenie jarného Celoslovenského zasadania pléna
4. Príprava jesenného zasadania pléna
5. Diskusia
6. Uznesenia a záver
Program: Podľa pozvánky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, viď. priloha
K bodu 1
Prezidentka ZSŠS, Alena Petáková, privítala prítomných členov a skontrolovala uznesenie
z predchádzajúceho zasadnutia výboru. Skonštatovala, že všetky úlohy z uznesenia boli
splnené.
K bodu 2
Prezidentka ZSŠS a členovia výboru informovali o predchádzajúcich aktivitách nasledovne:
-

11. 5. 2016: Pozvánka pána Crmomama na stretnutie s nasledovným
programom:
1. Diskusia o vytvorení spoločného a silnejšieho tlaku na MŠVVaŠ SR, resp. vládu SR,
napríklad podmienením účasti našich organizácií na príprave reformy uspokojivým
riešením financovania školstva s dôrazom na otázku platového ohodnotenia.

-

2. Diskusia o usporiadaní konferencie ekonomických odborníkov o možnostiach
navýšenia rozpočtovej kapitoly školstvo a vzdelávanie.

-

16. 5. 2016: List adresovaný generálnemu riaditeľovi SRŠ Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR Ing. Mariánovi Galanovi. Prezidentka ZSŠS písomne
žiadala o celoplošné Testovane piatakov s cieľom, aby kontinuita testovania bola
zachovaná. Vyjadrila v ňom názor, že sme zásadne proti tomu, aby sa uskutočňovalo
Testovanie 5 len na vybraných základných školách. Združenie dlhodobo podporuje
celoplošné testovania, ako jeden z nástrojov nezávislej autoevalvácie školy, viď.
priloha.

-

27. 5. 2016: Obdržala prezidentka ZSŠS písomnú odpoveď z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na jej žiadosť o riešenie
problému zaradenia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, viď. príloha.

-

27. 5. 2016: Zástupcovia výboru rokovali so zástupcami ŠŠI ohľadom žiakov
študujúcich počas povinnej školskej dochádzky v zahraničí, výsledok
z rokovania, viď. príloha.
Úlohou ZSŠS je pripomienkovať tento materiál.

K bodu 3
Prezidentka ZSŠS a členovia výboru na základe pripomienok z Celoslovenského stretnutia
ZŠŠS uskutočnenom v máji 2016 v Hornom Smokovci skonštatovali spokojnosť s priebehom
tohto podujatia.
K bodu 4
Výbor prerokoval organizáciu jesenného zasadnutia pléna, určili termín Celoslovenského
zasadnutia ZSŠS v Hornom Smokovci na 14.-16. novembra 2016.
K bodu 5
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom programu.
K bodu 6
Ukladá:
1. Zorganizovať jesenné zasadanie pléna v dňoch 14. – 16. novembra 2016
Z: Petáková, všetci členovia výboru
2. Napísať pripomienky ohľadom žiakov študujúcich počas povinnej školskej dochádzky
v zahraničí
Z: Petáková, všetci členovia výboru

V Levoči: 10. 6. 2016
Zapísala: Mgr. Adriana Cíferská
Overila:

