Zápisnica z rokovania výboru dňa 07. 04. 2016
Miesto: ZŠ Lamač, Malokarpatské námestie Bratislava
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Program : podľa pozvánky
Program rokovania:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Informácia o činnosti predsedníčky ZZŠS a členov výboru
3. Príprava jarného Celoslovenského zasadania pléna
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenia a záver
K bodu 1
Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Alena Petáková, ktorá prítomných členov
výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu uznesení. Skonštatovala, že
uznesenia boli splnené.
K bodu 2
Prezidentka podala informácie o jednotlivých rokovaniach, ktorých sa zúčastnila prezidentka a
členovia výboru
-

-

10.02.2016 – sa viceprezidentka združenia zúčastnila 2.zasadnutia pracovnej skupiny
k financovaniu školstva
11.02.2016- sa prezidentka združenia zúčastnila zasadnutia pracovnej skupiny ku
kontinuálnemu vzdelávaniu
12.02.2016 sa prezidentka združenia zúčastnila stretnutia stavovských organizácií
k vytvoreniu Deklarácie
Prezidentka združenia napísala list Microsoftu k centrálnym licenciám pre školy
21.03.2016 sa prezidentka zduženia zúčastnila rokovania stavovských organizácií, ktoré sa
týkalo spoločných krokov pri tvorbe Deklarácie
4.04.2016 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili pracovného stretnutia na MŠVVaŠ SR
k príprave programového vyhlásenia vlády
Prezidentka združenia prečítala list od bývalej štátnej tajomníčky pani Kanovskej týkajúci sa
informatizácie školstva a email, v ktorom poďakovala za spoluprácu ( výbor sa dohodol, že sa
dokumenty umiestnia k nahliadnutiu na webové sídlo združenia)
Výbor sa dohodol, že dňa 12.04.2016 sa prezidentka združenia a pani Mílová zúčastnia na
stretnutí na MPC k vzdelávaniu pre učiteľov

K bodu 3
Výbor prerokoval organizáciu jarného zasadnutia pléna, rozdelil si úlohy a skompletizoval program .
4. 5. 2016 –

15.00 vystúpenie ministra
16.00 – odborový zväz
17.00 – ZMOS
18.00 – voľby zástupcu do výboru – Bratislavský kraj

5. 5. 2016 – 9.00 - MPC – Kapucianová/Výbohová
10.00 – MŠVVaŠ SR
11.00 – šach - prezident SŠZ - pán František Jablonický, Projekt Matematicko-didaktických
hier, ktorý bol v spolupráci Slovenského šachového zväzu rozbehnutý od tohto septembra v
prváckych triedach na troch ZŠ (Veľká Ida, Trnava, Senica).
14.00 – ŠŠI – Kalmárová
15.00 – NUCEM
16.00 – ŠPU –
17.00 – Projekt BUBO – zlepšenie TEV
6. 5. 2016 – 9.00 – novinky vo verejnom obstarávaní – Ing. Helena Polónyi
Rozdelenie úloh – vedenie zasadania – Petáková, Tchuríková, zápisnice – Halák, Kampmillerová,
Gáborová, Gerčáková, uznesenia - Galčíková, Maruniak, volebná komisia - Majsniar.
K bodu 4
Výbor prešiel deklaráciu, jej jednotlivé body a odsúhlasil, že na jednotlivých zneniach trvá v takom
znení, ako boli predtým so stavovskými organizáciami odsúhlasené. V prípade ďalších rokovaní
v bode týkajúcom sa navyšovania miezd, je ochotný pristúpiť na zmenu a to navýšiť každoročne
mzdy zamestnancov v školstve o 10 %.
Prezidentka združenia privítala na zasadnutí výboru riaditeľku sekcie regionálneho školstva pani Mgr.
Ingrid Kováčovú a Mgr. Magdalénu Bugáňovú.
Spoločne riešili problémy :

-

-

-

-

s prihláškami na stredné školy
doplnenie triedneho výkazu týkajúceho sa žiakov v zahraničí-- je potreba zvolať ŠŠI, MŠVVaŠ
SR a ZZŠS k prerokovaniu sporných bodov ( za výbor sa stretnutia zúčastní pani Petáková
a pán Halák)
výbor mal pripomienky k rozpracovaniu ŠVZP, ktoré sa majú podľa ŠPU vypracovať naraz pre
všetky ročníky a nie postupne. MŠVV a Š SR má rovnaký názor, ako členovia výboru, že
zavádzanie a vypracovanie ŠVZP má byť postupné po ročníkoch a nie naraz. Danú situáciu
bude riešiť so ŠPÚ. Výbor odporúčal, aby MŠVVaŠ SR na svojej stránke zvýraznil, že sa
rozpracovanie má robiť postupne, aby o tom školy boli informované
členovia výboru vyjadril pohoršenie nad praktikami riaditeľov SŠ k talentovým skúškam –
riaditelia SŠ si vynucujú od rodičov, aby doniesli zápisné lístky už na talentové skúšky, aj keď
ešte neprebehol Monitor 9, skôr ako vydajú rozhodnutia o prijatí, lebo inak nebudú daní
žiaci na školu prijatí. Výbor navrhol dať talentové skúšky až po testovaní .
Výbor tiež vyjadril nesúhlas k talentovým skúškam na 8. ročné bilingválne gymnázia
Zástupkyne MŠVVaŠ SR navrhli výboru, aby dané pripomienky poslali na ministerstvo
školstva. Výbor súhlasil.

-

Výbor navrhol , aby pri otvorení zákona 245 v paragrafe 63 odst.03 sa vyhodila ZŠ, lebo to
robí problémy

K bodu 5
Diskusia bola vždy k jednotlivým bodom programu.
K bodu 6
Ukladá:
1. Zorganizovať jarné zasadanie pléna v dňoch 4. – 6. mája 2016
Z: Petáková, Mílová
2. Napísať zdôvodnenie postupnosti inovovaného vzdelávacieho programu Z: Petáková

