Zápisnica z celoslovenského zasadnutia pléna
ZSŠS
Miesto konania : hotel Bellevue, Horný Smokovec
Prítomní : podľa prezenčných listín
Termín konania: 22.- 24. apríl 2013
1. deň rokovania – 22. 4.2013
1/ Otvorenie celoslovenského zasadania pléna, voľba komisií zasadania pléna –
Mgr. Alena Petáková
2/ Správa o činnosti výboru od posledného zasadania celoslovenského pléna v Žiline
v dňoch 24.- 26.10.2012 – Mgr. Alena Petáková
3/ Návrh nového znenia Stanov, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
4/ Firma Stiefel – prezentácia noviniek firmy
5/ MŠVVaŠ SR - Ing. Ondrej Divinský, riaditeľ odboru ZŠ
6/ Skúška odvahy s ALF- om, Ing. Peter Krafčík, PcProfi
7/ Vystúpenie riaditeľky NÚCEM, PhDr. Kanovskej Romany na tému výsledky
Testovania 9 a predstavenie národného projektu Zvyšovanie kvality...
8/ Porovnania podmienok školstva na Slovensku a v iných štátoch a predstavenie
iniciatívy „Učiteľ 2020“, Stanislav Boledovič, OZ Manageria
9/ Uznesenie
10/ Záver rokovania
K bodu 1/
Prvý deň zasadnutia pléna otvorila o 14. 00 h predsedníčka ZSŠS – Mgr. Alena Petáková.
Privítala účastníkov, predstavila podpredsedníčku ZSŠS Ing. Evu Tchurikovú, ktorá viedla
2. deň rokovania.
Predsedníčka ZSŠS:
- Oboznámila prítomných s programom rokovania . Z dôvodu pracovného vyťaženia ministra
školstva Dušana Čaploviča došlo k čiastočnej zmene programu prvého dňa zasadania.
- Navrhla: - členov mandátovej komisie: Mgr. Ľudovít Arvay
Mgr. Adriana Cíferská
PaedDr. Jarmila Gáborová
Po odsúhlasení zloženia členov mandátovej predsedníčka vyzvala Mgr. Ľudovíta Árvaya, aby
podal správu o schopnosti pléna uznášania sa. Predseda mandátovej komisie Mgr. Ľudovít
Arvay konštatoval, že v sále je z 251 zapísaných účastníkov v sále 210 – 83,66%.
Plénum je schopné uznášania sa.
- členov návrhovej komisie: PaedDr. Jozef Vakoš,
Mgr. Ján Maruniak,
Mgr. Oľga Galčíková
- zapisovateľov:
PaedDr. Andrea Pitoňáková
RNDr. Gabriela Gerčáková
Mgr. Pavol Halák
Mgr. Ján Majsniar
- overovateľa:
Ing. Ema Mílová

- 22.4.2013
- 23.4.2013
- 23.4.2013
- 24.4.2013

Plénum postupne jednomyselne schválilo program zasadnutia, členov komisií, zapisovateľov,
overovateľa.
K bodu 2/
Mgr. Petáková – predsedníčka výboru ZSŠS: informovala prítomných o činnosti výboru
za obdobie od zasadania pléna 24. – 26.10.2012 v Žiline. / viď web stráku ZSŠS /
K bodu 3/
Predsedníčka ZSŠS preložila návrhy na nové znenie týchto dokumentov:
- Stanovy ZSŠS
- Rokovací poriadok ZSŠS
- Volebný poriadok ZSŠS
Nové znenie jednotlivých dokumentov boli vyvesené na web stránke ZSŠS, napriek tomu
upozornila , kde zmeny nastali. Prítomní nemali žiadne pripomienky k návrhom. Všetky
dokumenty boli jednomyselne schválené.
K bodu 4/
Reprezentant firmy STIEFEL predstavil novinky firmy.
K bodu 5/
Zástupca MŠVVaŠ SR - Ing. Ondrej Divinský, riaditeľ odboru ZŠ oboznámil prítomných so
zmenami školského zákona od januára 2013, vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k Správe o
stave školstva na Slovensku v záujme skvalitnenia jeho stavu.
K bodu 6/
Zástupca firmy Alf prezentoval jej produkty.
K bodu 7/
Riaditeľka NÚCEM – PhDr. Romana Kanovská podromne oboznámila prítomných s
výsledkami TESTOVANIA 9 -2013.
V druhej časti predstavila projekt pre prípravu online testov za jednotlivé ročníky. Vyzvala
riaditeľov škôl, aby sa na základe listov, ktoré budú do škôl doručené, prihlásili ako pilotné
školy.
K bodu 8/
Stanislav Boledovič - OZ Manageria – oboznámil prítomných so zisteniami ohľadne platov
učiteľov., podmienok školstva na Slovensku v porovnaní s inými krajinami .Viac na webovej
stránke ZSŠS.
Zároveň predstavil iniciatívu „Učiteľ 2020“, Iniciatíva Učiteľ 2020 zahŕňa tri požiadavky:
a/ Iniciatíva volá po štúdii potreby učiteľov na Slovensku do roku 2020 a vytvorení
motivačných štipendií pre najlepších študentov prichádzajúcich študovať učiteľstvo.
b/ Iniciatíva navrhuje ďalej garantovať každoročný nárast financií do školstva a do platov
učiteľov.
c/ Tretím návrhom je optimalizovať súčasnú sieť škôl a počet učiteľov smerom k priemeru
OECD.

K bodu 9/
PaedDr. Jozef Vakoš prečítal návrh uznesenia z 1. dňa zasadnutia celoslovenského plena
ZSŠS. Uznesenie bolo bez pripomienok jednomyselne prijaté.
K bodu 10/
Rokovanie prvého dňa ukončila predsedníčka ZSŠS Mgr. Alena Petáková o 19.00 h.
Zapísala: PaedDr. Andrea Pitoňáková
Overila: Ing. Ema Mílová
2. deň rokovania – 23. 4. 2013 - doobeda
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

8/
9/

Prezentácie poisťovne ING – Dr. Branislav Striežka
Point Distribution s.r.o. – JUDr. Juraj Janušek
OZ PŠaV – Ing. P. Ondek, predseda
ZMOS- Ing. Jozef Turčány
MŠVVaŠ SR – p. minister Dušan Čaplovič
Vystúpenie riaditeľa ŠPÚ, doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD
.
Vystúpenie zástupcova zástupcov MŠVVaŠ SR, generálneho riaditeľa SRŠ Mgr. Zdenka
Krajčíra, RNDr. Ľuboša Černého, riaditeľa odboru, Ing. Ondreja Divinského,
riaditeľa odboru ZŠ
Vystúpenie prezidentky Asociácie ředitelů základních škol ČR, prezidentka Mgr. Hana
Stýblová
Media Dida

2.deň rokovania otvorila podpredsedníčka združenia pani Ing. Eva Tchuríková, ktorá
prítomných členov oboznámila s programom rokovacieho dňa.
K bodu 1/
Cieľom vystúpenia zástupcov poisťovne ING bolo predstavenie produktu
a úrazového poistenia pre školy.

životného

K bodu 2/
JUDr. Juraj Janušek predsavil ponuku firmy Point Distribution s.r.o. – ponuka čajov, ponuka
tonerov, papiera do tlačiarní a právne poradenstvo pre školy.
K bodu 3/
Predseda OZ PŠaV – Ing. P. Ondek oboznámil prítomných s činnosťou OZ za predchádzajúce
obdobie, vysvetlil postup odborov pri jednaniach s MŠVVaŠ SR, zaoberal sa tiež Správou
o systémových zmenách v školstve.
Diskisia:
Ing. E. Tchuríková: bude sa upravovať platová tabuľka v súvislosti so zvyšovaním veku pre
odchod do dôchodku?
Odpoveď: Teraz to nie je reálne
3 otázky z pléna:

1. Čo robia odbory, ak vláda neodpovedá na ich výzvy?
2. Aké budú kroky OZ teraz, aby boli úspešný v máji pri rokovaní o kolektívnej zmluve?
3. K správe MŠ – rozprávky- od odborov nie je návrh na riešenie
Odpoveď: OZ hľadá riešenia
P. riad. Kordík, Sološnica: ako bol zabezpečený štrajk a dokedy bude trvať štrajková
pohotovosť?
Odpoveď: bude zasadanie Rady OZ a potom sa rozhodne.
K bodu 4/
ZMOS - Ing. Jozef Turčány: svoje vystúpenie začal exkurzom do histórie: v roku 2002 obce
a mestá prebrali školy s dlhmi, teraz žiadne nie sú, obce urobili racionalizáciu siete škôl,
peniaze dávajú v dostatočnej miere do škôl.
Názor ZMOSu k menovaniu riaditeľov škôl – jednoznačne ten, kto má za školy zodpovednosť
– teda zriaďovateľ, musí aj menovať riaditeľa.
K rozpočtu: ZMOS má výhrady k Prílohe č. 1 v Správe MŠ, lebo obce financujú aj opravy
budov a tieto peniaze nejdú cez účty škôl.
Diskusia:
P. riad. ZŠ Bratislava
- otázka k voľbe riaditeľov
Odpoveď: škola je rozpočtová organizácia obce a preto je za ňu zodpovedná obec, členovia
Rady školy nie všetci majú bydlisko v obci
Mgr. Majsner, Žilina: rady školy sú posledný demokratický pilier v školstve
Odpoveď: zopakoval predchádzajúce stanovisko
K bodu 5/:
Vystúpenie p. ministra MŠVVaŠ SR Dušana Čaploviča
Na úvod pochválil ZŠ Vikartovce za výsledok v Testovaní 9.
Odpočet činnosti MŠ za predchádzajúce obdobie:
- po pol roku na MŠ zistil veľa problémov v rezorte
- potreby dialógu
- medzinárodné kontakty – rokovania s OECD
- priorita MŠ – základné školstvo
- správa o stave školstva
- práca skupín na MŠ – príprava legislatívnych zmien
- definival problémy: skorý termín Testovania9, veľa miest na SŠ,
- RUP – podpora prírodovedných predmetov
- problémy s vyučovaním Cj na školách
- vydávanie učebníc
- ocenil výsledky Testovania9 – poďakoval za prácu učiteľom
Diskusia:
Mgr. A. Petáková: otázka k RUP – od kedy platnosť?
Odpoveď: odpovie riaditeľ ŠPÚ p. Kratochvíl

p. riad. ZŠ Novohradská, Bratislava:
- pripomienky k RUP
- Planéta vedomostí – nanič, lebo nie je pripojenie na net,
- Bratislava nemá možnosť čerpať peniaze z eurofondov
Odpoveď:
- MŠ sa snaží pomôcť s vybavenosťou škôl
- fondy: BA je diskriminovaná, musí to sanovať štát z verejných zdrojov
- nech BA zadefinuje potreby, ktoré treba prioritne riešiť v rámci informatiky
- Priorita MŠ - spustiť RIS
O. Kučerová ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami: má v škole väčšinu žiakov z marginalizovaných
skupín, 5 budov z toho 3 v obci a 2 v Kežmarku , majú dvojsmennú prevádzku, obecné
zastupiteľstvo – celé rómske- vzdelanie nie je pre nich prioritou. Ako bude ministerstvo riešiť
tento problém, P. riaditeľka pozvala p. ministra na návštevu.
Odpoveď:
- štát musí riešiť situáciu, samotné ministerstvo to riešiť nemôže, p. minister prisľúbil
návštevu.
p. riad. Grohová, Poprad:
- spojená škola ZŠ,MŠ, ZUŠ, ŠKD, problém s financovaním originálnych kompetencií
Odpoveď: p. minister vysvetlil problémy s ŠKD a ich financovaním
Mgr. G. Kalna, ZŠ Drieňova, Bratislava:
- prečo bude riaditeľa voliť zriaďovateľ_
- financovanie: bude dolná hranica počtu žiakov v triedach?
- Čo sa už urobilo v rámci racionalizácie?
- Šk. obvody – nemožnosť voľby školy- komu to pomôže?
- Cj – problém, prečo sa počet hodín znížil?
Odpoveď:
Postavenie riaditeľa treba posilniť, jeho nezávislosť. Spôsob voľby je zatiaľ na diskusiu.
Počet žiakov v triedach pri zmene financovania bude určený.
Mgr. A. Petáková: aká bude forma diskusie?
Odpoveď: pripomienkovanie správy
p. riad. ZŠ, Budkovce:
- vysoké percento žiakov zo SZP, integ. ž. – ak preberáme systém s integráciou zo zahraničia,
tak prečo nie so všetkým – osobný asistent a pod
- rada školy potrebné prijeť kompromis
Na p. Turčányho – potrebné ja školenie starostov
Odpoveď: všetko sa bude ešte diskutovať a pripomienkovať
p. Majorošová, Trenčianska Teplá: kto podpísal vznik nového Technického lýcea v Novej
Dubnici?
Odpoveď: Rozhoduje 3/5 väčšina samosprávy – to je potrebné pre zaradenie do siete
p. starosta Budkovce:

- treba prijať určité vzdelávanie starostov
- CVČ – sú aj pozitívne príklady – dali peniaze
- nevysporiadane pozemky pos školami – treba riešiť
Odpoveď: ZMOS, p. Turčány:
- zo ZMOSu išlo odporúčanie, aby samosprávy dali peniaze na záujmovú činnosť
Zapísala: RNDr. Gabriela Gerčáková
K bodu 6/:
Vystúpenie riaditeľa ŠPÚ doc. PaedDr. Viliama Kratochvíla, PhD.
Riaditeľ ŠPÚ Viliam Kratochvíl informoval plénum konferencie o ukončení prípravy nových
RUP a inovácií učebných programov. Základnou a nadradenou časťou bude výkonový
štandard, nasledujúcu zložku bude tvoriť obsah. Kľúčovým bodom reformy nie je pamätať si
významy, ale vytvárať významy. Následne riaditeľ ŠPÚ predstavil návrh nových RUP. Pre 1.
stupeň je výrazné posilnenie slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, opätovné vrátenie
prvouky, zavedenie predmetu pracovné vyučovanie od 3. po 9. ročník. Pre 2. stupeň
zrušenie povinného 2. cudzieho jazyka, zrušenie predmetu výchova umením, zavedenie
občianskej výchovy od 6. ročníka. Návrh je kompromisom diskusie ŠPÚ , MŠ a ZSŠS. .
G. Kalna, ZŠ Drieňová, Bratislava : Kedy začnú platiť RUP? Čo s novovytlačenými učebnicami ?
Ako budú riešiť situáciu školy bez vybudovaných dielní?
Riaditeľ ŠPÚ: Spomínaná zmena vstúpi do platnosti od 1.9. 2014 čím sa odbornej verejnosti
poskytne dostatočný čas na rozdiskutovanie a prípravu organizácie školy (úväzky, vzdelávacie
programy, ...). Nové učebnice budú použiteľné aj pri zmene RUP. ( K problematike dielní sa
nevyjadril.)
A.Oravcová, Spojená škola Novohradská, Bratislava : Návrh nových RUP považuje za návrat
k roku 1989 a zrušenie profilácie škôl, o ktoré sa školy snažili niekoľko posledných rokov.
Riaditeľ ŠPÚ: Problémom RPU sú jednohodinové dotácie predmetov. Zadávateľom pre
vzdelávanie v ZŠ je štát a preto by mala byť základná škola jednotná. Rovnako bolo
prehodnotené zvýšenie dotácie telesnej výchovy, ktoré z priestorových možností viacerých
škôl zostalo ponechané na 2 hodiny týždenne.
J. Vakoš, Trenčín: Vyjadril sa, že školy potrebujú mať zo štátu určené, čo od nich štát chce.
Pracovné vyučovanie je pre trenčiansky kraj potrebné.
Riaditeľ ŠPÚ: Prierezové témy sú v stave diskusie. Je otázne či budú zapracované do obsahu
jednotlivých predmetov, alebo budú samostatné. Vychádzajú totiž z medzinárodných
dohovorov a nie je jednoznačné ako ich realizovať v rámci predmetových obsahov.
J. Majsniar, Žilina: Školy by uvítali zjednodušenie ŠVP, aby vytvárali ŠkVP, ktorý bude menej
rozsiahli ako teraz.
Riaditeľ ŠPÚ: ŠPÚ pracuje na tom, aby učiteľ nemusel byť tvorcom učebných osnov, ale aby
tieto dostal od štátu. Následne poďakoval za plodnú diskusiu.
K bodu 7/:
Vystúpenie generálneho riaditeľa sekcie RŠ MŠVVaŠ SR Mgr. Zdenka Krajčíra:
Generálny riaditeľ predstavil plénu kroky, ktoré s dohľadnej dobe MŠ pripravuje v rámci
reformy školstva. Pri zostavovaní RUP sa musí maximálne vychádzať z podmienok

pedagogickej praxe. Hlavnou otázkou bude: Čo má vedieť žiak, ktorý ukončil nižšie stredné
vzdelanie? Následne predstavil nové úpravy v školstve:
- jeden cudzí jazyk povinný pre žiaka, dva cudzie jazyky povinné pre školu,
- štátny tajomník nesúhlasí s návrhom zrušenia športových tried,
- prierezové témy sa implementujú do obsahov predmetov,
- štátna škola je univerzálna, mala by ustúpiť súťaživosť,
Viaceré kroky MŠ vychádzajú zo Správy o stave školstva , ktorá nie je politickým, ale
odborným dokumentom. Predkladá 22 návrhov na zlepšenie školstva na Slovensku.
Najväčšiu diskusiu vyvolávajú plánované zmeny legislatívy :
vytvoriť povinnosť pre
zákonných zástupcov umiestniť dieťa iba v škole v rámci školského obvodu a presunúť výber
riaditeľa školy z terajšej kompetencie rady školy na zriaďovateľa. Tieto návrhy potrebujú
prerokovanie v celom spektre zúčastnených. Nejedná sa o definitívne riešenia. Rovnako je
v pláne riešiť povinnosť predškolskej dochádzky.
Vystúpenie RNDr. Ľuboša Černého k pripravovanej novele zákona o financovaní školstva
Novela zákona sa premietne jednak do prenesených aj do originálnych kompetencií.
K termínu 1.1.2015 sa plánuje uplatniť vo financovaní školstva kombinovaný model
financovania na žiaka a financovanie na triedu. Budú stanovené minimálne a maximálne
počty žiakov v triede. Návrh je nasledovný:
1. ročník min. 11 žiakov a max. 22 žiakov
2.-4. ročník min. 14 žiakov a max. 28 žiakov
5.-9. ročník min 15 žiakov a max 30 žiakov
Zriaďovateľ nude môcť povoliť nižší počet žiakov v triede, ale bude musieť danú triedu
dofinancovať. Daná zmena sa bude realizovať v stanovenom termíne pre ročník 1. a 5.
Diskusia:
R. Vozár, ZŠ, Podhorany: Otázka smerovala na to, ako vníma tieto návrhy ZMOS.
J. Vakoš, ZŠ, Trenčín: Je predpoklad zjednotenia max. počtu žiakov na 1. stupni? Je potrebné
oddeliť ZŠ a SŠ. Možno treba pouvažovať aj o tom, že povinná predškolská výchova oddeľuje
dieťa predškolského veku od matky.
Generálny riaditeľ: MŠ postupne podniká kroky k oddeľovaniu ZŠ od SŠ. Hlavným
problémom je počet žiakov, ktorí sa hlásia na SŠ a počet ponúkaných miest na SŠ.
Následkom toho SŠ podliezajú známky a prijímajú všetkých žiakov.
A. Petáková, ZŠ, Bratislava-Lamač: Vyjadrila poďakovanie MŠ za vypracovanie Správy o stave
školstva, ktorá po prvýkrát mapuje situáciu v školstve.
Generálny riaditeľ v určitých krokoch MŠ vyjadril návrat k predchádzajúcim normám, ktoré
sú v súčasnosti opäť odporúčané.
A. Kordík, ZŠ Sološnica: pomenoval problém malotriednych škôl, ktoré majú nákladnú
prevádzku. Riešením by mohli byť školské autobusy medzi jednotlivými obcami.
J.Čelárová, ZŠ Žilina: Akým spôsobom sa budú zohľadňovať pri max. počte žiakov v triede
začlenení žiaci?

Ľ. Černý: Začlenení žiaci nebudú financovaní v rámci normatívu, ale podobne ako dnes žiaci
zo SZP.
Vasilová, MÚ MČ Bratislava-Staré mesto: Ako bude zabezpečované financovanie žiaka pri
striedavej starostlivosti?
Ľ. Černý: Pri striedavej starostlivosti dostane normatív škola, v ktorej bude žiak fyzicky
k 15.9.
Väčšina pléna reagovala proti obmedzeniu umiestnenia žiaka iba v rámci školského obvodu
podľa bydliska. Rovnako zazneli pochybnosti o vylúčení rady školy z voľby riaditeľa školy.
Znamenalo by to výrazné politické ovplyvnenie a zároveň vylúčenie rodičov a zamestnancov
školy z procesu voľby.
K bodu 8/:
Príspevok Mgr. Hany Stýblovej, predsedkyni Asociácie ředitelú ZŠ ČR
Pani riaditeľka informovala plénum o práci asociácie, ktorá je porovnateľná zo ZSŠS. Načrtla
niekoľko krokov, ktoré si stanovili ku kvalitnejšiemu školstvu:
1. Rovnaká kvalita výuky pre všetkých.
2. Väčší záujem detí o matematiku a technické odbory.
3. Štát musí školstvu pomáhať, nie ho iba strážiť.
4. Učiteľ ako rešpektovaná osoba a oceňované povolanie učiteľa.
5. Menej byrokracie, viac času na výuku.
K bodu 9/:
Media Dida
Spoločnosť Media Dida predstavila plénu časť svojich produktov a pozvala na večerný
kultúrny program.
Uznesenie z dnešného dňa prečítal J. Vakoš.
Zapísal: Mgr. Pavol Halák

3. deň rokovania – 24. apríl 2013
1. Začiatok rokovania
2. Návrh Uznesenia z rokovania dňa 23.04.2013
3. Zákonník práce po novele 1.1.2013 a Pracovný poriadok zamestnancov škôl a školskýcs
zariadení , Mgr. Katarína Tamášová Karácsanyová
4. Uznesenie
5. Záver rokovania
K bodu 1/
Predsedníčka ZSŠS Mgr. Alena Petáková otvorila tretí rokovací deň.

K bodu 2/
Mgr. Ján Maruniak prečítal návrh Uznesenia zo dňa 23.04.2013. Všetci prítomní ho bez
pripomienok odsúhlasili.
K bodu 3/
Lektorka - Mgr. Katarína Tamášová Karácsanyová :
- oboznámila prítomných s obsahom CD nosičov, ktoré pripravila pre účastníkov
celoslovenského pléna ZSŠS,
- sa venovala problematike Zákonníka práce po jeho novelizácii 1.1.2013.
- sa venovala problematike Pracovného poriadku zamestnancov škôl a školských zariadení
K bodu 4/
PaedDr. Vakoš prečítal návrh Uznesenia zo dňa 24.04.2013. Všetci prítomní ho bez
pripomienok odsúhlasili.
K bodu 5/
Rokovanie ukončila predsedníčka Mgr. Alena Petáková. Poďakovala prítomným za aktívnu
účasť a prejavenú dôveru členom výboru, ktorí boli zvolení na nové funkčné obdobie.
Zapísal: Mgr. Ján Majsniar

