Združenie samosprávnych škôl Slovenska
Zápisnica zo zasadania pléna ZSŠS
Miesto:
Termín:

Nový Smokovec
21. november – 23. november 2011

1. deň rokovania – 21.11.2011
Program:
1. Otvorenie, návrh programu
2. Kontrola uznesenia, správa o činnosti výboru, návrh zloženia mandátovej
3. Informácia mandátovej komisie
4. Návrh zloženia komisií, zapisovateľov
5. ŠŠI – Mgr. Jarmila Braunová – námestníčka ŠŠI, Ing. Adriana Vykydalová
6. Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. - predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport
7. MŠVVaŠ SR - Mgr. Eugen Svitek, Mgr. Magdaléna Bugáňová, Ing. Jana Sládečková
8. Návrh uznesenia z 1. dňa rokovania
9. Záver zasadnutia
K bodu 1/
Prvý deň zasadnutia pléna otvorila predsedníčka ZSŠS – Mgr. Alena Petáková.
Privítala účastníkov a oboznámila ich s programom rokovania.
Po odsúhlasení zloženia členov mandátovej komisie vyzvala jej predsedu, aby podal správu o schopnosti pléna
uznášania sa.
K bodu 2/
Mgr. Petáková – predsedníčka výboru ZSŠS:
- konštatovala, že uznesenia z posledného zasadania pléna v Banskej Bystrici v dňoch 2. – 4.mája 2011 boli
splnené,
- predniesla správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie – pripomienkovanie materiálov, o rokovaniach, na
ktorých sa ako predsedníčka združenia zúčastnila, o listoch na MŠVVaŠ , ktoré sú vyvesené na webovom sídle
ZSŠS.
K bodu 3/
Predseda mandátovej komisie Mgr. Ľudovít Arvay konštatoval, že v sále je zo 225 zapísaných 201 , čo je 89 %,
plénum je schopné uznášania sa.
K bodu 4/
Mgr. Alena Petáková navrhla členov komisií a zapisovateľov :
Mandátová: predseda Mgr. Arvay – schválený
Návrhová: PaedDr. Vakoš, Mgr. Maruniak – schválení

Zapisovatelia: RNDr. Gerčáková, , Ing. Tchuríková, Mgr. Černík,– schválení
K bodu 5/
Mgr. Jarmila Braunová – námestníčka ŠŠI
Predstavila plán inšpekčnej činnosti v ZŠ v šk. roku 2011/2012, ktorý vychádza z požiadaviek MŠVVaŠ SR,
z inšpekčných zistení a analýz a z návrhov školských inšpekčných centier. Celkovo bude vykonaných 957
inšpekcií.
Úlohy :
1. Komplexné inšpekcie: 172- zistiť stav a úroveň pedagogického riadenie, procesu vzdelávania žiakov so SZP,
čitateľská gramotnosť, bezpečnosť školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní sa žiakov
2. Tematické inšpekcie:
 súlad ŠkVP so ŠVP – 191 inšpekcií
 stav a úroveň školskej integrácie – 38 inšpekcií
 stav a úroveň uplatňovania výchovy k ľudským právam v ZŠ – 80 inšpekcií ( skončili už v novembri)
3. Informatívne inšpekcie – realizácia Testovanie9 – 349 inšpekcií
4. Následné inšpekcie – stav odstránenia zistených nedostatkov pri inšpekčnej činnosti - 349 inšpekcií
Ing. Adriana Vykydalová rozobrala zistenia z inšpekcií konaných v šk.r. 2010/2011.
Z výsledkov 176 komplexných inšpekcií vyplýva, že riadenie škôl je na dobrej úrovni. Súčasťou kontrol bola
kontrola súladu ŠkVP so ŠVP. 54% ŠkVP nemalo zodpovedajúcu štruktúru - chýbala kontrola zamestnancov
a žiakov, 16% nemalo požadovanú kvalitatívnu úroveň, 20% nebolo prerokovaných PR,RŠ a neboli zverejnené.
Nedôsledné boli charakteristiky škôl a pedagogické stratégie. Vo väčšine ŠkVP boli veľmi dobré rozpracované
ciele školy, regionálne podmienky. Upozornila, že odporúčanie ŠŠI k tejto téme sú uvedené v správe ŠŠI
zverejnenej na www.ssiba.sk.
Diskusia:
Ing. Mílová – ako zapisovať do TK školské akcie – výchovné koncerty a pod.
Odpoveď: Danú hodinu vyškrtnúť a do poznámky uvedie tr. uč. čo sa konalo
Mgr. Petáková – Ako zapisovať učivo do TK
Odpoveď: učivo podľa TVVP – nie iba kompetencie, ale reálne prebraté učivo
Mgr. Kordík – Sološnica: vraj bol k tomu daný pokyn od MPC – odpoveď : nie, platí, čo bolo uvedené
v predchádzajúcej odpovedi
Dr. Snehotová – Bratislava: návrh: znížiť úväzok vedúcim PK a MZ, aby mohli robiť kontrolnú činnosť
Odpoveď: je to otázka legislatívy, preniesť na MŠVVaŠ SR
Mgr. Šmídaková, Trnava: Ako zapisovať učivo, ak sme v múzeu
Odpoveď: zapísať prebrané učivo,
Mgr. Taláčová, Piešťany: bude zriaďovateľ určovať počet začlenených žiakov?
Odpoveď: je to kompetencie riaditeľa školy
Mgr. Kizivatová, Bratislava: je treba mať interný metodický pokyn na vypĺňanie pedagogickej dokumentácie?
Odpoveď: je dobré ak taký predpis škola má, centrálny neexistuje
Mgr. Petáková: Bude ŠŠI interný predpis školy akceptovať?
Odpoveď: áno, ak nie je v rozpore so školskou legislatívou

Mgr. Koreň, Pezinok: je treba aj drobné úrazy dávať do elektronickej evidencie?
Odpoveď: uvádzajú sa len registrované úrazy
K bodu 6/:
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. - predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport
Vysvetlil postup prerokovania legislatívnych zmien, ak ide o vládny návrh – treba byť na výbore v 2. Čítaní, to sa
koná do 30 dní po 1. Čítaní. Tam sa prizývajú rôzne inštitúcie, ktorých sa zmeny týkajú a môžu vystúpiť. Druhá
možnosť je participovať už pri tvorbe zákonov - pripomienkovať v legislatívnom procese.
Diskusia:
Mgr. Petáková: otázka smerovala k novele zákona 317 a 245 – počet žiakov v triedach zmena na návrh
poslankyne Rosovej
Odpoveď: nesúhlas s týmto návrhom, prešiel preto, lebo súčasťou novely bolo zvyšovanie platov
Mgr. Bertová, Banská Belá: ako zabezpečíte, aby každý, kto skončil ZŠ nerozhodoval o školstve?
Odpoveď : úsmev
Dr. Vakoš, Trenčín:
Ocenil prítomnosť p. poslanca Čaploviča na rokovaní pléna ZSŠS a to, že zaviedol aby na výbor v NR SR boli
prizývané organizácie, ktorých sa týka prerokovaná legislatíva, a tiež konštatovanie, že problémy ZŠ sa
zanedbali a je treba urobiť zmenu v tejto oblasti.
Odpoveď.: zástupcovia ZSŠS budú prizývaní na zasadnutia výboru NR SR
Riaditeľ ZŠ, Lietava: prečo je zvýšenie platov v školstve nižšie ako u lekárov? Originálne kompetencie
a prenesené kompetencie – financovanie takto je nezmysel, kedy sa s tým bude niečo robiť?
Odpoveď: Peniaze sú na súkromných školách, CVČ a 8-ročných gymnáziách, originály – nešťastné riešenie
Dr. Andrisová, Dolný Kubín: požiadavka k návratu špecializovanej štátnej správy, aká je opodstatnenosť KŠÚ?
Odpoveď: ŠŠI by mala aj usmerňovať a mala by byť nezávislá, nie pod KŠÚ ako bol návrh
Gavurová, CVČ Poprad – nie všetky CVČ sú rovnaké!!
Starosta Budkovce: potrebná je spolupráca obce a školy, vzdelanostné kritéria na starostu – pomohli by
Odpoveď: v originálnych kompetenciách je potrebná spolupráca
K bodu 7/:
MŠVVaŠ SR - Mgr. Eugen Svitek, Mgr. Magdaléna Bugáňová, Ing. Jana Sládečková
Mgr. Eugen Svitek - oboznámil plénum s aktuálnymi zmenami vo vzdelávaní od 1.9.2011, viď prezentáciu na
www.zsss.stranka.info
Mgr. Magdaléna Bugáňová
Svoje vystúpenie venovala vyhláške 224/2011 Z. z. – hlavne zmenám, ktoré priniesla:
- Organizácia lyžiarskeho výcviku
- Tvorba rozvrhu hodín, triednická hodina – nie je súčasťou RH
- Umiestnenie štátnych symbolov v triedach – stále platí smernica č.11/2010-R a zákon o štátnych
symboloch č. 63/1993 Z. z.

Diskusia:
Mgr. Krátka – otázka k objednávaniu učebníc cez edičný portál
Odpoveď: podľa objednávacieho konania
Mgr. Novotný, Bežovce: prečo na lyžiarske družstvo má 15ž a snowboardové 10?
Odpoveď: prevzatá tradícia
Mgr. Kizivatová – delenie na skupiny?
Odpoveď : v zmysle vyhlášky
Mgr. Halák, Nitra: kedy sa upraví úväzok pre vychovávateľky ŠDK – 27 hodín je veľa
Odpoveď: Dať úlohu výboru naniesť túto požiadavku na novelizáciu nariadenie vlády na ministerstvo školstva
Dr. Vakoš, Trenčín: Nech ministerstvo dohovorí ŠPÚ – rámcové plány po ročníkoch, potreba jednotnej školy
Odpoveď: ??
Grohová, Poprad: otázka, či sme odborníci alebo lobisti
Odpoveď: asi je lobizmus potrebný
Ing. Jana Sládečková
K preneseným kompetenciám:
- Kredity: dokončené dohodovacie konanie – veľmi veľa peňazí bolo potrebných, nárok je do konca roka
- Zostalo málo na ostatné dohodovacie konania – dorieši sa len nevyhnutné dofinancovanie osobných
nákladov tam, kde sú veľké problémy
- Malé škola boli málo dofinancované – vedenie MŠ určilo max. objem výdavkov nesmie presiahnuť 2x
normatív
- Mimoriadne výsledky žiakov – sú zverejnené na www stránke
- Dopad novely 317 na financovanie: - príplatok začínajúcim učiteľom, príplatok za žiakov so zdrav
znevýhodnením a SZP, nárast v platovej tabuľke
- V novele 597 – z normatívu 610,620 aj špecifiká- DDP
- Zmena v 245- odstraňuje hornú hranicu pre poplatky rodičov v MŠ a ŠKD, v ŠJ je možné prispievať na
režijné náklady – VZN obce potrebné
Rozpočet 2012
- Do osobných nákladov pribudlo 41 mil € z toho 19 mil zo zrušenia rekondičných pobytov a 22 mil
pridalo MF SR
- V normatíve sa zmení pomer os. nákladov: prevádzke na 14:3
- Dôjde k novele 630 – zmena koeficientov kvalifikačnej štruktúry
Originálne kompetencie:
- mix daní nebude
- predpoklad podielových daní na rok 2012:1 263mil€, jedn. koeficient – 60€
Diskusia:
Mgr. Ciperská, Častá: odborní zamestnanci nie sú v EDU zbere
Odpoveď: financovanie je na žiaka, kvalifikačná štruktúra slúži len na výpočet normatívu
K bodu 8/:
Predseda návrhovej komisie Dr. J. Vakoš prečítal návrh uznesení, ktoré boli schválené plénom.

K bodu 9/:
V závere dňa poďakovala predsedníčka ZSŠS za odznené referáty i príspevky, zaželala dobrú chuť k večeri a
ukončila oficiálny program prvého dňa konferencie!

2. deň rokovania – Nový Smokovec – 22. novembra 2011
Program :
1. Otvorenie rokovanie – podpredsedníčka združenia PaedDr. Mária Andrisová
2. Ing. Eugen Jurzyca – minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína, OVeS s.r.o. Zákonník práce
4. Obed
5. Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína, OVeS s.r.o. Novela zákona o pedagogických zamestnancoch č.
317/2009
6. Mgr. Martin Križ, námestník pre Úsek ŠVP ŠPÚ , RNDr. Slávka Blichová, námestníčka pre projekty ESF
ŠPÚ 16.00 aSc - Moderné formy vzdelávania a tvorba vzdelávacieho obsahu
7. Prezentácia firiem.
8. Uznesenie
9. Záver 2.dňa rokovania
K bodu 1/
Rokovanie otvorila, prítomných privítala a rokovanie viedla podpredsedníčka združenia PaedDr. Mária
Andrisová.
K bodu 2/
Ing. Eugen Jurzyca, minister ŠVVaŠ SR – poďakoval za pozvanie a vyjadril sa k nasledovným témam: k Monitoru
9, k učebniciam, k zavádzaniu 3 hodiny TV, o tlaku na rušenie odborných škôl, k testovaniu PISA,
debyrokratizácií, k pilotnému testovaniu piatakov. Následné štátny tajomník MŠ pán Jaroslav Ivančo doplnil
informácie k témam, ku ktorým sa vyjadril pán minister. Obaja fundovane odpovedali na otázky z pléna.
K bodu 3 a 5/
Mgr. Tamášová Karacsonyová Katarína priblížila prítomným zmeny v Zákonníku práce a novelu Zákona
o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009.
K bodu 6/
Mgr. Martin Križ, námestník pre Úsek ŠVP ŠPÚ poďakoval za pozvanie ,hlavnou témou jeho vystúpenia boli
zmeny v rámcových plánoch a určenie obsahového a výkonového štandardu pre jednotlivé stupne vzdelávania
a RNDr. Slávka Blichová, námestníčka pre projekty ESF ŠPÚ 16.00 aSc - Moderné formy vzdelávania a tvorba
vzdelávacieho obsahu , predstavila projekty ŠPÚ. Nastala búrlivá diskusia a nespokojnosť prítomných
k neakceptovaniu názorov učiteľov z praxe k týmto témam.
Pre nedostatok času predsedajúca ukončila diskusiu a poďakovala ŠPU za účasť na konferencii.
K bodu 7/
O 17.00 hod. nasledovala prezentácia firiem – ALF – interaktívna škola, ŠEVT, EXZON, Média DIDA.

K bodu 8/
Predseda návrhovej komisie Dr. J. Vakoš prečítal návrh uznesení, ktoré boli schválené plénom
K bodu 9/
Návrh uznesenia prečítal PaedDr. Jozef Vakoš a plénum uznesenie jednohlasne odsúhlasilo.
Uznesenie je súčasťou zápisnice.
Na záver rokovania pani predsedníčka Mgr. Alena Petáková poďakovala prítomným za zdarný priebeh
rokovania a pozvala ich po večeri na spoločenský večer, ktorý pre účastníkov zabezpečila firma MEDIA DIDA.
Zápisnicu zapísala : Ing. Eva Tchuriková
3. deň rokovania – Nový Smokovec – 23. novembra 2011
Program:
1.
Návrh programu 3. dňa rokovania
2.
Správa mandátovej komisie
3.
Doc. Ing. Miroslav Beblavý PhD – poslanec NR SR, člen výboru pre školstvo,...Problémy
súčasného školstva na Slovensku
4.
Projekt Moja família, OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
5.
Fi.: e-Technology – prezentácia
6.
Fi.: Tropico – prezentácia
7.
OZPŠaV
8.
Správa revíznej komisie
9.
Návrh uznesenia
10.
Záver zasadnutia

K bodu 1/
Tretí deň konferencie otvorila predsedníčka ZSŠS – Mgr. Alena Petáková. Privítala účastníkov a oboznámila ich
s programom posledného dňa rokovania.
K bodu 2/
Predseda mandátovej komisie Mgr. Ľudovít Arvay konštatoval schopnosť pléna uznášania sa.
K bodu 3/
Doc. Ing. Miroslav Beblavý PhD – poslanec NR SR hovorilo problémoch v slovenskom školstve a
načrtol svoje predstavy o možných riešeniach:
 hlavná myšlienka: koniec jednoduchých riešení – spojenie kompetencií, alebo zmena prepojenia chodu
financií
 problémy so ŠŠI – prevláda formalizmus, ŠŠI má zostať nezávislá
 zmena sa dá dosiahnuť vo vzťahu učiteľ – žiak
 veľký nedostatok je v čítaní s porozumením  zmena potrebuje čas a v školstve pomerne dlhý čas najskôr preveriť daný stav, potom nastoliť zmeny

Diskusia:

- p. Petáková – cesta je v práci s učiteľom, zamestnancom
- riad. ZŠ Snehotová Bratislava: práca učiteľov je namáhavejšia v náročnosti na prípravu a oceňovanie stagnuje,
ŠŠI a ŠPÚ neposkytujú žiadnu pomoc.
- p. Surovcová, Poprad : Financovanie školstva zachraňovať presúvaním z iných položiek do taríf nie je
systémovým riešením
- p. Jozef Vakoš, Trenčín: požadoval presadiť v zákonodarnom zbore dostať do legislatívy:
a) nech do školstva nehovoria tí, čo tomu nerozumejú
b) nech štát určí normu (štandardy), čo má absolvent školy vedieť v jednotlivých ročníkoch
c) nech školstvo nie je riešené iba pred voľbami


odpoveď : zodpovednejšie kontrolovanie inštitúcií (ŠŠI, NÚCEM, ŠPÚ, ...)

K bodu 4/
Prezentácia p. Ivice Chačaturjanovej o projekte finančnej gramotnosti pre žiakov ZŠ, prečo treba gramotnosť
15-ročných, základná filozofia projektu.
K bodu 5/
Zamestnanci firmy e-Technology s.r.o. Hlohovec predstavili prácu s ich interaktívnymi tabuľami
K bodu 6/
Zamestnanci firmy Tropico predstavili ponuku ovocných nápojov do škôl.
K bodu 7/
Podpredseda OZPŠaV p. Dr. Lužák vysvetlil prečo nie je štrajk – najčastejšia otázka v súčasnosti na neho. Hovoril
o rokovaniach s premiérkou, prezidentom, vládou. Pádom vlády nemohol nikto nič garantovať bolo by nie
múdre zaviesť 125 tis. Ľudí na Slovensku do slepej uličky.
Diskusia:
- ZŠ Čaňa: Koho zastupujú odbory? Zosmiešňovanie pedagógov.
Odpoveď: 51000 členov v 4000 organizáciách. Neopodstatnenosť štrajku odsúhlasila 32 členná rada odborov.
- Spojená škola Poprad: Nevadí mi minister, vadí mi vláda. Koľko je členov z radov ZŠ.
Odpoveď: Na Slovensku pracuje 68 odborových rád, ktoré by mali užšie spolupracovať.

- ZŠ Višňové, p. Šeliga: nedajme si vymeniť našu odborovú organizáciu za iné (modré stužky), kolektívne
vyjednávať s vládou môžu iba súčasné odbory – Zákonník práce. Pozor na snahu odbory rozbiť a štrajk nie je
„fetiš“.
K bodu 8/
Správu revíznej komisie predniesla jej predsedníčka Mgr. Vasilová a v závere odporučila plénu schváliť
hospodárenie združenia v uznesení. Vyslovila poďakovanie hospodárke združenia p. Ing. Eme Mílovej a
odporučila plénu schváliť ocenenie jej práce, ako aj práce predsedníčky výboru ZSŠS
K bodu 9/
Návrh na uznesenie z tretieho dňa rokovania predniesol predseda návrhovej komisie PaedDr. Jozef Vakoš.
Je súčasťou znenia celého uznesenia z jesenného zasadnutia pléna Združenia samosprávnych škôl Slovenska.
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10/
Predsedníčka združenia Mgr. Alena Petáková zhrnula program a výsledky trojdňového rokovania. Poďakovala
prítomným za aktívnu účasť a rokovanie zasadnutia pléna ZSŠS v Novom Smokovci ukončila.
V Novom Smokovci, dňa 23.11.2011
Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Ľudovít Černík
Zápisnicu overila:

PaedDr. Irena Mariková

