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

Horný Smokovec
2. máj – 4. máj 2012

1. deň rokovania – 02. máj 2012
Program:
1. Otvorenie celoslovenského zasadania pléna – predsedníčka združenia pani Petáková
Voľba komisií zasadania pléna.
2. MŠVVaŠ SR – Mgr. Eugen Svitek – riaditeľ odboru MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠZ MŠVVaŠ SR
Mgr. Magdaléna Bugáňová – MŠVVaŠ SR
3. Hodnotenie kvality školy a sebahodnotiace procesy školy- ŠŠI
Mgr. Jarmila Braunová, Doc.RNDr. Juraj Vantuch, CSc., Mgr. Zuzana Lukáčová
4. Projekt EDULABU- Ján Machaj
5. Diskusia.
6. Uznesenie a záver 1. dňa rokovania
K bodu 1:
Rokovanie otvorila, prítomných privítala a rokovanie viedla predsedníčka združenia pani Mgr. Alenka Petáková.
Podala prvotné informácie o ubytovaní, stravovaní. Predložila plénu program zasadnutia na schválenie.
Program bol prijatý bez pripomienok. Nasledovala voľba komisií. Do mandátovej komisie boli bez pripomienok
schválení – pán Arvay, pán Koreň a pani Urlandová. Za zapisovateľky boli schválené pani Tchuriková, pani
Pitoňáková a pani Gerčáková. Do návrhovej komisie boli schválení pani Galčíková, pán Vakoš a pán Maruniak.
Mandátová komisia konštatovala, že z 225 prihlásených je prítomných v sále 205 účastníkov 91,1 %, to
znamená, že zasadnutie je uznášania schopné.
Následné pani predsedníčka vykonala kontrolu opatrení s posledného zasadnutia pléna:
Úloha č.1 – nesplnená – menila sa vláda, rokuje sa teraz
ÚIoha č.2 – honorovanie členov výboru – predsedníčka a pokladníčka sa odmien vzdali a nie je to ani v nových
navrhovaných zásadách
Úloha č.3 – s odborármi bolo rokovanie a išiel aj list.
Po kontrole opatrení pani predsedníčka informovala o práci výboru medzi zasadnutiami pléna združenia.

Vyjadrila sa : - jednanie s odborármi, spolupráca s Agemsoftom, k projektu hodnotenia škôl- prieskum
zástupcov OECD, k zasadnutiu expertných skupín na ministerstve, k stanovisku k 3 hodinám TV, k memorandu
za združenie, kritika vzdelávania budúcich pedagógov na vysokých školách – pripomienky, k rokovaniu s pánom
Krajčírom- MŠVVaŠ SR a k zasadnutiam výboru.
K bodu 2:
Mgr. Eugen Svitek ,MŠVVaŠ SR – poďakoval za pozvanie, ospravedlnil pána ministra a vyjadril sa k nasledovným
témam: predstavil vedenie ministerstva, predstavil vízie vlády v oblasti školstva, k rozvoju ucelenej vzdelávacej
sústavy, k odmeňovaniu, k postaveniu učiteľa v spoločnosti, hovoril o obnove disciplíny na školách a vyjadril sa
k regionálnemu školstvu.
Mgr. Magda Bugáňová sa vyjadrila k memorandu združenia, k POP na ďalší školský rok, k učebniciam
a pedagogickej dokumentácií. Obaja fundovane odpovedali na otázky z pléna.
K bodu 3 :
Mgr. Jarmila Braunová a Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. sa vyjadrili k „ Modelu sebahodnotenia práce školy
a jeho využitia v praxi“ a „ k národnému projektu – externé hodnotenie kvality školy podporujúce
sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.
K bodu 4 :
Projekt Edulab – vystúpil pán Ján Machaj, ktorý predstavil projekt firmy Agemsoft- spoluprácu so združením
a z toho vyplývajúce výhody pre školy.
K bodu 5 :
Nakoľko diskusia prebiehala počas jednotlivých vystúpení a na všetky otázky bolo odpovedané,
potrebné otvárať diskusiu osobitne.

nebolo

K bodu 6 :
Návrh uznesenia prečítal pán Vakoš a plénum uznesenie jednohlasne odsúhlasilo.
Uznesenie je súčasťou zápisnice.
Na záver rokovania pani predsedníčka poďakovala prítomným za zdarný priebeh rokovania a pozvala ich po
večeri na spoločenský večer, ktorý pre účastníkov zabezpečila firma Stiefel..

2. deň rokovania – Horný Smokovec – 03. máj 2012
Program :
1. Začiatok rokovania
2. Správa mandátovej komisie
3. Návrh uznesenia zo dňa 2. 5. 2012
4. Návrh indikátorov kvality vzdelávania – NUCEM - Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.

5. Výsledky Testovania 9-2012 ako spätná väzba pre skvalitnenie vyučovania na ZŠ – Mgr. Eva Polgáryová,
PhD.
6. Informácie o práci v sekciách po krajoch
7. Práca v sekciách
8. Zásady hospodárenia ZSŠS
9. Dôležité úlohy ZSŠS v nasledujúcom období – Memorandum ZSŠS, spôsob odmeňovania zamestnancov
školstva, štátny vzdelávací program – na ročníky alebo na stupne vzdelávania, kreditový systém –
zachovať alebo zrušiť – práca po krajoch
10. Novela Zákona o 546/2010 – povinne zverejňované informácie – Mgr. Vladimír Pirošík
11. OZPŠaV – Ing. Pavel Ondek, predseda OZ, Ing. František Šary, podpredseda OZ
12. Prezentácia výsledkov z rokovania po krajoch a závery
13. Prezentácia firiem: Stiefel, Media Dida, Follow me, ŠEVT,
14. Uznesenia a záver 2. dňa rokovania

K bodu 1/
Druhý deň celoslovenského pléna otvorila predsedníčka ZSŠS – Mgr. Alena Petáková. Privítala účastníkov
a oboznámila ich s programom. Rokovanie viedla PaedDr. Mária Andrisová, podpredsedníčka ZSŠS.
K bodu 2/
Predseda mandátovej komisie Mgr. Ľudovít Arvay predniesol správu mandátovej komisie, konštatoval
schopnosť uznášania sa – v sále prítomných 180 účastníkov.
K bodu 3/
Dr. Oľga Galčíková prečítala Návrh uznesenia zo dňa 2.5.2012. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
K bodu 4/
PhDr. Kanovská, riaditeľka NÚCEM sa ospravedlnila. Z dôvodu iných pracovných povinností sa nemohla
zasadnutia zúčastniť. Zástupcovia NÚCEM si pripravili prezentácie na tému:
Návrh indikátorov kvality vzdelávania – NUCEM - Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.
Výsledky Testovania 9-2012 ako spätná väzba pre skvalitnenie vyučovania na ZŠ – Mgr. Eva Polgáryová, PhD.
Prezentácie možno pozrieť na web sídle ZSŠS.
Po skončení prezentácií diskusia:
Prítomní:

-

sa pýtali akým spôsobom budú merať kvalitu školy – p. Juščáková - k metodológii treba dospieť
diskusiou – čo a ako sa bude merať
vyjadrili nespokojnosť s interpretáciou výsledkov Testovania 9 – 2012 v médiách zo strany NÚCEM
z Bratislavy poukázali na to, že výsledky v testovaní sú v Bratislave horšie pre vysoký počet
osemročných gymnázií, kam odišli študovať žiaci ZŠ
sa pýtali, či sa uvažuje o finančnom ocenení externého dozoru – p. Polgáryová - dali požiadavku na MŠ

K bodu 5/
Predsedníčka oboznámila prítomných o témach rokovania v sekciách, určila miesto, kde majú jednotlivé
skupiny pracovať.
K bodu 6/
Práca po krajoch – prerokovanie nasledovných bodov:
- Zásady hospodárenia ZSŠS,
- spôsob odmeňovania zamestnancov školstva,
- štátny vzdelávací program – na ročníky alebo na stupne vzdelávania,
- kreditový systém – zachovať alebo zrušiť
K bodu
7/
Mgr. Vladimír Pirošík podrobne oboznámil prítomných s Novelou Zákona 546/2010 – povinne zverejňované
informácie- viď prezentácia na web sídle ZSŠS
K bodu
8/
Pozvanie na rokovanie pléna ZSŠS prijali Ing. Pavel Ondek, predseda OZ a Ing. František Šary, podpredseda OZ.
Ing. . Pavel Ondek sa prítomným predstavil, informoval o tom, že 8. januára 2012 bol vypracovaný program OZ;
o rokovaniach s novým ministrom školstva.
Odborári požadujú:
zvýšiť odmeňovanie zamestnancov školstva,
dosiahnuť mzdu PZ a OZ – na 1,6 oproti priemernému platu v národnom hospodárstve
v platovej tabuľke navýšiť prax nad 32 rokov
zvyšovanie platu o 1% za každý rok aj po 16 roku praxe
mzda nepedagogického zamestnanca – aby tabuľka sa odvíjala od minimálnej mzdy 1. stupňa 1.
platovej triedy
- zvýšiť prídel do sociálneho fondu
- aby nepedagogickí zamestnanci boli súčasťou školskej legislatívy
- zaviesť systém vo fungovaní škôl
Predseda OZ informoval tiež, že financie na kredity sú pokryté v rozpočte v rámci eduzberu do 15.9.2011. Tí PZ,
ktorí získali kredity po tomto termíne, budú sa riešiť v rámci dohodovacieho konania, ktoré by malo byť do
konca júna 2012.
-

Ing. Ondek navrhol uzavrieť písomnú dohodu so ZSŠS o vzájomnej spolupráci, vyzval plénum aby sa vyjadrilo k
štrajkovej pohotovosti.
Predsedníčka ZSŠS: Zamestnanci školstva boli pripravení ísť do štrajku, avšak jeho zrušenie na jeseň 2011 bolo
pre nich sklamaním. V súčasnosti sme radi, že MŠ začalo počúvať naše požiadavky, a preto veríme, že sa začnú
problémy v oblasti školstva riešiť.
Ing. František Šary, podpredseda OZ. Odborári chcú docieliť, aby podielové dane boli účelovo viazané pre
školstvo.
K bodu 9/
Po krátkom zasadnutí rozšíreného výboru sa členovia dohodli, že prezentácia jednotlivých krajov nie je
efektívna, preto sa dohodli na stretnutí v Bratislave dňa 9.5.2012 o 11.00 h v sídle ZSŠS, aby vytvorili návrh k
ŠVP a UP. Členovia pléna s návrhom bez pripomienok súhlasili.
K bodu 10/
Zástupcovia firiem: Stiefel, Media Dida, Follow me, ŠEVT prezentovali svoje produkty.
Podpredsedníčka združenia PaedDr. Mária Andrisová poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí
pléna ZSŠS počas druhého dňa rokovania.
3. deň rokovania – Horný Smokovec – 04. máj 2012
Program:
1. Začiatok rokovania
2. Eva Holíková – zákon 390/2011 – novela zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch
3. Záver zasadnutia pléna

K bodu 1:
Rokovanie otvorila predsedníčka ZSŠS Mgr. Alena Petáková. Oznámila, že Ing. Jozef Turčány, výkonný
podpredseda ZMOS sa ospravedlnil a teda jeho vystúpenie nebude. Privítala p. Evu Holíková a odovzdala jej
slovo.
K bodu 2:
Eva Holíková – zákon 390/2011 – novela zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch
Pani E. Holíková sa venovala hlavne zmenám v zákone 317
- rozobrala kvalifikačné vzdelávanie v súvislosti s priznávaním kreditov
- vysvetlila okolnosti adaptačného vzdelávania, spôsob jeho ukončenie a zaradenie učiteľov po jeho
ukončení
- venovala sa priznávaniu kreditov za tvorivé aktivity pedagogických zamestnancov
- vysvetlila §61 – prechodné ustanovenia
V diskusii prednášajúca odpovedala na otázky týkajúce sa hlavne priznávania kreditov v zmysle prechodných
ustanovení.

K bodu 3:
Na záver boli prijaté uznesenia. 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 Hornom Smokovci, dňa 4. mája 2012
Zápisnicu zapísali : Ing. Eva Tchuriková, PaedDr. Andrea Pitoňáková, RNDr. Gabriela Gerčáková.

Zápisnicu overila:

PaedDr. Irena Mariková, Ing. Ema Mílová

