Zápisnica zo zasadnutia výboru ZSŠS konaného dňa 9.mája 2012.

Miesto rokovania : Bratislava Základná škola , Malokarpatské námestie 1.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny .
Program :
1. Otvorenie , privítanie – previedla Mgr. Petáková Alena.
2. Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia pléna ZSŠS v Starom Smokovci :
 Zásady hospodárenia – z rokovania krajov vyplynul návrh na odmenu za prácu pre
predsedu ZSŠS a hospodára ZSŠS. Podľa týchto návrhov výbor schválil odmenu
pre menovaných funkcionárov vo výške 500 € ročne
 Kreditový systém - doriešiť tak, aby nebolo ohrozené celoživotné vzdelávanie
pedagógov. Peniaze z kreditov presunúť do pohyblivej zložky odmeňovania..
 Zápis do prvého ročníka - . Výbor schvaľuje zmenu termínu zápisu do prvého
ročníka v období od 1.4. – 30.4. Táto zmena vôbec neohrozí ostatné termíny,
pretože CPPPaP robí vyšetrenia až v mesiacoch máj, jún.
 Spôsob odmeňovania – výbor schvaľuje návrh úpravu mzdovej tabuľky
odvodzovať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve v tr. 10 a pokračovať
podľa odpracovaných rokov.
 Úprava štátneho vzdelávacieho programu – navrhované zmeny tvoria prílohu č. 1
k zápisnici.
 Úprava časovej dotácie predmetov – navrhované zmeny tvoria prílohu č.2
k zápisnici.
3. Výbor konštatuje, že všetci účastníci jarného zasadnutia vysoko hodnotili kvalitu
stretnutie po stránke programovej aj organizačnej.
4. Rôzne :
p. Ing. Mílová – navrhuje vypracovať poďakovanie zúčastneným firmám za aktívnu
prípravu prezentácii
p..Mgr. Maruniak – do programu jesenného zasadnutia ZSŠS navrhuje zahrnúť
vzdelávanie na tému verejné obstarávanie.
p. Mgr. Petáková predniesla požiadavku asociácie gymnázií na zodpovedanie prečo sú
základné školy proti gymnáziám. Vzhľadom k tomu, že výbor , ani ZSŠS nie sú si vedomí
odôvodnenosti takýchto aktivít rozhodol sa na túto požiadavku nereflektovať.
p. Mgr. Petáková –vyjadrila nesúhlas s hodnotením výsledkov testovania 9 pracovníkmi
NUCEMu, pretože dochádza k inému hodnoteniu výsledkov pre médiá a inému pred
odbornou verejnosťou..

výbor navrhuje uskutočniť jesenné zasadnutie v termínoch 25. – 27.10 2012 resp. 7.- 9. 11
2012 . Miesto rokovania Žilina hotel Holiday Inn, resp. Starý Smokovec Grand hotel
Bellevue.
5. Uznesenia :
Výbor ukladá :
a) p. Mgr. Petákovej zverejniť na stránke združenia výsledky z prác krajských zasadnutí
na stretnutí v Starom Smokovci na diskusiu . Tieto potom postúpiť na MŠVVaŠ SR
b) p. Ing. Milovej napísať ďakovné listy firmám , ktoré sa zúčastnili jarného plenárneho
zasadnutia.
c) p. Mgr. Petákovej pripraviť návrh na zmenu Zásad hospodárenia ZSŠS tak, aby tieto
mohli byť schválené na jesennom zasadnutí.
d) p. Mgr. Maruniakovi – preveriť možnosti vzdelávania pléna združenia na tému verejné
obstarávanie.

6. Záver - . p. Petáková poďakovala zúčastnených za účasť na zasadnutí.

Zapísal : Mgr. Arvay

