ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH ŠKÔL SLOVENSKA

Celoslovenské zasadanie pléna
Nový Smokovec 21. – 23. novembra 2011
Uznesenie
Účastníci Celoslovenskej zasadanie pléna ZSŠ, konanej v dňoch 21. – 23. novembra
2011 v hoteli Átrium v Novom Smokovci
-

schvaľujú:

1) Zloženie komisií tak, ako boli navrhnuté výborom ZSŠS
2) Správu o činnosti výboru ZSŠS za uplynulé obdobie, prednesenú Mgr. Petákovou
– predsedníčkou ZSŠS
3) Správu mandátového výboru – konštatovanie o schopnosti konferencie prijímať
uznesenia
4) Správu revíznej komisie o nakladaní s finančnými prostriedkami ZSŠS,
prednesenú predsedníčkou revíznej komisie
-

berú na vedomie:

1) Správu Štátnej školskej inšpekcie – Plán inšpekčnej činnosti na školský rok
2011/2012 (Mgr. Braunová) a Zistenia z inšpekčnej činnosti v školskom roku 2010/2011 (Ing.
Vykydalová)
2) Informácie Doc. PhDr. Čaploviča – predsedu parlamentného výboru NR SR pre
vzdelávanie a vedu o systéme prijímania legislatívnych noriem v poslaneckej snemovni
a možnostiach ich posudzovania zástupcami ZSŠS
3) Informácie zástupcom MŠVVaŠ SR o aktuálnych otázkach v nových
legislatívnych normách, prednesených Mgr. Eugenom Svitekom – riaditeľom odboru ZŠ, MŠ,
ZUŠ a školských zariadení, Mgr. Bugáňovou a Ing. Sládečkovou – riaditeľkou sekcie
financovania regionálneho školstva
4) Informácie vrcholných predstaviteľov rezortu – Ing. Jurzycu – ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR a Mgr. Ivanču – štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR o plnení úloh
rezortu a jeho aktuálnom smerovaní
5) Výklad aktuálnych zákonov a zákonných noriem, dotýkajúcich sa školstva
a usmernenia k inovácii pracovných poriadkov a ďalších vnútorných dokumentov škôl,
prednesenú Mg. Tamášovou Karacsonyovou
6) Informácie zástupcov sponzorskýcxh firiem – STIEFEL, ASC agenda,
Interaktívna škola, EXZON, Moja família, Iformačné panely, TROPICO o najnovších
produktoch pre školy

7) Informácie Doc. Ing. Beblavého – poslanca NR SR o riešení školskej
problematiky v poslaneckom zbore,
8) Informácie Mgr. Kríža – námestníka riaditeľa ŠPÚ o jeho názoroch na úpravu
ŠVP a tvorbu RUP a informáciu RNDr. Slávka Blichová, námestníčka ŠPÚ o priebehu
projektov ESF.
9) Informácie Dr. Lužáka – podpredsedu OZ PŠaV o dôvodoch skončenia štrajku
zamestnancov a o dohodách s predstaviteľmi štátu o riešení situácie v odmeňovaní
zamestnancov rezortu v budúcom roku
-

ukladá:
1) Písomne osloviť MŠVVaV s požiadavkou na úpravu úväzkov vychovávateliek

ŠKD
T: do 31. I. 2012

Z: výbor ZSŠS

2) Prerokovať pripomienky pléna týkajúce sa otázok vzdelávania, organizácie
riadenia školstva ale i hospodárenia ZSŠS s akcentom na honorovanie členov výboru
T: do jarnej konferencie
Z: výbor ZSŠS
3) Požiadať predstaviteľov OZPŠaV o precizovanie návrhov na spôsob riešenia
problémov zamestnancov škôl a školských zariadení tak, aby boli lapidárne a zrozumiteľné
všetkým zamestnancom rezortu
T: na najbližšom zasadnutí
Z: výbor ZSŠS

Zapísali: PeadDr. Jozef Vakoš, PhD; - Trenčín
Mgr. Ján Maruniak – Banská Štiavnica

