Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z rokovania výboru dňa 10.06.2019
Miesto: Základná škola na Malokarpatskom námestí 1 v Bratislave.
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Hosť: Mgr. Janett Motlová , riaditeľka VÚDPaP Bratislava
Program : podľa pozvánky
Program:
1. Otvorenie a kontrola opatrení
2. Vystúpenie pani riaditeľky VÚDPaP Mgr. Janett Motlovej k navrhovaným
dokumentom.
3. Informácia o činnosti prezidentky ZZŠS a členov výboru za posledné obdobie
4. Pripomienkovanie vyhlášky k zákonu č. 317/2009 Z. z..
5. Zhodnotenie jesenného zasadania pléna ZZŠS.
6. Diskusia
7. Opatrenia a záver
K bodu 1
Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Mgr. Alena Petáková, ktorá prítomných
členov výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu opatrení.
Skonštatovala, že opatrenia boli splnené ako aj uznesenia z jesenného zasadania pléna.
K bodu 2
Mgr. Motlová - podala informácie k materiálom VÚDPaP k integrácií a inklúzií – Sprievodca
integráciou a prílohy:
-

Stručne informovala o podnete vzniku materiálov

-

inklukoalícií – malé vysvetlenie k vzniku pracovnej skupiny

-

Povereniu pána Kríža na vytvorenie materiálu s ktorým ZZŠS nesúhlasilo v takej
podobe ako bol predložený

-

Rozdelila na základe toho materiál na 2. Časti – ako východiská na inklúziu
a sprievodcu integráciou

-

Položila otázku, či je sprievodca v takejto podobe pre školy dôležitý, čo sa nám páči,
čo by sme doplnili, prípadne zmenili, aby sa združenie vyjadrilo schéme

-

Skonštatovala, že na konci budúceho roka sa vláda zaviazala prijať akčný plán
zavádzania inklúzie na Slovensku

-

Veľkou témou je financovanie, ktoré zatiaľ nie je kryté

-

Hovorila novom projekte MPC – národný projekt, ktorý by mal prispieť
k udržateľnosti projektu „ ŠOV“

-

skonštatovala, že majú pripravený projekt a idú spracovávať štandardy na odborné
tímy.

Vyzvala výbor, aby sa vyjadril k danej problematike.
Pani Petáková zhrnula genézu ZZŠS pri tvorbe daného materiálu. Vysvetlila, prečo združenie
nesúhlasilo k prvotnému predkladanému materiálu. Jednotlivý členovia výboru povedali
svoje pripomienky a názory zosumarizované za jednotlivé kraje- v podstate zopakovali to, čo
bolo už zaslané pani Motlovej. Pani Motlová potrebovala odísť na ďalšie stretnutie, preto
vyzvala prítomných, aby si prezreli nový upravený materiál a pripomienkovali ho.
Pani Petáková poďakovala pani Motlovej za vysvetlenie a konštatovala, že pripomienky
k prepracovanému materiálu pošleme.

K bodu 3 - 6
Prezidentka podala informácie o jednotlivých rokovaniach, ktorých sa zúčastnila prezidentka
a členovia výboru :
 prezidentka Mgr. Alena Petáková a členovia výboru ZZŠS( Tchuriková, Točená,
Macháčová, Kubovičová) sa zúčastnili stretnutia na MŠVVaŠ SR k financovaniu, ku
koeficientom, k materiálom ŠPU,
 Viceprezidentka Tchuriková informovala o dvoch stretnutiach pracovných
a expertných skupín k „ Programu informatizácie školstva do roku 2030“
Členovia zhodnotili jarné zasadnutie pléna. Skonštatovali, že účastníci boli spokojní. Problém
bol len zo znečisteným vzduchom v rokovacej sále počas konferencie, ktoré zapríčinil hotel
počas rekonštrukcie welnes centra. Manažment hotela sa ospravedlnil za spôsobenú
nepríjemnosť a poskytol úľavu z prenájmu.
Pani prezidentka prekontrolovala uznesenia z jarného zasadnutia pléna. Skonštatovala, že :
1. Bod uznesenia – splnený.

2. Bod uznesenia – zatiaľ nesplnený – zašle sa požiadavka na Nucem na zníženie počtu
úloh a čas 45 minút + 15 minút na pokyny, aby sme sa priblížili medzinárodnému
spôsobu testovania( ako TIMS, PISA).
3. Bod uznesenia – nesplnený, lebo sa zatiaľ nemáme k čomu vyjadriť, pretože žiadny
zákon a ani vykonávajúce vyhlášky nie sú na pripomienkovanie .
4. Závery pléna predložíme aj pani ministerke a budeme žiadať o stretnutie k pálčivým
témam, ktoré trápia regionálne školstvo.

Osobitný bod diskusia nebol, nakoľko členovia výboru k jednotlivým preberaným témam
diskutovali priebežne.
K bodu 7
Ukladá :
1. Napísať list na MŠVVaŠR – závery z jarného pléna a
Požiadať pani ministerku o stretnutie
Z: Petáková
2. Zúčastniť sa stretnutia na ŠPU k matematik
20.06.2019
Z: Petáková, Točená, Milčáková
3. Zúčastniť sa 3.stretnutia expertnej skupiny
k „Programu informatizácie školstva do roku 2030 Z: Tchuriková, Macháčová

V Bratislave dňa : 11. 06.2019
Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila : Mgr. Alena Petáková

