Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z rokovania výboru dňa 2.10.2019
Miesto: Základná škola na Malokarpatskom námestí 1 v Bratislave.
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Hosť: Mgr. Ingrida Kováčová, riaditeľka odboru sekcie RŠ MŠVVaŠ SR
Program : podľa pozvánky
Program:
1. Otvorenie a kontrola opatrení
2. Informácia o činnosti prezidentky ZZŠS a členov výboru za posledné obdobie
3. Príprava jesenného zasadnutia pléna ZZŠS.
4. Normatívne financovanie – návrh novely Nariadenia vlády.
5. Diskusia
6. 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. Pre
chorobu sa ospravedlnili 3 členovia výboru.
K bodu 2 - 4
Prezidentka podala informácie o jednotlivých rokovaniach, ktorých sa zúčastnila prezidentka
a členovia výboru :
 prezidentka Mgr. Alena Petáková a členovia výboru ZZŠS( Tchuriková, Macháčová)
podali informácie aktivít, ktorých sa zúčastnili.
Pozitívne informácie:
 vyhláška o lyžiarskych kurzoch – Čl. 7. Odsek 4.
 Dofinancovanie projektu v ZŠ úspešnejší
 Do zákona sa dostali niektoré veci, ktoré sme chceli – kvalifikovanosť v špeciálnych
triedach – 10 hodín učí učiteľ
Rokovania:
 Nepripomienkovali sme posledný návrh Sprievodcu integráciou
 Rokovanie s p. Vantúchom – poradca pre EÚ – správy
 12. 6. Macháčová , Petáková – MŠVVaŠ SR – Csabay – výška normatívu – nové
nariadenie vlády
 20. 6. – Petáková, Točená, Milčáková – rokovanie na ŠPÚ k matematike na ZŠ







26. 9. – Macháčová, Petáková – u pani Kováčovej – platy a ich výpočet – či
z navýšených platov, alebo starý kreditový príplatok – poslali sme list
RIS – poslaný mail - rokovanie s pani Kováčovou – pani Marcinová
4. 9. – stretnutie s odborármi – priority pre strany do volieb
6. 9. – stretnutie – Nové školstvo – Peter Dráľ – Oldřich Botlík – EDUi – Čechy
prezidentka združenia informovala o blížiacich sa stretnutiach a aktivitách na ktorých
sa zúčastní ona, ako aj členovia výboru:

Expertná skupiny:
Informatizácie školstva do roku 2030 - Tchuríková
Sektorová rada – Petáková
Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1
Vzdelávanie - Petáková
- Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov – 11. 10. Schvaľuje sa
na rokovaní
SEPTEMBER:
- 16.9. 2019 (pondelok) k téme Podpora odstraňovania bariér v prístupe k VŠ
vzdelávaniu (vytváranie univerzálneho prostredia), začiatok rokovania 13:00 hod.
- 18.9. 2019 (streda) k téme podpory Upskilling Pathway, začiatok rokovania 13:00
hod.
- 24.9. 2019 (utorok) podpora témy Vzdelávanie dospelých v oblasti finančnej
gramotnosti, začiatok rokovania 10:00 hod.
- 24.9. 2019 (utorok) podpora témy Facility Management, začiatok rokovania 13:00
hod.
OKTÓBER:
- 7.10. 2019 (pondelok) k téme CUDEO (podpora tvorby digitálneho vzdelávacieho
obsahu), začiatok rokovania 13:00 hod.
- 8.10. 2019 (utorok) k téme Podpora súťaží a olympiád žiakov v SR, začiatok rokovania
13:00 hod.
- 9.10. 2019 (streda) k téme Catching up Initiative PSK, začiatok rokovania 13:00 hod. –
chyťte sa iniciatívy , doháňanie iniciatívy???






7.10.2019 okrúhly stôl CUDEO- podpora tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu (
Petáková, Macháčová)
sektorová rada – oživila činnosť
11.10.2019 – monitorovací výbor – finančná gramotnosť s ŠPU
Okrúhle stoly – k vysokým školám, k vzdelávaniu dospelých, Felicity manažment,
CUDEO, k súťažiam a olympiádam
Zasadnutie sekcie RŠ MŠVVaŠ SR 23.-25.10.2019 vo Zvolene ( Petáková, Tchuriková)

 Príprava jesenného zasadnutia pléna ZZŠS:
Termín : 11.11.2019 – 13.11.2019

Miesto: Horný Smokovec, Hotel Bellevue
Pozvaní hostia: 11.11.2019 – VUDaP – Pani Motlová, GR -Sekcia štrukturálnych
fondov EÚ – Rastislav Igliar
MŠVVaŠ SR – 12.11.2019 - pán GR Sekcia informatiky a správy rezortných dát - Baláž,
SRŠ – pán GR Galan, RRŠ pani Kováčová, pán Sitarčík, pani Kadlečíková
13.11.2019 – vzdelávanie –
zamestnancov- pani Tamášová

pracovný

poriadok,

Zákon

o pedagogických

Zasadnutia výboru sa zúčastnila aj Mgr. Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru RŠ
MŠVVaŠ SR. Podala informácia k RISU – vzniknuté problémy rieši sekcia informatiky,
k odpisu trestov – okresné úrady pošlú metodický postup na jednotlivé školy.
Informovala o zasadnutí celoslovenskej sekcie RŠ MŠVVaŠ SR, ktoré sa bude konať
23.- 25.10.2019 vo Zvolene, ako aj o pozastavení VO k učebniciam.
Debatovalo sa o koeficientoch kvalifikačnej štruktúry pre výpočet finančných
prostriedkov pre základné školy, o pripravovaných nariadeniach vlády k danej
problematike. Prisľúbila účasť na celoslovenskom zasadnutí pléna.
K bodu 5
Osobitný bod diskusia nebol, nakoľko členovia výboru k jednotlivým preberaným témam
diskutovali priebežne.
K bodu 6
Ukladá :
1. Zorganizovať jesenné zasadnutie pléna
V Bratislave dňa : 02. 10.2019
Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila : Mgr. Alena Petáková

Z: Petáková, Milová, Tchuriková

