Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z rokovania výboru dňa 23. 01. 2020
Miesto: Základná škola, Železničná 14, Bratislava.
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Program : podľa pozvánky
Neprítomní: Foltín, Miková, Kolníková, Majsniar
Program:
1. Otvorenie a kontrola opatrení
2. Informácia o činnosti prezidentky ZZŠS a členov výboru za posledné obdobie
3. Eurofondy – zameranie na nové obdobie.
4. Zhodnotenie jesenného zasadania pléna ZZŚS.
5. Príprava jarného zasadnutia 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 z jesenného
zasadnutia pléna a zasadnutia výboru.
Konštatovala nasledovne:
1.1.

– splnené

1.2.

– zatiaľ nesplnené - je potrebné napísať list na ZMOS

1.3. – splnené – žiadali sme listom MŠVVaŠ SR o dofinancovanie asistentov v rámci
projektov v roku 2019 - financie boli narátané a dofinancované. Máme informáciu, že
tomu bude tak aj v roku 2020.
1.4. – splnené – pani prezidentka sa zúčastnila monitorovacieho výboru – financie sú
a môžu byť podľa potreby presunuté na školstvo. Bolo predložených niekoľko projektov,
ktoré sú v štádiu posudzovania a schvaľovania.

30.12.2019 sa pani Petáková, Tchuríková a Macháčová zúčastnili stretnutia s pani
ministerkou školstva. Riešilo sa financovanie, koeficient kvalifikačnej štruktúry, osobný
asistent. Stretnutia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie informatiky pán Baláž.
1.5.

– splnené – prerokované s pani ministerkou 30.12.2019

2.2 – členovia výboru skonštatovali, že nie sme kompetentní oslovovať fakulty , je to úloha
ministerstva školstva.
2.3 – 30.12.2019 na MŠVVaŠ SR s pani ministerskou a pánom Balážom sme prerokovali KKŠ
a dostali sme prísľub, že sa to opraví a nadväzujúc na to prebehne aj úprava rozpočtu.
Rozpočet k dnešnému dňu ešte nie je zverejnený, nemožno teda konštatovať, či sa úprava
udiala.
K bodu 2 - 5
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 (11.10.2019 - monitorovací výbor –
finančná gramotnosť s ŠPU – Petáková, 11.12.2019 a 17.12.2019 – monitorovacie
výbory pre EK – Petáková, 30.12.2019 – stretnutie u ministerky – Petáková,
Tchuriková, Macháčová) , stretnutie k Deklárií OZ - Macháčová
 prezidentka združenia informovala o blížiacich sa stretnutiach a aktivitách na ktorých
sa zúčastní ona, ako aj členovia výboru:
 - 27.01.2020 pracovné stretnutie OECD – National Skills Strategy Slovakia ( Petáková,
Tchuriková.
Prezidentka informovala členov výboru o predkladaných projektov pre oblasť školstva.
Členovia sa vyjadrili k finančnej gramotnosti. Zámer ŠPÚ – v zmysle národného štandardu –
program naplánovaný na metodiky. Prebehli okrúhle stoly. Združenie je za to, aby bol
národný štandard zapracovaný ŠPÚ do jednotlivých predmetov s príslušnými metodikami, čo
by bola veľká pomoc pre školy. Štandard je vysoko nastavený, hlavne pre základní školy.
Program „ Transformácia a vzdelávanie a program „ školy pre digitálnu dobu“ – myšlienka
pekná, ale nerozpracovaná. Na to je napojený ďalší projekt „ Deti nepočkajú“ z Nórskych
fondov.
„Škola bez nenávisti“ – projekt pod gesciou Iuventy. Členovia po vlastných skúsenostiach
skonštatovali, že nie je dobre nastavený. Je tam veľa byrokracie a papierovej roboty. Je
k nemu veľa pripomienok. Takto nastavený nesplní svoj cieľ.
Zhodnotenie jesenného pléna – všetci členovia jednotne na základe spätných väzieb
skonštatovali, že s jesenným zasadaním pléna boli jednotlivý členovia spokojní, nepredložili

žiadne sťažnosti, ba naopak, boli len kladné odozvy. S priebehom zasadania boli veľmi
spokojní pozvaní hostia aj prednášajúci.

Príprava jarného zasadnutia pléna ZZŠS:
Termín : 04.05.2020 – 06.05.2020
Miesto: Horný Smokovec, Hotel Bellevue
Členovia výboru spolu s prezidentkou navrhli možné témy na rokovanie. Stanovili približný
program zasadnutia.
K bodu 6
Osobitný bod diskusia nebol, nakoľko členovia výboru k jednotlivým preberaným témam
diskutovali priebežne.
K bodu 7
Ukladá :
1. Zorganizovať jarné zasadnutie pléna
Z: Petáková, Milová, Tchuriková
2. Napísať list na MŠVVaŠ SR – požiadavka na informáciu, kedy bude vzorový pracovný
poriadok.
Z: Petáková
3. Osloviť formou listu pani ministerky za účelom získania informácií realizácie
preberaných tém na stretnutí 30.12.2019.
Z: Petáková
4. Zúčastniť sa pracovných stretnutí – okrúhlych stolov ku „ Koncepcií skvalitnenia
matematického vzdelávania“ podľa pozvánok.
Z: Milčáková
5. Pozvať na jarné zasadanie exministerku školstva ČR.
Z: Petáková
V Bratislave dňa : 23. 01.2020
Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila : Mgr. Alena Petáková

