Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z rokovania výboru zo dňa 18. - 19. 01 2017
Miesto: Horný Smokovec
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Program rokovania:

1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Informácia o činnosti predsedníčky ZZŠS a členov výboru
3. Národný program výchovy vzdelávania a najnovšie novinky v oblasti legislatívy
4. Štátne vzdelávacie programy pre žiakov so ŠVVP
5. Príprava jarného zasadnutia pléna
6. Diskusia
7. Uznesenia a záver

K bodu 1
Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia Mgr. Alena Petáková, ktorá prítomných
členov výboru oboznámila s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu uznesení.
Skonštatovala, že uznesenia boli splnené.
K bodu 2

Prezidentka podala informácie o jednotlivých rokovaniach, ktorých sa zúčastnili prezidentka
a členovia výboru:


Inštitút pre výskum práce a rodiny nás požiadal o informovanie členov ZZŠS o
výskume "Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na
BOZP - II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov
pracujúcich v oblasti školstva".
Zároveň nás požiadal, aby jednotlivé školy realizovali dotazníkový prieskum v dvoch
častiach:

1. prieskum, ktorý je určený pre všetkých zamestnancov/kyne pracujúcich v školstve,
prebieha v mesiacoch október - november 2016 a je dostupný on-line na web
stránke http://ivpr.formees.com/f/bozp/. Dotazník je možné vyplniť iba elektronicky.
V prílohe listu prikladáme Oznam o realizovaní prieskumu – pre zamestnancov/kyne
2. prieskum, ktorý je určený pre zamestnávateľov v regionálnom i vysokom školstve,
tzn. vrcholový manažment inštitúcie (školy, školského zariadenia, univerzity, fakulty),
je dostupný na web stránke http://ivpr.formees.com/f/zamestnavatel/ a prebieha
do 10. decembra 2016. Dotazník je možné vyplniť iba elektronicky.


Národný program výchovy a vzdelávania - ciele / pripomienky združenia



6. 12. 2016 sa prezidentka zúčastnila pripomienkovania návrhu zmien zákona
o financovaní škôl č. 597 / 2003 Z. z. na MŠVVaŠ SR.



10.1.2017 sme poslali závery celoslovenského zasadania pléna ZZŠS z jesene 2017
pánovi ministrovi listom.

K bodu 3
Prezidentka výboru ZZŠS Mgr. Alena Petáková informovala členov výboru ZZŠS o Národnom
programe

výchovy

a

vzdelávania. Riešili

sa

hlavné

pripomienky

a

požiadavky

na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania v Slovenskej republike.

K bodu 4
Štátne vzdelávacie programy pre žiakov so ŠVVP - povinnosť zamestnať odborného
zamestnanca (psychológ, špeciálny pedagóg).

K bodu 5
Celoslovenské zasadnutie členov ZSŠS sa uskutoční 02. - 04. mája 2017 v Hornom Smokovci,
Grand hotel Bellevue. Prihlášky sú na webovom sídle Združenia základných škôl Slovenska.
Členovia výboru navrhli program jarného zasadania pléna ZZŠS. Predmetom zasadnutia ZZŠS
budú nasledovné body:
 Národný program výchovy a vzdelávania SR – nultý ročník.
 Návrhy na legislatívne zmeny, správa o činnosti výboru.
 Riadenie školy, testovania, navýšenie hodín dejepisu.

 Vystúpenie priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR.
 Pozvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Prof. Petra
Plavčana.
 Pozvať riaditeľku Odboru základných škôl MŠVVaŠ Mgr. Ingrid Kováčovú, aktuality
v regionálnom školstve.
 Pozvať predsedu OZPŠaV Ing. P. Ondeka.
 Pozvať riaditeľku NUCEMU RNDr. Romanu Kánovskú (testovanie).
 Pozvať Ing. Janu Sládečkovú – legislatívne zmeny, financovanie.
 Pozvať riaditeľa ŠPÚ.
 Pozvať PhDr. Václava Trojana, PhD. – vedúceho katedry Centrum školského
manažmentu na Pedagogickej fakulte UK v Prahe, je spolugarantom odboru školský
manažment,

spolupracuje

na

systéme

vzdelávania

riadiacich

pracovníkov

v ČR s ministerstvom školstva.
Na stretnutie budú pozvaní zástupcovia uvedených organizácií MŠVVŠ SR, ŠPÚ, ZMOS,
NUCEM, MPC, ŠŠI, OZ PŠaV .
K bodu 6
V diskusii sme riešili otázku účasti členov výboru našej organizácie vo výboroch iných
školských organizácií.
Záver – ak sa v budúcnosti vyskytnú problémy bude musieť túto otázku riešiť plénum
združenia.
K bodu 7
Ukladá :
1) Zorganizovať jarné zasadnutie pléna

Z: Mgr. Petáková,
Ing. Mílová

2) Zorganizovanie pracovného stretnutia u štátnej tajomníčky Mgr. Oľgy Nachtmannovej
s cieľom oboznámiť ju s pripomienkami združenia k Tézam Národného programu
rozvoja výchovy a vzdelávania a so závermi jesenného zasadania pléna ZZŠSZ.
Z: Mgr. Alena Petáková,
zástupcovia výboru ZZŠS

3) Pracovné stretnutie u ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prof. Petra Plavčana.
Z: Mgr. Alena Petáková,
zástupcovia výboru

V Bratislave dňa: 06.02.2017
Zapísala : PaedDr. Lena Kampmillerová
Overila: Ing. Ema Mílová

