Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z rokovania výboru dňa 12.06.2018
Miesto: Základná škola na Malokarpatskom námestí 1 v Bratislave.
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Program : podľa pozvánky

Program:
1. Otvorenie a kontrola opatrení
2. Informácia o činnosti prezidentky ZZŠS a členov výboru za posledné obdobie
3. Zhodnotenie jarného zasadania pléna ZZŠS.
4. Diskusia
5. 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 jarného zasadania pléna.
K bodu 2
Prezidentka podala informácie o jednotlivých rokovaniach, ktorých sa zúčastnila prezidentka
a členovia výboru :
• prezidentka Mgr. Alena Petáková a členovia výboru ZZŠS sa zúčastnili stretnutia so
zástupcami ŠPU, ktoré zorganizovalo MŠVVaŠ SR. Témou stretnutia boli programy pre
žiakov zo ZZ, ktoré sú v praxi neaplikovateľné. Na stretnutí sa dohodlo, že ŠPU pošle
do 15.06.2018 opravenú verziu na pripomienkovanie, ktoré by malo byť do
20.06.2018. následne do 25.06.2018 by mala byť táto upravená verzia k dispozícií pre
školy, aby vedeli pripraviť nový školský rok.
• prezidentka sa zúčastnila spoločného stretnutia k zákonu č. 596. K dispozícií bol iba
zámer, paragrafové znenie nie. Ďalšie stretnutie sa nekonalo.
• prezidentka Mgr. Alena Petáková sa zúčastnila stretnutia na VUDPaP, ktorého cieľom
bolo sprostredkovať informácie k NP a spolupráci združenia na tomto projekte

•

•

prezidentka združenia a členovia výboru sa zúčastnili stretnutia zo zástupcom
Estónskeho ministerstva školstva, ktorý im priblížil fungovanie ich systému
vzdelávania.
prezidentka sa zúčastnila stretnutia s OZ PŠaV SR, kde ministerka školstva predstavila
Národný program rozvoja a výchovy.

K bodu 3
Prezidentka ako aj členovia výboru zhodnotili jarné zasadanie pléna. Skonštatovali, že
prebehlo bez problémov, účastníci boli spokojní, ako s programom, tak aj s organizáciou.
K bodu 4
V diskusii členovia výboru prerokovali nasledujúce témy:
- vyhlásenú výzvu na podávanie projektov pre základné školy
- problematiku zverejneného sociálneho balíčka – obedy pre všetkých. Členovia
skonštatovali, že to prinesie nemalé problémy pre školy a to v oblasti pracovných síl,
priestorov, odpadov apod. Dohodli sa, že je potrebné napísať k tejto problematike
predsedovi vlády, školskému výboru NR, poslancom, MF
- riešila sa problematika kreditov. Prezidentka združenia navrhla, aby sa spracovala
analýza vymeškaných a suplovaných hodín, ktoré jednotlivé školy musia zabezpečiť
v rámci KV. Členovia výboru súhlasili.
- výbor sa zaoberal aj prípravou jesenného zasadnutia. Na základe ohlasom členov, je
potrebné na jesenné rokovanie zaradiť aj rokovanie po krajoch, pričom témy
rokovania je potrebné oznámiť na stránke aspoň dva týždne pred celoslovenským
zasadnutím.
K bodu 5
Ukladá :
1. Zorganizovať jesenné zasadnutie pléna
Z: Petáková, Milová
2. Spracovať list k sociálnemu balíčku, konkrétne k obedom
a zaslať predsedovi vlády, školskému výboru a poslancom Z: Petáková
3. Spracovať analýzu vymeškaných ku KV.
Z: všetci členovia výboru

V Bratislave dňa : 12. 06.2018
Zapísala : Ing. Eva Tchuriková
Overila :

