Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z rokovania výboru dňa 04.10.2016
Miesto: Základná škola na Malokarpatskom námestí 1 v Bratislave.
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Program : podľa pozvánky

Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti prezidentky za posledné obdobie
3. Novela zákona 245 – školského zákona
4. Príprava jesenného zasadania pléna
5. Organizácia volieb do výboru združenia
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 zúčastnila prezidentka
a členovia výboru :
 03.-04.10. 2016 sa prezidentka Mgr. Alena Petáková a všetci členovia výboru ZZŠS
zúčastnili odbornej konferencie Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku s medzinárodnou účasťou
 29. 9. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia OZPŠaV a signatárov
Deklarácie, aby sa dohodli na ďalšom postupe ohľadom kolektívneho vyjednávania
 13.9. 2016 sa prezidentka Mgr. Alena Petáková a členka výboru PaedDr. Lena
Kampmillerová zúčastnili stretnutia s organizátormi a partnermi VEDECKÉHO
VEĽTRHU 2016























Dňa 15. 6. 2016 prijala NR SR novelu školského zákona č. 216/2016 Z. z. Nesúhlasíme
so znením § 29 odsek 18 tohto zákona a svoje stanovisko sme vyjadrili listom pánovi
ministrovi, pánovi predsedovi parlamentu a predsedovi výboru pre vzdelávanie.
4. 7. 2016 bola prezidentka na MŠVVaŠ SR na stretnutí ohľadom Reformného zámeru
rezortu školstva s cieľom zefektívniť poskytovanie služieb a zlepšenie úrovne riadenia
prostredníctvom realizovaných projektov. Stretnutie organizovala sekcia informatiky.
23.6.2016 sa prezidentka Mgr. Alena Petáková zúčastnila zasadnutia profesijnej
sekcie špeciálnych škôl a školských zariadení Združenia stredného školstva OZ PŠaV
na Slovensku.
Odpoveď MŠVVaŠ SR na závery Celoslovenského zasadania pléna ZZŠS
2. 6. 2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia signatárov Deklarácie a OZPŠaV SR.
27. 5. 2016 sa Mgr. Petáková, Ing. Mílová a Mgr. Halák zúčastnili rokovania na
MŠVVaŠ SR ohľadom žiakov študujúcich v zahraničí.
Odpoveď MŠVVaŠ SR na riešenie problémov žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Odpoveď z MŠVVaŠ SR k problematike Testovania 5.
Na MŠVVaŠ SR boli zaslané listy ohľadom Testovania 5 a riešenia problému žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia.
Prezidentka Mgr. Alena Petáková zaslala závery rokovania Celoslovenského zasadania
pléna pánovi ministrovi a zúčastneným poslancom NR SR.
19. 5. 2016 sa Mgr. Petáková a PaedDr. Kampmillerová zúčastnili Okrúhleho stola,
ktoré organizoval minister školstva. Pripomienkovali rozpracovanie úloh
Programového vyhlásenia vlády.
18. 5. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného rokovania signatárov Deklarácie.
11. 5. 2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia zástupcov organizácii pracujúcich
v školstve. Spoločne sa dohodili na podpore Deklarácie a spoločného postupu pri jej
presadzovaní. Prijali spoločné komuniké.
19. 4. 2016 sa prezidentka združenia zúčastnila protestného pochodu OZPŠaV
a signatárov Deklarácie za zlepšenie podmienok v školstve. Spolu so zástupcami
OZPŠaV SR odovzdali vyhlásenie signatárov Deklarácie.
19. 4. 2016 sa zástupcovia výboru ZZŠS Mgr. Halák a Ing. Mílová zúčastnili rokovania
na MŠVVaŠ SR ohľadom školskej dokumentácie v spojitosti so žiakmi študujúcimi
v zahraničí.

K bodu 3
Prezidentka informovala o aktuálnych zmenách v legislatíve regionálneho školstva.
Členovia výboru majú dôsledne pripomienkovať zákony v pripomienkovom konaní
a pripraviť podklady pre pani prezidentku k okrúhlemu stolu na tému „Tézy k Národnému
programu rozvoja výchovy a vzdelávania.“
K bodu 4

Príprava Celoslovenského zasadania pléna ZSŠS:
Celoslovenské zasadnutie členov ZSŠS sa uskutoční 14. - 16. 10. 2016 v Hornom Smokovci Grand hotel Bellevue . Prihlášky sú na webovom sídle Združenia základných škôl Slovenska.
Členovia výboru navrhli program jesenného zasadania pléna ZZŠS na ktorý treba:
 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. Pavela Ondeka
 Pozvať riaditeľku NUCEMU RNDr. Romanu Kánovskú (testovanie žiakov 5. ročníkov)
 Pozvať Ing. Janu Sládečkovú – legislatívne zmeny
 Pozvať riaditeľa ŠPÚ
 Pozvať zástupcov ŠŠI
 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. Od roku 2011 je členom tímu expertov v medzinárodnom
projekte European policy Network on School Leadership.
 Správa o činnosti výboru
 V prípade, že niektorí hostia nebudú môcť prijať pozvanie, uskutočnia sa rokovacie
stretnutia po jednotlivých krajoch

Organizačné zabezpečenie :
Vedenie konferencie: Petáková, Tchuriková
Mandátová komisia : Halák
Volebná komisia : Majsniar
Návrhová komisia (uznesenia): 1. deň Galčíková 2. deň Maruniak, 3. deň Majsniar
Zápisnice: 1. deň Halák, 2. deň doobeda Kampmillerová, poobede Gáborová, 3.deň
Gerčáková

K bodu 5
Členovia výboru diskutovali o organizácii volieb do výboru.
K bodu 6
Členovia výboru diskutovali o týchto témach:
 Národný program výchovy a vzdelávania SR - návrhy na legislatívne zmeny
 kolektívne vyjednávanie a vyššia kolektívna zmluva
 riadenie školy,

 výsledky testovania 5
 voľby výboru ZZŠS
K bodu 7
Ukladá :
1. Zorganizovať jesenné zasadnutie pléna
Z: Petáková, Milová
2. Zastupovanie členov ZZŠS na pracovnom stretnutí ŠPÚ Z: Petáková, Kampmillerová
3. Pripraviť voľbu zástupcov
Z: Petáková, Milová
4. Spracovanie pripomienok k okrúhlemu stolu
Z: všetci členovia výboru
5. Okrúhly stôl 24.10. 2016 na tému „Tézy k Národnému programu rozvoja výchovy
a vzdelávania“
Z: Petáková

V Bratislave dňa : 06. 10.2016
Zapísala : PaedDr. Lena Kampmillerová
Overila : Ing. Eva Tchuríková

