Združenie základných škôl Slovenska

Zápisnica z rokovania výboru dňa 25. 09. 2015
Miesto: centrála firmy STIEFEL Eurocart s.r.o.
Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava
Prítomní : pozri prezenčnú listinu
Program : podľa pozvánky
Program rokovania:
1. Otvorenie a kontrola uznesení
2. Informácia o činnosti predsedníčky ZZŠS a členov výboru
3. Príprava jesenného Celoslovenského zasadania pléna
4. Zmeny v legislatíve
5. Diskusia
6. Uznesenia a záver
K bodu 1
Zasadnutie výboru otvorila prezidentka združenia 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 :








11. 5. 2015 sa prezidentka združenia zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny pre
prípravu prijímacích pohovorov na stredné školy.
13. 5. 2015 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia zástupcov OZ PŠaV SR,
predsedu VÚC Žilina p. Blanára, SKU, ARŠG a AOŠS k legislatívnej úprave voľby
riaditeľa školy. Združenia a asociácie dali spoločné vyhlásenie.
13. 5. 2015 na základe záverov zasadania pléna ZZŠS sme poslali list predsedovi vlády
SR, predsedovi parlamentu, poslancom školského výboru o nesúhlasnom stanovisku
k navrhovanej legislatíve ohľadom voľby riaditeľa školy. Odpoveď predsedu
parlamentu na náš list zo dňa 13. 5. 2015 ohľadom zachovania legislatívy pri voľbe
riaditeľa školy.
27. 5. 2015 sa prezidentka zúčastnila stretnutia s ministrom školstva, zástupcami OZ
PŠaV, ARŠG a SKU k téme mobingu a bossingu v školstve.
1. 6. 2015 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili zasadania skupiny na
odstránenie administratívnej záťaže.





23. 7. 2015 sa člen výboru Pavol Halák zúčastnil rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom
realizácie dotácií na školy v prírode a lyžiarske kurzy.
27. 8. 2015 boli členovia výboru na stretnutí s pánom ministrom z príležitosti začatia
nového školského roku.
Prezidentka a členovia výboru nominovali Jarmilu Gáborovú ako zástupkyňu
organizácie ZZŠS do Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu
Trenčianskeho kraja(RIUS) .

K bodu 3
Príprava Celoslovenského zasadania pléna ZZŠS:
Celoslovenské zasadnutie členov ZZŠS sa uskutoční 21. - 23. 10. 2015 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 Juraja Draxlera
Pozvať predsedu Národnej rady SR Petra Pellegríniho
Pozvať štátnu tajomníčku MŠVVaŠ SR Romanu Kánovskú
Pozvať riaditeľku Odboru základných škôl MŠVVaŠ Ingrid Kováčovú – aktuality
v regionálnom školstve
Pozvať riaditeľku NUCEMU Ivanu Pichaničovú (testovanie žiakov 5. ročníkov)
Pozvať Janu Sládečkovú – legislatívne zmeny
Pozvať riaditeľku Petru Fridrichovú
Pozvať Máriu Tekelovú z MŠVVaŠ (integrácia a aktuálne informácie)
Pozvať zástupcov ŠŠI
Pozvať Ľuboslava Drgu riaditeľa odboru pedagogických a odborných zamestnancov,
siete škôl a školských zariadení, kontinuálneho vzdelávania MŠVVa Š
zástupcov ZMOS, OZ PŠaV
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 : Arvay
Volebná komisia : Majsniar
Návrhová komisia (uznesenia): 1. deň Galčíková 2. deň Maruniak, 3 deň spoločne
Zápisnice: 1. deň Halák , 2. deň doobeda Kampmillerová, poobede Gáborová , 3.deň
Gerčáková
K bodu 4
Prezidentka informovala o aktuálnych zmenách v legislatíve regionálneho školstva. Všetky
zmeny sú umiestnené aj na webovom sídle v ľavom paneli v sekcii Aktuality Združenia
Základných škôl Slovenska.




Úpravy v novele školského zákona – základné zmeny s platnosťou 1. 9. 2015
vypracovala Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl, MŠVVaŠ SR.
Zhrnutie úprav k novému školskému roku, ktoré sa týkajú základných škôl vypracovala Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl, MŠVVaŠ SR.

K bodu 5
Prezidentka privítala p. Betuša z firmy Stiefel, ktorý v krátkosti informoval o nových
výučbových balíčkoch, o učebných pomôckach, ktoré firma ponúka. Členovia výboru
diskutovali o centrálnom registri a rezortnom informačnom systéme. Prediskutovali
získavanie osobných údajov do RIS od rodičov. Všetci členovia výboru majú osobnú
skúsenosť, že mnohí rodičia nevyplňujú dotazníky, reagujú veľmi negatívne na získavanie
osobných údajov do RIS. Prezidentka privítala aj Stanislava Boledoviča, ktorý informoval
o alarmujúcom stave vzdelávania a školstva na Slovensku. Oboznámil všetkých členov
združenia s občianskou kampaňou s názvom A DOSŤ!, ktorej cieľom je prispieť k zásadnej
reforme výchovy a vzdelávania na Slovensku. Iniciátormi občianskej kampane sú nestranícke
osobnosti, ktoré chcú pred budúcimi voľbami mobilizovať verejnosť a požadovať od
predstaviteľov politického života, aby venovali pozornosť hľadaniu východísk z krízy, v ktorej
sa náš výchovno-vzdelávací systém ocitol. Výbor sa rozhodol nepodporiť iniciatívu občianskej
kampane s názvom A DOSŤ! za organizáciu, ale bude informovať riaditeľov a pedagogických
zamestnancov o občianskej kampani s názvom A DOSŤ!, ktorej predložený obsah
korešponduje s programom OZ.
K bodu 6
Ukladá :
1. Zorganizovať jesenné zasadnutie pléna
2. Zastupovanie členov ZZŠS na pracovnom stretnutí ŠPÚ
3. Pripraviť voľbu zástupcu združenia za Prešovský kraj

V Bratislave dňa : 26.09.2015
Zapísala : Lena Kampmillerová
Overila : Oľga Galčíková

Z: Petáková, Milová
Z: Petáková, Kampmillerová
Z: Petáková, Majsniar

