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Vážený pán minister,
chcem Vám touto cestou pogratulovať k menovaniu do funkcie
Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a popriať Vám veľa
úspechov a šťastnú ruku pri výbere tých správnych ciest a spôsobov
na vylepšenie situácie v Slovenskom školstve.
Zároveň Vám ako predsedníčka Združenia samosprávnych škôl
chcem krátko predstaviť túto organizáciu. Združenie vzniklo v roku
1994 na pomoc a podporu škôl s právnou subjektivitou. Je to
nepolitické,
nezávislé,
otvorené
a
demokratické
zoskupenie
právnických osôb (základné školy, základné školy s materskými
školami, súkromné ZŠ a cirkevné ZŠ). K dnešnému dňu evidujeme
okolo 300 základných škôl ako členov združenia. V súčasnosti sme
jedna z najväčších stavovských organizácií na Slovensku. Dvakrát do
roka je plenárne zasadanie združenia, na ktorom sa stretáva väčšina
členov. Jedenásť členný výbor združenia zasadá podľa potreby
niekoľkokrát do roka.
Účelom pôsobenia a predmetom činnosti združenia je najmä:
- prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí formou
ďalšieho vzdelávania
orientovaného na novo prijímané
legislatívne
normy
súvisiace
s existenciou
a činnosťou
združených samosprávnych subjektov,
- pripomienkovanie návrhov legislatívnych noriem rezortu v rámci
schválených pravidiel a možností. K tomu využívame služby
profesionálnych odborníkov
- výmena informácií,

- koordinácia aktivít združených subjektov v celej oblasti.
Vždy sa snažíme pomôcť najmä svojimi skúsenosťami z praxe, lebo
najlepšie vieme aký dopad má nová legislatíva a reforma na prax.
Budeme veľmi radi, ak si pri svojej zaneprázdnenosti na poste Ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete čas a navštívite naše
najbližšie zasadanie pléna na jeseň tohto roku. Vypočujete si, čo nás
trápi a čo nefunguje ako by malo fungovať a možno Vám to pomôže
nájsť cesty na riešenie problémov v základnom školstve. Základné
školstvo buduje základy celého „školského domu“. Ak my
nevychováme kvalitných žiakov, už sa to nikomu nepodarí napraviť.
S úctou
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