Združenie základných škôl Slovenska

Stretnutie zástupcov Združenia základných škôl Slovenska
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom

Základné očakávania a podnety ZZŠS

ZZŠS ako profesijná organizácia zastupuje vyše 600 základných škôl a základných škôl
s materskými školami predovšetkým v zriaďovateľskej pôsobností obcí. Preto veríme, že
budeme prizývaní na rokovania pri zmenách zasahujúcich do obsahu a organizácie
vzdelávania, financovania, legislatívnych zmien a vôbec procesov, ktoré významne zasiahnu
základné školstvo.
Radi by sme poukázali na nami vnímané niektoré problémové oblasti v regionálnom školstve,
ktoré trápia riaditeľov škôl
•

•

•

•
•

•

Kompetenčné rozdelenie základného školstva – originálne a prenesené kompetencie
a problémy vznikajúce týmto rozdelením (napr. nerovnaké postavenie pedagogických
zamestnancov PK a OK – najmä financovanie).
Normatívne financovanie na žiaka – nerovnosť prístupu – diskriminácia veľkých škôl
(Nastavenie normatívneho financovania, pomer osobných a prevádzkových nákladov,
nejasné koeficienty, chýbajú financie na motiváciu učiteľov, zmena rozpisu financií na
začiatku kalendárneho roka - január 1/12 predchádzajúceho roka je nepostačujúca).
Problematika
projektov
financovaných
prostredníctvom
Eurofondov
(spolufinancovanie projektov, nedostatočne nastavené financovanie, administratívna
záťaž, čerpanie projektov)
Štátny vzdelávací program a medzipredmetové vzťahy (obsah vzdelávania – prechod
medzi stupňami vzdelávania)
Zdravotne znevýhodnení žiaci a žiaci s nadaním – inkluzívne tímy v školách ( chýbajúci
odborní zamestnanci -logopéd, šp.pedagóg, šk.psychológ, pomocný učiteľ, asistent –
ich financovanie) – spolupráca CPPaP . Možnosť vstupu osobných asistentov do školy
(zdravotný pracovník)
Zamestnanci v školách - nedostatok učiteľov – prírodovedných predmetov, 1.stupeň,
vychovávatelia, nekvalitne pripravení absolventi VŠ, odborný tím, chýbajúce pomocné
profesie (verejné obstarávanie, právne služby, školníci, údržbári, stavebný dozor –
chýbajúce bývalé školské správy), správca siete (technik IKT alebo informatik)
Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch - debyrokratizácia
Mgr. Alena Petáková, ZSŠS Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava,
tel./fax: 02/64780640 mobil: 0904 765 188, 0905 279 259 mail: petakova@skolalamac.sk
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Odpisy z registra trestov pedagogických a odborných zamestnancov – nevieme
výsledky
Ochrana učiteľov pred nekompetentným zasahovaním rodičov, ich agresívnym
prejavom, neúcta k profesii učiteľ a pod. Vo verejnosti viac profesionalizovať školstvo.
Postavenie riaditeľa školy – chýbajúci personál – „backup team“
RIS - eduzber (nastavenie úväzkov učiteľa nad 1)
Učebnice – nekvalitné
Výchovné koncerty, filmy, aktivity rôznych organizácií – ponuka pre školy – cez
ministerstvo s odporúčaním
Bilingválne gymnázia - nie z 8. ročníka žiaci, ale len z 9. ročníka
E- goverment – formuláre pre rozhodnutia - súčinnosť s ASC agendou a Eškolou, e
Slovensko
Rôzne druhy dotácií riešiť prostredníctvom príspevkov pre rodičov – dopravné, školy
v prírode, lyžiarske výcviky, strava, kultúrne poukazy, vzdelávacie poukazy
Vybavenie škôl digitálnymi technológiami a nastavenie pravidelnej modernizácie,
zabezpečenie financií pre pozíciu – správca siete, technik, informatik
Rada školy – nerovné zastúpenie pedagógov, zamestnancov škôl v porovnaní s rodičmi
a poslancami
ŠŠI – nielen kontrolný orgán ale aj ako podporný metodický orgán
Metodické orgány – na úrovni okresu, kraja - výmena skúseností MZ,PK
V Bratislave 05. 05. 2020

Mgr. Alena Petáková
prezidentka ZZŠS
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