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Váţený pán minister,
Výbor Zdruţenia samosprávnych škôl Slovenska na svojom
zasadaní dňa 24. 9. 2010 vyjadril súhlas s Vaším návrhom ohľadom
polročných vysvedčení. Dôleţité je však presné znenie návrhu na
úpravu zákona, ktoré dnes nepoznáme.
Myslíme si však, ţe v zákone sú závaţnejšie chyby a nedostatky,
ktoré nám spôsobujú problémy. Chceme Vás touto cestou s nimi
oboznámiť:
§ 2 písmeno p) - presne zadefinovať pojem sociálne znevýhodnený
ţiak. Doterajšia definícia je široká a zmätočná. Kaţdá inštitúcia má iný
výklad daného pojmu.
§ 7 ods. 4 písmeno f) – nie celé učebné osnovy všetkých predmetov
– tieto sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe ale doplnenie
učebných osnov Štátneho vzdelávacie programu (ŠVP) o obsah
rozširujúcich hodín jednotlivých predmetov a učebné osnovy nových
predmetov. Doterajšie znenie zvádza k byrokracii a kopírovaniu
materiálov zo ŠVP.
§ 11 pedagogickú dokumentáciu rozčleniť podľa typu škôl ( MŠ, ZŠ,
SŠ,...)
- vypustiť písmená k), l) a z)
§ 19 ods. 4 ........ nedosiahlo školskú zrelosť „alebo“ pochádza zo
soc. znevýhodneného prostredia. Podľa terajšieho zákona môţe mať
odklad školskej dochádzky len dieťa zo sociálne znevýhodneného
prostredia.

§ 20 ods. 2 posunúť termín zápisu do prvého ročníka od 15. apríla do
15. mája, následne § 20 ods. 5 posunúť termíny do 31. Mája. Nový
termín navrhujeme preto, lebo deti uţ budú mať absolvované
vyšetrenia školskej zrelosti a teda zákonní zástupcovia dieťaťa budú
rozhodnutí, či chcú odklad, alebo dieťa zapíšu do prvého ročníka.
§ 20 ods. 5 opraviť znenie Ak je ţiak zapísaný na inú neţ spádovú
školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy „zriaďovateľovi“
školy,........ Vo väčších mestách je problematické podľa bydliska určiť
spádovú školu.
§ 25 ods. 2 a 3. doplniť, čo robiť v prípade, ak zákonný zástupca
nepodá ţiadosť a nesplní si danú povinnosť.
§ 55 ods. 2 chýbajú ročníky, ktorých sa reforma netýka – uviesť
v prechodných ustanoveniach
§ 55 ods. 8 - v znení vynechať v texte písmeno b) ......,ktorý bol
hodnotený podľa odseku 1, sa na konci..........
§ 55 ods. 9 – celkové hodnotenie bez klasifikácie správania
§ 55 ods. 18 – doplniť o dieťa, ktoré neurobí komisionálne skúšky
a z jedného predmetu prepadne. Podľa doterajšieho znenia len ţiak
s dvoma nedostatočnými opakuje ročník.
§ 63 ods. 2 – posunúť termín podávania prihlášok na stredné školy na
mesiac máj. Od termínu odovzdávania prihlášok na stredné školy
závisí termín konania Testovania 9. Teraz je termín testovania
v mesiaci marec, čo je pre deviatakov skoro. Ţiaci strácajú motiváciu
na učenie a za päť mesiacov (od Testovania 9 do začiatku nového šk.
roku) stratia návyky učenia sa a veľa vedomostí.
S úctou
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