ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH ŠKÔL SLOVENSKA

Stretnutie s pánom ministrom Ing. Petrom Pellegrinim
ZSŠS je apolitická organizácia, ktorá združuje základné školy a základné školy s materskými
školami. Vznikla v apríli 1994 v Trenčianskych Tepliciach na podporu prvých škôl s právnou
subjektivitou. Združenie sa snaží pomáhať základnému školstvu v pripomienkovaní
legislatívy, školení zástupcov škôl, v oboznamovaní s novinkami v školstve. Zástupcovia škôl
sa stretávajú 2x do roka na Celoslovenskom zasadaní pléna.
 Štátny vzdelávací program rozpracovaný na ročníky a s redukovaným základným učivom –
terajší stav je chaotický. Tento systém bol vytvorený pre alternatívne a súkromné školstvo,
ktoré je v našej krajine menšinové. Chceme systém, ktorý zachováva jednotu v základnom
učive a v ročníkoch. Terajší spôsob neumožňuje tvorcom učebníc napísať vhodnú učebnicu,
vznikajú problémy pri prechode žiakov z jednej školy na druhú . Pri prestupe žiaka bude pre
riaditeľa náročné naplniť jeho učebný plán – predpísaný minimálny počet hodín jednotlivých
predmetov na daný stupeň vzdelávania, na ktoré má žiak nárok. Pýtame sa, ako sa budú
organizovať ročníkové a predmetové olympiády. A pritom by stačilo prerobiť paragrafové
znenie v školskom zákone ohľadom štátnych a školských vzdelávacích programov.
 Zabezpečiť dostatok učebníc, učebných materiálov a iných podporných materiálov na
vyučovací proces – učiteľ má pracovnú dobu 7,5 hodín. Väčšina učiteľov minimálne päť hodín
denne učí, potom robia administratívne práce spojené s manažmentom triedy, majú
povinnosti v rámci školy – MZ, PK, kabinetné zbierky, sklady, opravujú zošity, previerky,
pripravujú si pomôcky. Mnohí vedú krúžky, nezostáva im teda veľa času na tvorbu učebných
materiálov, prípravu hodín s využitím IKT technológií. Z toho vyplýva, že by mal mať
pripravený materiál, po ktorom by stačilo siahnuť. V dnešnej dobe sa zle chápe tvorivosť
učiteľa. Učiteľ má byť tvorivý v metodike a didaktike vyučovania, nie pri tvorbe učebných
textov.
 Školský psychológ a špeciálny pedagóg – nevyhnutnosť v dnešnej dobe na každej škole–
školám chýbajú potrebné financie na zabezpečenie týchto pozícií, nie sú narátané do
normatívneho príspevku
 Zvýšenie normatívu na žiaka základnej školy – od škôl všetci chcú, aby moderne vyučovali,
aby používali IKT technológie, ale nedostaneme finančné prostriedky na to, aby sme si tú
techniku zabezpečili, aby sme mohli zamestnať človeka, ktorý sa bude o techniku starať,
pripraví ju učiteľom na používanie na potrebnú hodinu, nainštaluje programy, opraví ich
a pod. Nemáme prostriedky na odmenenie učiteľov, ktorí budujú imidž školy. Chýbajú
prostriedky na rozdelenie žiakov do skupín na vyučovanie jazykov, náboženskej a etickej,
informatiky a pod.

 Urobiť potrebné legislatívne zmeny zákonov č. 245/2008, 317/2009, 596/2003 a 597/ 2003
– napr. posunúť zápis do prvého ročníka v čase od 15. apríla do 15. mája, posunúť testovanie
deviatakov čo najneskôr (ideálny je máj), testovanie záveru primárneho vzdelávania v júni
v štvrtom ročník, zachovať maximálny počet žiakov v triede. Mnohé zmeny boli navrhnuté
v nových zásadách k zákonom.
 Zmeniť spôsob odmeňovania zamestnancov školstva – postavenie učiteľa – je ponižujúce,
že ľudia so stredoškolským vzdelaním majú vyšší plat než učiteľ, ktorý ma vysokoškolské
vzdelanie povinné. Je strašné, že človek, ktorý vychováva generácie, má existenčné
problémy. Všetkých niekedy nejaký učiteľ učil. Je tiež nevyhnutné zlepšiť platové podmienky
nepedagogických zamestnancov. Spraviť spravodlivými príplatky – napr. za triednictvo (za
rovnakú prácu dostávajú rôzne peniaze)
 Zmeniť prípravu budúcich pedagógov. Hoci doterajší obsah vysokoškolského štúdia
pedagogického smeru dáva budúcim učiteľom teoretické poznatky, nepripravuje ich na
reálny život v škole. Bolo by potrebné, aby vysoké školy do svojich vzdelávacích programov
zapracovali väčší počet hodín praxe pre študentov ( 5 – 20 hodín náčuvov a praktického
vyučovania nepripraví študenta pre prax!)
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