Združenie samosprávnych škôl Slovenska
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
V Bratislave 20. 3. 2013
VEC: Pripomienkovanie
zamestnancoch....

zákona

o pedagogických

zamestnancoch

a odborných

Združenie samosprávnych škôl Slovenska má k návrhu zákona o pedagogických
zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov nasledovné pripomienky:
Všeobecne k zákonu
1. Zákon o pedagogických zamestnancov priniesol do praxe veľa byrokracie.
2. Zákon nepôsobí na pedagogických zamestnancov motivačne smerom k žiakovi,
zvyšovaniu úrovni jeho vzdelávania, zvyšovaniu kvality procesu učenia
a vylepšovaniu práce na pracovisku (žiak sa dostáva na bočnú koľaj), ale k sebe
(pedagógovi) a k zháňaniu kreditov. Preto si myslíme, že celá časť zákona, ktorá sa
týka kreditového systému je zlá a prinieslo množstvo finančných nárokov.
3. Finančné nároky sa netýkajú len kreditových príplatkov, ale sú to aj finančné
nároky týkajúce sa akreditácie vzdelávacích programov, vedenie agendy, kontrola
subjektov a pod.
4. Z praxe vieme, že kredity získavajú hlavne pedagógovia, ktorí sú študijné typy, ale
v praxi menej vykonajú s deťmi a riaditelia škôl nemajú ako motivovať tých, ktorí
sa radšej venujú aktivitám s deťmi.
5. Myslíme si, že týmto spôsobom navrhnuté ďalšie vzdelávanie učiteľov je nezmyselné
a treba ho navrhnúť tak, aby riaditeľ školy dostal finančné prostriedky a zabezpečil
by pre potreby školy to, čo potrebuje škola a čo potrebujú jeho zamestnanci.
Vecné pripomienky
§ 15 - Vychovávateľ – na základe zmeny definície ŠKD v školskom zákone navrhuje
súbežne prehodnotiť opodstatnenosť výchovného programu a aj znenie tohto § – v ŠKD je
len relaxačná činnosť a príprava na vyučovanie
§ 25 ods. 3,4,5 – sa týka profesijného štandardu, ktorý do dnešnej doby neexistuje. Ak

chceme skvalitniť prácu učiteľa, potrebujú mať riaditelia škôl v rukách nástroj (okrem
zákonníka práce) na základe ktorého môžu prepustiť nekvalitných pedagógov.
§35 ods. 9 – Plán kontinuálneho vzdelávania je zadefinovaný ako ročný – nie je jasné či sa
myslí kalendárny rok alebo školský rok.
§36 ods. 5 a 8 – opraviť znenie najneskôr v lehote podľa §28 ods.2 na odsek 3
§52 ods. 2 doplniť znenie na – O hodnotení sa vyhotoví písomný záznam na požiadanie
pedagogického alebo odborného zamestnanca.
§54 ods. 3 – pracovné voľno s náhradou mzdy – a) 5 dní - účasť b) 5 dní -príprava
a vykonanie. Odsek 3 hovorí, že čerpať môže voľno keď je prevádzka obmedzená alebo
prerušená . Doplniť v odseku 3– 4 dní na prípravu a vykonanie bez určenia, kedy môže
čerpať, lebo zamestnanec nevie ovplyvniť termín skúšky
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