
 Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR 
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR
11. 02. 2011  v Bratislave.

Prítomní : Sadloň, Dorňáková, Michalková, Štefko, Škorupa, Rácová, Černík, Luknár, Ivančák

Program :
1. Informácie zo zasadnutia expertných skupín MŠ SR prezentovali: Sadloň, Števko, Škorupa, Rácová. 

V diskusii  k tejto  problematike  sa  prezídium  dohodlo,  že  bude  na  pôde  expertných  skupín 
presadzovať tieto ťažiskové problémy :
- Školský zákon : 

 Prijímanie na stredné školy
 Osemročné gymnáziá
 Zosúladenie obsahu, štruktúry a prístupov vyhlášok.

- Zákon o pedagogických zamestnancoch :
 Kompetencie riaditeľa školy
 Kvalita a výstupy kontinuálneho vzdelávania
 Proces akreditácie programov – práca Akreditačnej rady

- Školský vzdelávací program :
 Rámcové učebné plány
 Redukcia učiva, cieľové a obsahové štandardy
 Maturitná skúška, vízie

- Zákon o financovaní :
 Systém normatívov v náväznosti na náročnosť Štátneho vzdelávacieho programu

- Kvalita školy :
 Vízia MŠ SR, čo je kvalita školy  a ako sa bude merať
 Inšpekcia a jej úlohy pri posudzovaní kvality školy

2. Plnenie uznesení z posledného plenárneho zasadnutia. Prezídium konštatuje, že všetky uznesenie boli 
splnené okrem : Stretnutie so štátnym tajomníkom Mgr. Ivančom.

3. Rôzne :
- Neformálne  stretnutie  so  štátnym tajomníkom MŠ SR je  veľmi  dôležité  a nevyhnutné,  je  to 

jediný vhodný priestor ako sa dajú vydiskutovať vzájomné stanoviská medzi ARŠG a názormi 
a postojmi štátneho tajomníka resp. MŠ SR, list resp. verejná diskusia by v danej situácii nebola 
vhodná. Neformálne stretnutie členov prezídia so štátnym tajomníkom dohodne RNDr. Sadloň. 

- Príprava jarného plenárneho zasadnutia ARŠG – termín 21.-22.3.2011, miesto : Piešťany, Stará 
Lesná, Nový Smokovec – dorieši sa telefonicky podľa finančných ponúk.

- Podpísanie Zmluvy o vzájomnej spolupráci ARŠG  a firmy Stiefel, osobne prítomný pán riaditeľ 
Ján Betuš.

- Pracovné semináre ARŠG by mohli mať silnejšiu odbornú náplň- požiadavka členov na odborné 
školenia  vrátane  kontinuálneho  vzdelávania.  Ponuka  firmy  Stiefel  je  na  realizáciu  dvoch 
vzdelávaní (IKT tabule, Hlasovacie zariadenia) – firma vyškolí multiplikátorov a tí budú školiť 
ďalej učiteľov pod hlavičkou MPC Bratislava.

Zapísala : RNDr. Marta Rácová

Bratislava 11.02.2011.


