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

Zápisnica z pracovného stretnutia so štátnym tajomníkom MŠ
a členov prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR
30. novembra 2011 v Bratislave.

Prítomní : Sadloň, Dorňáková, Ivančák, Luknár za asociáciu
Jaroslav Ivančo, Miroslav Repovský, Ľuboš Černý za ministersrvo školstva
Program :
1)
2)

Závery z jesenného seminára ARŠG vo vzťahu k MŠVVaŠ SR
Rôzne

Záznam z rokovania
V úvode sa poďakoval p. Sadloň za prijatie a povedal, že hlavným bodom rokovania je
normatív na žiaka. Spomenul diskutované problémy z aktívu v Tatrách v októbri 2011 –
náhrada maturitnej skúšky, MS z CJ na úrovni B2, ŠŠI.
• Sadloň:
Zdôraznil, že veľkým pozitívom pre gymnázia bolo prijatie RUP. Pretrvávajúcim
nedostatkom je, že expertné komisie nie sú informované o dianí o činnosti komisie. Napr.:
ŠtVP stojí na jednej osobe, p. Krížovi, pedagogická verejnosť nie je informovaná čo sa deje.
Expertné skupiny
• Ivančo:
Expertné skupiny – výstižnejší by bol názov pracovné skupiny. Práca expertných skupín sa
dotiahne do roviny „vecných zámerov“ - v čom by sa malo pokračovať pre nastupujúcu
garnitúru. Vecné zámery sa budú týkať navrhovaných zmien zákonov, ktoré pôjdu na verejnú
diskusiu a potom budú pracovať expertné skupiny.
Združenie samosprávy škôl Slovenska prišlo s požiadavkou rozdeliť ŠtVP na 3 vzdelávacie
programy – pre ZŠ, gymnázia a stredné školy.
• Sadloň:
Spýtal sa, či sa uvažuje o prerozdelení ZŠ na stupne 1 až 5 a 6 až 9.
• Ivančo:
Zatiaľ nebola takáto požiadavka.
ŠtVP
• Ivančo:
V ŠtVP – sa bude merať výkonový štandard a obsahový štandard, podľa stupňov vzdelávania
a veku žiaka.
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• Repovský:
MŠ a ŠPÚ preddiskutujú zmeny v ŠTVP a na verejnosti vystúpia s rovnakým stanoviskom na
ŠtVP, budú ho hodnotiť cez jednotlivé stupne vzdelávania. MŠ a ŠPÚ musia vystupovať
jednotne.
• Ivančo:
Maturita by nemala byť povinná, dnes ju žiak potrebuje hlavne k prijatiu na VŠ;
zamestnávateľa zaujíma aké ma žiak kompetencie.
MS z CJ dve úrovne, náhrada
• Sadloň:
MS z CJ na úrovni B2, by mala byť povinná aj pre odborné školy, lebo je diskriminujúce voči
gymnáziam.
• Dorňáková:
Bude aj naďalej uznaná náhrada MS z CJ?
• Ivančo:
Je to uzákonené v zákone a už nestihnú zrealizovať zmenu zákona, preto to bude vo vecnom
zámere a snáď to bude zrealizované v budúcnosti.
Štátna školská inšpekcia
• Ivančo:
Nebude zapracovaná do vecných zámerov, nakoľko má ostať nezávislá. Transformácia pod
KŠÚ nebude realizovaná.
• Sadloň:
Mal by sa zmeniť výkon ŠŠI, mala by sa transformovať na iný orgán, nielen kontrolný, ale aj
metodicko-poradný. Mala by vyhodnotiť ak príčinu zistených nedostatkov. MŠ a inšpekcia by
mali mať spoločné ciele. MŠ nemá nástroj na meranie, nakoľko je inšpekcia nezávislá.
Debyrokratizácia
• Ivančo:
Dal odpoveď načo slúži výkaz škol 2.01. Používa sa, aby sa dali zohrať dáta, lebo EDU zber
to nerieši. RIS v budúcnosti vyrieši zohrávanie dá,t a tým aktualizáciu údajov.
RIS sa v septembri 2012 spustí skúšobne a prispeje k debyrokratizácii v školstve.
• Repovský:
Bude vypracovaná správa o stave v školstve za dva roky, ktorá by mala poukázať, že je
znateľný posun v školstve.
Normatív
• Černý:
Každej zmene predchádza analýza daného stavu, ale ukázalo sa, že pre gymnázia nenastanú
zmeny vo financovaní – normatíve. Ako dôvod uviedol, že na Slovensku bolo čerpanie
financií v roku 2010 na 102,39% a pohyblivá zložka na 13,99%. Budúci rok by malo byť na
107,56%.
• Sadloň:
Oponoval, lebo tvorba normatívu podľa minulého obdobia nezodpovedá potrebám
súčastnosti. Ako príklad uviedol, že voliteľné predmety zvyšujú náročnosť ŠtVP a ŠkVP. Nie
sú na ne peniaze a dochádza k degradácii ŠkVP, lebo sa nedá realizovať. Gymnázia trpia
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nízkym normatívom, lebo počtom odučených hodín týždenne nie je rozdiel medzi gymnáziom
a obchodnou akadémiou. Prioritou gymnázia sú CJ, informatika, ktoré si vyžadujú delenie
hodín, t.j. nárast hodín, čo sa nedá realizovať.
• Ivančo:
Správa OECD „Education at a Glance 2010“ bude mať za následok, že bude musieť dôjde
k navýšeniu normatívu, lebo je vyššia úspešnosť a uplatniteľnosť absolventov gymnázií ako
SŠ.
• Ivančák:
Mzdový normatív by mal byť garantovaný.
• Černý:
Potvrdil, že súčasné normatívne financovanie bude zachované aj v budúcom roku.
• Ivančo:
Požiadal členov asociácie, aby sme pripomienkovali vecné zámery po ich zverejnení.

Na záver prezident asociácie RŠG poďakoval štátnemu tajomníkovi, že venoval pozornosť
našej asociácie a zúčastňoval sa osobne na našich pracovných seminároch.

Zapísala: V Bratislave dňa 30.11.2011

Mgr. Gabriela Dorňáková
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