
Zápisnica zo seminára ARŠG  23. – 25. 04.2013

Miesto rokovania: Hotel HUBERT  Gerlachov  

Prítomní a hostia: podľa prezenčnej listiny

1.)Úvod – otvorenie   

 Dr. Rácová, Dr. Sadloň – informácia o udalostiach od posledného seminára, pokyny 
k programu 

2.)Vystúpenie ministra školstva Dušana Čaploviča

 Ďakuje za pozvanie a gratuluje Dr. Sadloňovi k narodeninám

 Otvorili sme diskusiu k správe o stave školstva za asociáciu je pozvaný k okrúhlemu 
stolu Dr. Sadloň, pripomienky je už možnosť zasielať. Je to východiskový materiál 
k verejnej diskusii.

 Zadefinovali sme 22 systémových krokov pre reg. školstvo.

 Agentúra MC Kisney – zhodnotila stav školstva ako dobrý, chceme dosiahnuť stupeň 
výborný

 Financovanie  školstva  –  žiak  –  trieda-  kvalita  škôl  (pomohol  inštitút  INECO), 
hlavným kritériom je kvalita a diferenciácia škôl. 

 Kvalita vyuč. procesu  a kvalitný učiteľ 

 Najslabší  článok  školstva  –  postavenie  riaditeľa,  akceptujú  8RG  v medziach  5% 
určenej zákonom, osobitne budú podporovať bilingválne gymnáziá.

 Návrh nového ŠVP s posilnením MAT a prír. predmetov pripravuje ŠPÚ

 Vznik nových odborných centier, ktoré sa budú venovať vede – spolupráca s firmami 

3.)Prezentácia Jozefa Škorupu

4.)Diskusia :   

MINISTER - gymnáziá budú elitné výberové školy a tak budú aj financované, stále sa držíme 
Milénia, ale niektoré veci sú prežité, potrebujú zmenu. Je menovaná nová kulikulárna rada.

GYM METODOVA - aké gymnáziá bude podporovať MŠ SR? Existujúce alebo nové? 

GYM. LETRICHA MT – z 245 gymnázií  nie  je  160 8-ročných,  nie  sú samostatné,  je  to 
zavádzajúce.
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GYM KE biling. – patríme medzi 7 španielskych gymnázií, máme medzivládnu dohodu, na 
našom  gymnáziu  má  španielska  sekcia  vyššiu  úroveň  ako  klasické  gymnáziá,  nie  je 
gymnázium ako gymnázium. 

GYM BILIKOVA -  nemáme medzinárodnú dohodu a naša úroveň neklesla, 

MINISTER – budeme podporovať existujúce gymnáziá, mnohé bilig. gymnáziá sú úspešné, aj 
keď nemajú medzinárodnú dohodu.

ŠKORUPA –  Problém s počtom hodín  v MAT a prír.  vedami,  uvádza  analýzu  rozloženia 
hodín u maturantov

GYM SNV – náš ŠkVP je upravený v prír. predmetoch, kritizuje zásah vo financovaní 8RG 
v priebehu školského roka, žiada finančné prostriedky na odstupné učiteľov

ŠKORUPA  - kritizuje použitie normatívu zo ZŠ pre 8 RG v situácii, keď počet žiakov bol 
určený zriaďovateľom – štúdium je podvyživené

MINISTER – úpravy vo financovaní budú od 01.09., v novom zákone nebudete mať určený 
počet  žiakov,  bonus na väčší  počet  žiakov.  Prepúšťanie učiteľov na problém s odstupným 
-upozorní generálnu riaditeľku Bizoňovú. 

GYM KE šport.  – 7 šport. gymnázií sa chce s vami stretnúť, máme vážne problémy, kedy nás 
prijmete? Stretávam sa s riad. šport. gymnázií. Navrhujem stretnutie v máji. 

ŠKORUPA – žiada vyjadrenie ministra k tomu, že zriaďovateľ bude menovať riaditeľa školy. 

MINISTER – obhajuje tvrdenie zo správy - riaditeľ školy je pod bičom zriaďovateľa, ale 
i rodiča,  rodič  ovplyvňuje  chod  školy  a vyvoláva  tlak  na  riaditeľa.  Na  druhej  strane  je 
problém z tým, ako túto úlohu zvládnu napr.: starostovia, primátori.

SADLOŇ –  kedy vznikne  špecializované  štátna  správa?  Časť  škôl  je  pod  ministerstvom 
vnútra, môžeme nájsť lepší spôsob fungovania. Akým spôsobom naštartujeme zmenu kvality 
vzdelávania? Kvalita vzdelávania sa odvíja od kvality učiteľa. Čo urobíme, aby sa zmenil 
postavenie učiteľa. 

MINISTER -  finančné zdroje sa budú do školstva navyšovať postupne počas 7 rokov. V roku 
2020 by to malo byť už dobré. Porovnáva riadenie školstva na Slovensku a vo Fínsku. 

ŠKORUPA – analyzuje tzv. graf úcty k vzdelávaniu – použitie fin. prostriedkov.

GYM PAPÁNKA -  aká bude podpora škôl s prír. predmetmi? 

MINISTER – z analýz zisťuje ako málo prírodovedných tried je na školách 

Dr. GALUS – nový ŠVP to bude riešiť a zohľadní sa to v normatíve.

GYM BARDEJOV –  situácia  v olympiádach  je  zlá,  strácajú  na  popularite,  nie  sú  na  to 
peniaze, všetko platí škola, malo by to zaplatiť ministerstvo, ako fin. podporí starostlivosť 
o talent.  študentov?

MINISTER – podporuje olympiády a pozrie sa na to.

GYM PÚCHOV -  rada pre odb. vzdelávanie zasahuje do určenia počtu tried na gymnáziách. 
To takto musí byť? Aké budú limity pre počty žiakov v triedach? 
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MINISTER – uvažuje sa o intervale od 15 – 30, v radách pre gymnáziá musia mať gymnáziá 
svojich zástupcov. Tvrdšie pravidlá musia nastaviť pre súkromné školstvo. Problémy sú z OA 
a SOŠ – služieb. Základom je kvalita na 1.st. ZŠ. To riešia teraz. U gymnázií vzniká otázka: 
„pôsobí absolvent VŠ v odbore, ktorý vyštudoval?“

SADLOŇ -  ďakuje ministrovi za účasť a opätovne poukazuje na degradovanie práce učiteľa 
zavedením dohôd a súčasnými problémami na školách. 

Ing. Martin Maták – OZ – analyzuje výsledky práce OZ vrátane štrajku, rozoberá vnímanie 
správy o stave školstva OZ a ich očakávania. 

GYM PÚCHOV – aké kroky urobí OZ, počká na uzavretie diskusie? Čo bude robiť dovtedy? 
Prerušili ste štrajk!

GYM  KOMÁRNO  –  upozorňuje  na  zákon  likvidácie  odpadu  v ŠJ,  treba  proti  tomu 
protestovať a realizáciu zákona v školstve zastaviť. 

Dr. RÁCOVÁ – vyzýva zástupcu OZ, aby uviedol 3 fakty, v ktorých OZ vidí nebezpečie a 
veľkú nespokojnosť v správe o stave školstva. Čo podľa nich treba riešiť najviac a v akom 
poradí? 

Ing. Martin Maták – OZ – na 1. mieste - sú to financie pre školstvo, musí sa to zmeniť, na 2. 
mieste  -  proces  navyšovania  finančných  zdrojom od  roku  2014  a na  3.  mieste  –  otázka 
menovania riaditeľa školy. 

GYM KOMÁRNO –  polemizuje  s neuplatnením absolventov  gymnázií.  Nový,  navrhnutý 
spôsob  menovania  riaditeľa  školy,  je  ústup  od  demokratických  princípov.  RŠ  fungujú 
a zriaďovateľ tam má 4 poslancov z 11 členov. 

JŠ  PALYSÁDY –  hovorí  o úbytku  št.  škôl,  o nových  povinnostiach  bez  peňazí  a nových 
návrhov, ktoré sú silne obmedzujúce – výber školy podľa bydliska, ...

Dr.  RÁCOVÁ – správa,  o ktorej  diskutujeme priniesla  veci,  ktoré  sme nečakali  a naopak 
nerieši to, čo súrne potrebujeme. Neupnime sa len na stanovisko k správe, ale súbežne s tým 
zapracujme  a žiadajme  riešiť  aktuálne  problémy,  pretože  nemôžeme  ďalej  čakať  –  MS, 
prijímacie skúšky, sieť škôl, plány výkonov, ŠPV, ŠkVP, ...

Dr. GALUS – hovorí o vyhláške o ukončovaní štúdia :

- dva vzorce pre SJL, 

- ŠVP a ŠkVP  -  odporúča nám do nového návrhu dať aj delené hodiny na prír. 
predmety. Posilnenie TEV neuvažujú, školy majú rôzne podmienky. 

- o zákone o odpadoch bude upozornená pani Tokárová - prac. MŠ SR

GYM RS – musíme robiť prijímacie skúšky a tiež je Monitor 9, treba to riešiť. 

Otázka z pléna – nemôžu byť testy študijných predpokladov na gymnáziách. 

Dr. RÁCOVÁ – požiadavka na riešenie prijímacích skúšok bola zaslaná MŠ a tiež požiadavka 
zrušiť náhradu MS v cudzích jazykoch. Odpoveď nemáme.
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GYM PÚCHOV – sú dobré skúsenosti s MAT – triedami, ale je problém otvoriť takú triedu. 
Pripomienkuje tiež dohadovacie konanie – napočítanie nových zamestncov

GYM KRÁĽ. CHLMEC – za posledné roky sme sa nepohli,  normatív gymnázia nestačí, 
znížil sa rozpočet na 8RG, sme obmedzovaní, právna subjektivita sa zužuje, ideme naspäť.

Malé ZŠ prežijú s pomocnými koeficientmi. Prečo sa nepoužili u nás? 

Mgr.  KRAJČÍR –  krátko  sa  zastavil  na  rokovaní,  tvrdí,  veľa  vecí  v správe  je,  máme  to 
pozorne prečítať. Financovanie sa mení, pôjde na triedu a žiaka, plnšie triedy, ale bez peňazí 
to nepôjde. RUP pre ZŠ je uzavretý, napíšte RUP pre gymnáziá. Niekde začnite. Správa – 
popísali sme zlý stav, všetko je pomenované, sú tam návrhy, otvorme diskusiu. 

5) ŠKORUPA – prezentácia - nový zákon o financovaní

Niekoľko poznámok: 

- oplatí sa robiť triedy nad 25 a nie príliš veľké,

- akceptovať vekovú štruktúru zamest. ak nie presne aspoň nejakú strednú hodnotu,

- výpočet  normatívu  –  musí  to  byť  dobre  počítateľné  –  vysvetľuje  spôsob 
napočítania hodín na žiaka,

- nesmú nám okresať RUP a dispon. hodiny

- malé školy – koeficient 1,4x sa využíva  - asi sa to zastaví,

- dlhá debata o CVČ,

- ďalšie otázky – učebnice, odstupné, kredity, súťaže, ...

GYM KRÁĽ. CHLMEC – zmení sa štruktúra a výška normatívu, alebo budú prerozdeľovať 
to, čo máme.

Dr.  RÁCOVÁ – vráťme sa  k priorite,  dohodnime sa,  že  chceme tento  RUP aj  s  počtom 
disponibilných hodín a žiadajme delené hodiny na prír. hodiny, jednoducho to napočítajme

ŠKORUPA – trváme na  schválenom RUP a podporu  prír.  predmetov  urobia  vrámci  neho 
školy.

Dr. REPOVSKÝ – NÚCEM – prehľadne informoval o projekte:

- elektronické testovanie a monitorovanie vedomostí žiakov, 

S. Valachovič – DITEC – podrobná informácia o Rezortný informačný systém (RIS)

Juraj Janošek – právne poradenstvo:

- novela zákona o ochrane osobných údajov, 

- rozviazanie prac. pomeru z organizačných dôvodov zo strany zamestnávateľa, 

ŠKORUPA, Dr. RÁCOVÁ – prac. návrh stanoviska ARŠG k správe: PC projektor –prečítané
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Diskusia:

Ing. Martin Maták – OZ – upozorňuje na nutnosť regulácie siete škôl v prospech hospodárstva

PETER IVANČÁK – spoluzodpovednosť štátu a samosprávy pri  tvorbe siete  škôl  –  treba 
doplniť a tiež požiadavku financovania

Ďalšie návrhy z pléna:

- rovnaký prístup k všetkým typom škôl, neškrtať len št. školy, 

- zdôrazniť 30% populácie na gymnáziách  - záver Milénia

- zohľadniť v normatívoch fin. náročnosť plnenia novej legislatívy,

- vysloviť nespokojnosť s normatívom 8RG,

- žiadať vysvetlenie, akým spôsobom sa budú regulovať neštátne školy, 

- treba zdôrazniť fin. požiadavky v súlade s návrhom OZ, 

- treba brániť záujmy gymnázií, nie sú čiernou dierou odb. škôl, 

- navrhujeme urobiť štúdiu ako absolventi  gymnázií  plnia  svoju úlohu a nie  bez 
dokazovania hodiť problém odb. školstva na gymnáziá,

-  Monitor  9  obmedzuje naše kompetencie,  žiadajme,  aby sa robil  centrálne ako 
prijímačky na SŠ 

- Zachovať RUP pre osemročné gymnáziá ( nekopírovať ZŠ) a vnímať špecifiká pri 
financovaní

- Vyhodnocovať výsledky osemročných tried samostatne.

Dr. RÁCOVÁ – navrhujem, aby sme zatiaľ prijali vysvietené rozpracované stanovisko, aby si 
jednotlivé  zložky ARŠG po krajoch sadli,  spracovali  ďalšie  pripomienky a zaslali  ich  do 
konca mája prezídiu, prostredníctvom svojho zástupcu. Prezídium, ak dostane vašu dôveru ich 
prvý  júnový  týždeň  zapracuje  a schváli  konečné  stanovisko.  Dajme  toto  do  uznesenia 
a hlasujme o tom. 

Zasadnutie valného zhromaždenia ARŠG SR – samostatná zápisnica.

Zapísala: RNDr. Marta Rácová

Dňa 29. 04. 2013
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