
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA ARŠG SR

 BRATISLAVA,5.2.2015

Prítomní: 
členovia prezídia:  Sadloň, Dorňáková, Lysinová, Urdová, Ténaiová, Gajdáč, Škorupa 
Neprítomní – ospr. : Baran, Michálková
Hostia: Ing. Betuš, Dr. Janušek, p .Horváth

1. Prezident asociácie P. Sadloň  po privítaní členov odovzdal slovo p. Dorňákovej, ktorá viedla 
rokovanie prezídia podľa dohodnutého programu.

2. PLÁN ČINNOSTI ARŠG SR NA ROK 2015
- Plán činnosti prezídia a asociácie je vyhovujúci – naďalej sa bude plenárne zasadnutie 

asociácie  zvolávať dvakrát  za  rok – jarný a jesenný seminár.  Zasadnutia prezídia budú 
predchádzať  plenárnym zasadnutiam s cieľom organizačne  ich  zabezpečiť,  ďalšie  2  -3 
zasadnutia sa budú zvolávať operatívne  v závislosti od aktuálnych problémov a tém.

3. PRIJÍMACIE KONANIE V HORIZONTE ŠK. R. 2015/2016
- Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov a s ohľadom na nízky počet deviatakov 

v porovnaní  s počtom  miest  v 1.ročníkoch  stredných  škôl  by  bolo  vhodné  vrátiť  sa 
k starému  modelu  prijímacieho  konania  –  t.j.  zrušiť  povinnosť  absolvovať  povinne 
prijímacie skúšky pre všetkých uchádzačov. Každá škola by si určila vlastné kritériá, ktoré 
by  zohľadnili podmienky školy , regiónu (najmä sociálne zázemie , podmienky veľkomesta 
a vidieku a pod.) .
Poznámka : Minister školstva  oznámil v médiách, že od škol. roku 2016/2017 ministerstvo 
zavedie nový spôsob prijímacieho konania.

4. PRÍPRAVA JARNÉHO PRACOVNÉHO SEMINÁRA ARŠG SR
Čas a miesto konania : 23. – 25. 3. 2015, Rajecké Teplice – hotel Aphrodita Palace

Podľa  názoru  členov  prezídia  bude  program  plenárneho  zasadnutia  zostavený  s ohľadom  na 
najpálčivejšie témy :

- Zmeny v prijímacom konaní
- Nesystémovosť a problémy s plánovaným on-line testovaním maturantov
- Nové možnosti spolupráce s partnerskými organizáciami
- Riešenie aktuálnych problémov gymnázií 
Členovia  prezídia  môžu  podľa  vlastného uváženia  navrhnúť  ďalšie  témy na rokovanie.  Na 
plenárnom zasadnutí navrhneme aj zvýšenie členského príspevku z 10 eur/rok na 20 eur/rok.

- Hostia –  pozvaní  budú  zástupcovia  nasledovných  partnerských  organizácií  :  Stiefel, 
Generali, J&B Unique, Slovenské pramene a  žriedla a bývalí aktívni členovia prezídia.

5. ÚČASŤ NA KONFERENCII RSG ČR V HRADCI KRÁLOVÉ 25.3 – 27.3. 2015
- Členovia prezídia delegovali na zasadnutie českých kolegov p. Sadloňa a Škorupu. 



6. PRIPRAVOVANÉ ZMENY NA MŠVaV SR, ŠPÚ a NÚCEM-e
- ŠPÚ  – v oblasti  RUP  sa  neobjavili  žiadne  zásadné  zmeny  v porovnaní  s rokovaním 

v Smižanoch, požadované zmeny sa zapracovali
- NÚCEM –  najväčšia diskusia vznikla na tému on-line testovania maturantov. Projekt má 

veľké nedostatky v oblasti technického zabezpečenia – školy disponujú v priemere len 1/3 
potrebného počtu PC v porovnaní s počtom maturantov, učitelia informatiky pripravujú 
potrebné kroky nad rámec svojich pedagogických povinností. Samotný spôsob testovania 
znevýhodňuje zúčastnených žiakov - najmä časovo . Testy sú neprehľadné – napr. nie sú 
číslované obrázky, padá systém a pod. Podľa nášho názoru na takýto projekt nie sú na 
školách vytvorené podmienky a na jeho prípravu a realizáciu nebol dostatočný časový 
priestor  ani  zo  strany  NÚCEM-u  .  Obdobná  je  aj  úroveň  projektu,  ktorý  zaviedol  
používanie tabletov na školy.
              - školám ponúkaný test všeobecných študijných predpokladov, o ktorý sme žiadali 
z dôvodu objektívnejšieho hodnotenia uchádzačov na prijímacích skúškach sa vypracoval 
ako test zo slovenského jazyka a matematiky, o ktorý sme neprejavili záujem. Obdobné 
testy si vytvárame na vlastných školách a sú aj v ponuke EXAM-u.

-      MŠVaV SR – do komisie na vyhodnocovanie projektov „Finančná gramotnosť“ prezídium 
navrhuje PaedDr. Editu Lysinovú a Ing. Zuzanu  Vaterkovú

7. RôZNE
- Naďalej trváme na požiadavke systémovo riešiť pozíciu správcu siete na školách, súčasné 

nároky nie sú zvládnuteľné učiteľmi informatiky.
- Stále nie je vyriešená otázka problému s licenciami Windows XP na školách.
- Je žiadúce, aby ARŠG opäť nadviazala úzku spoluprácu s VŠ.
- Členovia prezídia sa dohodli, bývalí členovia prezídia budú ako „čestní členovia asociácie“ 

pozývaní pravidelne na plenárne zasadnutia asociácie ako hostia a bude sa im uhrádzať 
pobyt na 1 deň ( polpenzia a ubytovanie) .

- Zväz školských asociácií – na uvoľnené miesto prezidenta ZŠA prezídium  ARŠG nenavrhne 
p. Sadloňa. Za ARŠG nominujeme p. Škorupu. P. Sadloň ostáva minimálne do konca jeho 
volebného obdobia prezidentom ARŠG SR.

- Na  základe  pozitívnych  skúseností  z predchádzajúceho  plenárneho  zasadnutia  sa 
prezídium  dohodlo,  že  nový  spôsob  prihlasovania  na  pracovný  seminár  budeme 
zúčastneným členom asociácie opäť ponúkať tzv. 1- resp. 2- dňové balíčky. Tieto budú 
obsahovať ubytovanie a plnú penziu. Individuálne požiadavky mimo týchto „balíčkov“ si 
každý  zabezpečí  samostatne,  ale  bez  nároku  na  zľavu,  ktorá  platí  v prípade  čerpania 
plných balíčkov. Platba za služby prebehne už pri ubytovávaní, nie na konci seminára ako 
to bolo doteraz. Vstup do wellnes centra si budú hradiť účastníci sami.



Opatrenia:

• Pozvať ministra školstva a kompetentných pracovníkov ministerstva k jednotlivým bodom 
programu, zástupcov ŠPÚ , ŠŠI, NÚCEM  a ostatných hostí na pracovný seminár asociácie.

Zodpovedný : prezident ARŠG 
Termín : do 9.3.2015

• Informovať ministra školstva a pozvaných hostí o témach, ktoré sa budú prerokovávať
Zodpovedný : prezident ARŠG
Termín : pred konaním seminára

• Pozvať zástupcov ObÚ, zriaďovateľov, ŠŠI a príp. iných  kompetentných pracovníkov 
v jednotlivých krajoch na pracovný seminár asociácie.

Zodpovední : krajskí zástupcovia- členovia prezídia
Termín : do 9.3.2015

• Informovať členskú základňu asociácie o konaní pracovného seminára, o  spôsobe 
objednávania služieb na seminári, zabezpečiť doplatenie členského príspevku prihlášky do 
asociácie novozvoleným riaditeľom.

Zodpovední : krajskí zástupcovia- členovia prezídia
Termín :  do 9.3.2015

V Bratislave 5.2.2015 Zapísala : Edita Lysinová


