
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady 

OZ Klubu riaditeľov spoločnej školy 

8. 12. 2016 Dechtice 

Predsedajúci: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 

1. Stav rozposlania listov na ZŠ 
2. Plán činnosti KRSŠ na najbližšie obdobie 
3. Postoje KRSŠ k  a) 2. stupňu ZŠ 

b) výsledkom merania PISA 
4. Vízie  KRSŠ:  a) Ako nastaviť financovanie škôl na Slovensku 

b) Fungovania špeciálno-pedagogických poradní 
c) Otázka riaditeľov 

5. Podanie projektu 
6. Diskusia a závery 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Stav rozposlania listov na ZŠ, SŠ, špeciálnym školám, MPC 
Prvé listy na jednotlivé školy už boli vo väčšine krajov rozposlané. V priebehu decembra treba 
odposielanie dokončiť, zároveň kontaktujeme odbory školstva. 
V januári bude potrebné ešte raz sa pripomenúť druhým listom. 
Na našich školách upovedomíme svojich učiteľov o činnosti KRSŠ a možnosti prihlásenia sa ako 
jednotlivcov do klubu.  
Všetky prihlášky treba priniesť na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 1. 2017 
v Trakoviciach. 
 
2. Plán činnosti KRSŠ na najbližšie obdobie 
Po rozhýbaní jednotlivých krajov začneme organizovať stretnutia po krajoch. Všetkých prvých 
krajských stretnutí sa podľa možností zúčastní predseda KRSŠ –  riaditelia škôl budú na ne 
pozývaní prostredníctvom vedúcich odborov školstva. 
Naším cieľom na jar je okrem organizácie týchto stretnutí zosieťovať školy po krajoch, vytvoriť 
prepojenia – v prípade väčšieho počtu záujemcov sa vytvoria siete po okresoch. Spolupráca je 
základ! 
Zástupcovia jednotlivých krajov budú pravidelne organizovať  stretnutia, s ich závermi nás budú 
následne oboznamovať, prípadné pripomienky sa budú riešiť, zaujmeme k nim postoj. 
Hlavným zmyslom je prepojenie škôl, spolupráca medzi nimi (nie súperenie), pochopenie sa, 
hľadanie spoločných riešení... 
Členom klubu by mal byť teda niekto, kto súhlasí s cieľmi KRSŠ. 
 
Termíny ďalších stretnutí: 19. 1. Trakovice, 9. 2. Nitra, 2. 3. Hlohovec, 30.3. Galanta, 27. 4. 
Štiavnické Bane, 25. 5. Častá, 15. 6. Šoporňa.  Predseda KRSŠ poprosil všetkých urobiť si v ten 
deň čas. Dali sme sa na to, tak je potrebná účasť. 

 
Správna rada schválila nových členov KRSŠ. 
 
3. Postoje KRSŠ k   
 
a) 2. stupňu ZŠ – jednou z dôležitých otázok, ku ktorej treba zaujať stanovisko, je otázka 
2. stupňa, kde sa pripravuje zníženie normatívu na 1,0 – list k tejto otázke pripraví 
podklad PaedDr. Jarmila Gáborová a definitívne upraví predseda KRSŠ. 
 
Zapracovať je doň potrebné: 

- Iný pohľad (nielen ekonomický). 
- Myslelo sa na demografický vývoj? Nebude v budúcnosti problém  s nedostatkom 

miesta na základných školách? 
- Ohrozenie života v obciach – zánik kultúry, športu i spoločenského života, čo 

môže ľudí nalákať k odchodu do mesta. 
- Odchod žiakov 1.  stupňa – súrodencov. 
- Škola – základný pilier obce. 
- Zvýšenie sociálnej siete nezamestnaných učiteľov II. stupňa. 
- Kapacita mestských škôl – je dostatočná, aby mohli prijať ďalších žiakov? 

Vypracoval niekto k tomu štúdiu?  
- Kto bude mať na starosti vyriešenie umiestnenia žiakov? ZMOS si to zoberie na 

svoje plecia? 
- Nastane zvyšovanie počtu žiakov v triedach? 
- Dopravné bude platiť štát? 
- Čo bude s budovami škôl v obciach? Náklady na ne neklesnú. 



- Majú obce vypočítané, či utiahnu II. stupeň? Ktorý starosta sa podpíše pod 
zrušenie II. stupňa vo svojej obci? – Viď, ako to nefunguje na VÚC... 

 
Vypracovaný list bude adresovaný MŠ SR, zároveň poslaný na vedomie ZMOS-u 
a odborovému zväzu. 
 
b) výsledkom merania PISA – správna rada si prečítala stanovisko k výsledkom 
merania, ktoré uviedli Miron Zelina a exminister školstva Juraj Draxler – list so 
stanoviskom KŠSR predpripraví PaedDr. Denisa Králičová a skompletizuje predseda 
KRSŠ. 
 
- Riaditeľka NÚCEM-u sama uvádza, že posledné výsledky sú z merania žiakov, ktorí 
prešli chaotickým školským systémom, čo aj my pokladáme za jeden zo závažných 
dôvodov. 
- Druhým významným dôvodom je otázka motivácie, ktorá je u žiakov veľmi slabá, 
nakoľko sa dostanú na ktorúkoľvek strednú školu bez ohľadu na výsledky. 
 
 
 4. Vízie  KRSŠ:   
ďalšími otázkami, ku ktorým KRSŠ zaujme stanovisko: 
a) Ako nastaviť financovanie škôl na Slovensku 
b) Fungovanie špeciálno-pedagogických centier 
- pripraví PaedDr. Petra Vágová, následne spolu spripomienkujeme. 
c) Otázka riaditeľov 
- pracovné zmluvy, 
- voľba riaditeľov, 
- žiadna ochrana riaditeľa, 
- funkčné obdobie na 1 škole 

 
 
5. Podanie projektu 
Do 15. 1. 2017 je potrebné podať projekt (možnosť získania 100 – 200 000 eur) – z toho 
by mohli byť financované stretnutia i vzdelávania. Spolufinancovanie je 5 %  (5 -10 000 
eur) –potrebné osloviť podnikateľov – Projekt Klubu riaditeľov SŠ so zameraním na 
vzdelávanie. List podnikateľom i projekt pripraví PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 
 
6. Diskusia a závery (priebežne) 
 
 
Zapísala: PaedDr. Nina Kubačková 
 
Overili: PaedDr. Petra Vágová, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.  
 

 


