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Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,  

vážená pani učiteľka/ vážený pán učiteľ, 

dovoľte mi informovať Vás o aktivitách novovzniknutého občianskeho združenia – Klubu 

riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ). KRSŠ vznikol v jeseni 2016 ako reakcia na neustále 

podnety zo škôl, vzhľadom na pretrvávajúcu neriešenú situáciu v slovenskom školstve 

z iniciatívy Spoločná škola, ktorá na Slovensku pôsobila od roku 2012.  

Prierez činnosťou KRSŠ 

 Prípravné stretnutie (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 22. 8. 2016) 

 Podpis dohody o spolupráci medzi dvanástimi školami (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 

Šintava, 29. 9. 2016) 

 Návšteva spolupracujúcich škôl v ZŠ s MŠ Zubrohlava (20. 10. 2016) 

 Ustanovujúce valné zhromaždenie (ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim, 24. 11. 2016) 

Prerokovanie a prijatie dokumentov:  

 Pripomienky k cieľom programu Učiace sa Slovensko – zverejnené v aktualitách  

24. 11. 2016, zverejnené v časopise Dnešná škola – človek a príroda, zverejnené na  

http://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_4_3.pdf 

 List KRSŠ riaditeľom škôl a učiteľom – rozposlané do škôl, zverejnené v aktualitách 

2. 12. 2016 

 Zasadnutie správnej rady v Dechticiach (8. 12. 2016) 

Prerokovanie a prijatie dokumentov: 

 Stanovisko k testovaniu PISA – zverejnené v aktualitách 16. 12. 2016 

 List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi – odposlané 

na MŠVVaŠ SR, zverejnené v aktualitách 16. 12. 2016 

Chceme ukázať ostatným školám, jednotlivcom, organizáciám i verejnosti príklad vzájomnej 

spolupráce a podpory, inšpirácie, vzájomného spoznávania sa, uznania a rešpektovania sa – 

lebo práve to sú podľa nás základy, na ktorých je možné postaviť lepšie slovenské školstvo. 

Každý člen správnej rady má na starosti kraj v SR a bude zvolávať stretnutie KRSŠ v tomto 

kraji. Prvé stretnutia sa budú konať v roku 2017. Ak Vás naše myšlienky oslovili, ste 

v občianskom združení Klub riaditeľov spoločnej školy srdečne vítaní – a to riaditelia – škola 

i jednotlivci.  

Kontakty členov KRSŠ, ktorí majú pod patronátom jednotlivé za kraje sú uvedené na adrese 

http://krss.webnode.sk/spravna-rada/. Môžete kontaktovať priamo ich, alebo priamo mňa – 

predsedu KRSŠ na email klubriaditelov@gmail.com. 

Podrobné informácie  o KRSŠ nájdete na našej webovej stránke http://krss.webnode.sk/. 

V Šintave 9. 1. 2017 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.  

predseda OZ 
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