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Spoločná škola a tézy spoločnej školy

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
• protipól voľnej školy,
• zakladateľ Martin Bodis, riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka Šintava,
• v predvolebnom programe Dušana Čaploviča vo
februári 2012 zapracované jej hlavné myšlienky,
• Tézy spoločnej školy – dokument, ktorý vzišiel
z praxe, aktualizované vo februári 2014.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
1. téza
• ŠVP pre materské školy určuje výkonové
a obsahové štandardy podľa vekových skupín:
pre deti 3 – 4-ročné, 4 – 5 a 5 – 6-ročné deti.
• Štát vydá pre ZŠ alternatívne učebné plány,
z ktorých si škola vyberá a výber uvedie
v ŠkVP. Umožniť varianty – spoločenskovedný,
prírodovedný, výchovný, variant s voliteľnými
hodinami.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
2. téza
• RUP v ŠVP pre ZŠ je určený podľa ročníkov
a prílohou sú všetky učebné osnovy na
predmety.
• V rámci osnov budú striktne stanovené, ktoré
predmety deliť.
• RUP v ŠVP pre SŠ je určený na stupeň.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
3. téza
• Ak si škola zavedie nejaký predmet v ŠkVP
v rámci voliteľnosti, tak si pre daný predmet
vypracuje učebné osnovy, ktoré sú prílohou
ŠkVP.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
4. téza
• Ak sa materská škola neprofiluje, postupuje
podľa ŠVP, ak sa profiluje, vychádza sa zo ŠVP
pre ISCED 0 a v ŠkVP doplnia podmienky.
• Ak si škola nezakladá žiadny predmet,
postupuje podľa ŠVP.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
k 1.- 4. téze
• A ak sa niekto predsa len nezmestí do pravidiel
(body 1. – 4. spoločnej školy), je tu možnosť
mať experiment.
• Pri experimentálnom overovaní nových
spôsobov učenia by sa postupovalo podľa
schválených pravidiel na jeho realizáciu,
priebežné a záverečné hodnotenie.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
5. téza
• Súčasťou učebných osnov predmetu sú aj
implementované všetky prierezové témy.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
6. téza
• ŠPÚ a MPC vydávajú vzorové TVVP pre učiteľov
ZŠ, SŠ, ktoré učitelia môžu použiť.
• TVVP nie sú povinnou dokumentáciou školy,
nepodliehajú externej kontrole, formu
a rozsah stanovuje škola.
• Zároveň vydávajú vzorové plány výchovnovzdelávacej činnosti, z ktorých si materská škola
vyberá a výber uvedie v ŠkVP.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
7. téza
• NÚCEM
vydá
štandardizované
testy
s čitateľskou gramotnosťou, tiež testy pre
prírodovedné a spoločenskovedné predmety,
testy pre rôzne predmety, ročníky – ako pomoc
pre učiteľov, ktoré môžu využívať pri svojej
práci.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
8. téza
• ŠŠI plní úlohu poradného orgánu, ktorý
spolupracuje so školami ako poradný orgán
a vydá školám materiál, v ktorom sa
konkretizuje oblasť hodnotenia a kontroly
inšpekčnej činnosti.
• Školám pred kontrolou poskytuje poradenstvo.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
9. téza
• Štát v rámci rozvoja digitálnej gramotnosti
a modernizácie edukačného procesu vytvorí
pre materské, základné i stredné školy portál,
na ktorom budú všetky dostupné materiály pre
učiteľa prístupné spolu s možnosťou vzájomnej
výmeny pedagogických zručností a skúseností.
• Rovnako bude podporovať aj modernizáciu
edukačných pomôcok na základe potrieb školy.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
10. téza
• Štát
zabezpečí
zverejnenie
všetkých
schválených učebníc a pracovných zošitov
v elektronickej podobe na portáli eaktovka.sk
a umožní ich bezplatné využívanie učiteľmi aj
žiakmi.

Spoločná škola a tézy spoločnej školy
11. téza
• MŠVVaŠ SR vydá metodický pokyn, ktoré
dokumenty sa môžu viesť elektronicky
a ktoré nutne papierovo.
• Následne v pokyne uvedie spôsoby archivácie
a vzory pre ich vypracovanie a vypisovanie.

Klub riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ) –
pre lepšie školstvo a spoluprácu na Slovensku

Klub riaditeľov spoločnej školy –
pre lepšie školstvo a spoluprácu na Slovensku

• reakcia na podnety škôl, riaditeľov, učiteľov,
• je potrebné konať, využiť skúseností riaditeľov,
učiteľov, odborníkov z praxe,
• chceme spoluprácu, nielen rivalitu,
• chceme riešiť prehlbujúce sa problémy v našom
školstve.

Prípravné stretnutie
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 22. 8. 2016
Prítomní riaditelia škôl
• PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa,
• PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta,
• PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ s MŠ Dechtice,
• Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda,
• PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice,
• PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany,
• Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá,
• Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrohlava,
• PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim,
• PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zo ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka Šintava.

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

• stretnutie v duchu priateľského rozhovoru,
• diskusia a hodnotenie, čo sa podarilo, čo nepodarilo
splniť z téz spoločnej školy,
• konštatovanie, že uvedením téz do praxe by sa značne
uľahčila práca riaditeľom škôl aj učiteľom,
• pomoc od štátu je nedostatočná a je potrebné vziať
iniciatívu do vlastných rúk, nielen vzájomne si
pomáhať, inšpirovať a obohacovať sa novými
skúsenosťami, ale aj formálne zastrešiť svoju činnosť
prostredníctvom občianskeho združenia.

Podpis dohody o spolupráci medzi školami
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 29. 9. 2016
Program
• PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ hostiteľskej školy, aj
ostatní prítomní konštatovali, že u nás často chýba spolupráca,
do popredia sa dostáva rivalita a súťaženie medzi školami.
• Členovia novozaloženého občianskeho združenia chcú ukázať
ostatným príklad vzájomnej spolupráce, podpory, vzájomného
uznania a rešpektovania sa.
• Na slávnostnom akte podpisu sa zúčastnila aj vedúca odboru
školstva Okresného úradu v Trnave PaedDr. Marta Gubrická.
• Účastníci slávnosti si vypočuli prezentáciu o škole, ktorú pripravili
žiaci školy, nasledovalo rokovanie a prehliadka školy.
• Popoludnie patrilo návšteve Múzea holokaustu v Seredi
a poklone obetiam.

Podpis dohody o spolupráci medzi školami
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 29. 9. 2016

Podpis dohody o spolupráci medzi školami
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 29. 9. 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PaedDr. Eva Kabrhelová zo ZŠ s MŠ Šoporňa,
PaedDr. Radoslav Forro zo ZŠ Štefánikova Galanta,
PhDr. Svetlana Zacharová zo ZŠ Dechtice,
Mgr. Anna Hercegová zo ZŠ Dolná Streda,
PaedDr. Róbert Harsányi zo ZŠ s MŠ Trakovice,
PaedDr. Denisa Králičová zo ZŠ Veľké Kostoľany,
Mgr. Adriana Cíferská zo ZŠ s MŠ Častá,
PaedDr. Jarmila Gáborová zo ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim
Mgr. Pavel Michal zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane,
Mgr. Renáta Pavčová zo ZŠ s MŠ Zubrohlava,
PaedDr. Petra Vágová zo ZŠ pri LVS v Nitre,
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zo ZŠ s MŠ kráľa
Svätopluka Šintava.

Návšteva spolupracujúcich škôl
ZŠ s MŠ Zubrohlava, 20. 10. 2016
Program

• príprava podkladov na ustanovujúce
zhromaždenie,
• prehliadka školy
– riaditeľka školy Mgr. Renáta Pavčová.

valné

Ustanovujúce valné zhromaždenie
ZŠ s MŠ J. Hollého, Pobedim, 24. 11. 2016
Program
• zvolenie orgánov OZ, ustanovenie výšky členského
príspevku, daná možnosť prihlasovať sa záujemcom,
• prerokovanie a prijatie dokumentov
– Pripomienky k cieľom programu
Učiace sa Slovensko – zverejnené v aktualitách,
– List KRSŠ riaditeľom škôl a učiteľom – rozposlané
do škôl, zverejnené v aktualitách,
• prehliadka školy
– riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová.

Zasadnutie správnej rady
ZŠ Dechtice, 8. 12. 2016
Program

• prijatí noví záujemcovia,
• prerokovanie a prijatie dokumentov
– Stanovisko k testovaniu PISA – zverejnené
v aktualitách,
– List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
SR Petrovi Plavčanovi – poslaný na vedomie aj
ZMOS a OZPŠaV SR, zverejnený v aktualitách,
• prehliadka školy
– riaditeľka školy PhDr. Svetlana Zacharová.

Zasadanie správnej rady
ZŠ s MŠ Trakovice, 19. 1. 2017
Program

• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie,
• prerokovanie, rozdelenie úloh,
• plán činnosti na najbližšie obdobie – rokovania,
oslovenie škôl do 250 žiakov listom,
• prehliadka školy
– riaditeľ školy Mgr. Róbert Harsányi.

List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
Petrovi Plavčanovi, odoslaný 6. 12. 2016

V liste sa uvádza stanovisko občianskeho združenia
Klub riaditeľov spoločnej školy k novele zákona
o financovaní, ktorú pripravuje rezort školstva, a to
k zmenám pri financovaní prvého stupňa základných
škôl a zrušeniu zvýhodneného normatívu pre druhý
stupeň základných škôl s počtom žiakov do 250.
• Nesúhlasíme s tvrdením, že na druhom stupni je väčší
predpoklad na kvalitnejšie vzdelávanie vo väčších
školách, nie je to potvrdené žiadnym relevantným
výskumom.

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

Argumenty pre zachovanie 2. stupňa:
• Plnoorganizované školy sú jedným z hlavných pilierov obce a jej
zachovanie je otázkou budúcnosti slovenského vidieka.
• Pri zrušení druhého stupňa hrozí, že rodičia dajú do inej školy aj
súrodencov z prvého stupňa a tým sa zníži počet žiakov na
neplnoorganizovaných školách, čo je spojené s dofinancovávaním.
• V lokalitách, v ktorých deti pribúdajú môže zrušenie druhého stupňa
v budúcnosti priniesť veľký problém s nedostatkom miest pre žiakov
v základných školách, tak ako je to teraz s materskými školami.
• Zrušenie druhého stupňa by v konečnom dôsledku znamenalo zánik
kultúry, športu i spoločenského života v obci. Kde nie sú deti, nie je
život.
• Hrozí zvýšenie počtu nezamestnaných učiteľov druhého stupňa a tým
zaťažene rozpočtu štátu (sociálna oblasť).
• Kapacita veľkých škôl v budúcnosti môže byť nepostačujúca – je
nutné pripraviť serióznu štúdiu k demografickému vývoju
v jednotlivých lokalitách Slovenska.

List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi
Je potrebné riešiť nasledovné otázky:
• Je pripravená seriózna štúdia, koľko bude potrebné na financovanie
dopravného? Ak nie, je potrebné pripraviť takýto dokument.
• Kto bude dofinancovávať budovy škôl, v ktorých zostane prvý
stupeň? Ministerstvo školstva alebo zriaďovateľ? Ak zriaďovateľ, vie
o tomto fakte ZMOS?
• Je seriózne pripravená dislokácia žiakov z menších škôl do mestských
škôl? Vieme, aká bude naplnenosť tried a či to vôbec väčšie školy
kapacitne zvládnu?
• Komunikuje ministerstvo školstva so ZMOS o príprave zákona
o financovaní škôl a riešia uvedené otázky s tým, že si starostovia
obcí uvedomujú že na ich pleciach bude riešiť tento problém?
• Budú mať obce na dofinancovanie, ak zostane v obci
plnoorganizovaná škola?

Odpoveď MŠVVaŠ SR
na List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi
• Novela zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských
zariadení v znení neskorších predpisov, ktorú predložilo ministerstvo
neobsahuje zmeny súvisiace s racionalizáciou siete základných škôl,
a to zrušenie kompenzačného príspevku na žiakov druhého stupňa
základnej školy.
• Predpokladá sa zapracovanie predmetnej právnej úpravy (zrušenie
poskytovania kompenzačného príspevku na žiakov druhého stupňa
základnej školy) do novely vykonávacieho predpisu k uvedenému
zákonu.
• Návrh na zrušenie poskytovania kompenzačného príspevku na žiakov
druhého stupňa základnej školy neznamená aj zrušenie druhého
stupňa základnej školy. O zrušení druhého stupňa rozhoduje
zriaďovateľ školy. Každý zriaďovateľ sa môže slobodne rozhodnúť, či
bude prevádzkovať plnoorganizovanú základnú školu.

Odpoveď MŠVVaŠ SR
na List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi
• Ministerstvo v súčasnosti eviduje veľa plnoorganizovaných
základných škôl s nízkym počtom žiakov s dobrou dostupnosťou do
iných sídiel s voľnými kapacitami. Redukciou siete niekoľkých
základných škôl by sa zvýšila efektívnosť vynakladania finančných
prostriedkov štátu na vzdelávanie.
• Ministerstvo navrhované zmeny vo financovaní škôl a školských
zariadení prerokovalo so zástupcami profesijných organizácií
a združení škôl a školských zariadení a zástupcami zriaďovateľov škôl
a školských zariadení.“

Zasadanie správnej rady
LVS Nitra, 9. 2. 2017
Program

• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie,
• problematika špeciálneho školstva na Slovensku:
analýzu špeciálneho školstva a návrhy riešení
odprezentovala riaditeľka LVVS v Nitre PaedDr. Petra
Vágová a jej zástupca PaedDr. Ján Siklienka.
Správu prítomní prediskutovali a postúpili na
MŠVVaŠ SR, odbor špeciálnych škôl.
• prehliadka LVS
– riaditeľka PaedDr. Petra Vágová

Zasadanie správnej rady
ZŠ Hlohovec, 2. 3. 2017
Program

• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie,
• plán činnosti – príprava rokovaní, okruhy stretnutí
• prehliadka školy
– riaditeľka PaedDr. Denisa Králičová

Zasadanie správnej rady
ZŠ Galanta, 30. 3. 2017
Program

• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie:
8. 3. 2017 rokovania:
MPC s gen. riaditeľkou Mgr. K. Jandzíkovou, PhD.,
ŠPÚ s riaditeľom doc. PhDr. Ľ. Hajdukom, PhD.
NUCEM s riaditeľkou PhDr. Romanou Kanovskou.
Okrem predstavenia činnosti boli prediskutované
rôzne problémy v našom školstve a dohodnutá
spolupráca (externé lektorovanie, návrhy činnosti,
členstvo v ÚPK a iné).

Zasadanie správnej rady
ZŠ Galanta, 30. 3. 2017
Program
• 9. 3. 2017 predseda KRSŠ PhDr. PaedDr. Martin
Bodis, PhD., sa zúčastnil na pracovnom rokovaní s
podpredsedníčkou Výboru NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport Mgr. Evou Smolíkovou.
Rokovanie sa viedlo v duchu vzájomného
porozumenia. Dohodli sa na ďalšej spolupráci.
• 20. 3. 2017 boli odposlané: Návrhy členov do
predmetových komisií ŠPÚ, Pripomienky k činnosti
MPC – pozitíva, negatíva a očakávania, Návrh
externých lektorov MPC.

Zasadanie správnej rady
ZŠ Galanta, 30. 3. 2017
Program
• 22. 3. 2017 Členovia KRSŠ rokovali s hlavnou
školskou inšpektorkou PaedDr. Vierou Kalmárovou a
následne so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Mgr.
Petrom Krajňákom. Diskutovalo sa na rôzne otázky
predstavila sa činnosť KRSŠ (Pripomienky k cieľom
reformy, Pripomienky k výsledkom PISA, Návrhy k
špeciálno-pedagogickej problematike). Osobitnú
pozornosť venovali reforme Učiace sa Slovensko.

Zasadanie správnej rady
ZŠ Galanta, 30. 3. 2017
Program
• 29. 3. 2017 sa predseda KRSŠ zúčastnil na pracovnom
rokovaní s podpredsedníčkou Výboru NR SR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport s pani Mgr. Evou
Smolíkovou a ministrom školstva, vedy, výskumu
a športu SR prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc.
• Predseda KRSŠ informoval o zasadaní Celoslovenskej
sekcie vzdelávania v základných školách, poradného
orgánu generálneho riaditeľa, ktoré sa uskutočnilo
27. 3. 3017 v Senici a ktorého je členom.

Zasadanie správnej rady
ZŠ Galanta, 30. 3. 2017
Program
• Pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko –
prítomní sa vyjadrili k jednotlivým bodom dokumentu
Učiace sa Slovensko, zozbieranie pripomienok.

• Správna rada zobrala na vedomie vystúpenie ZŠ s MŠ
Zubrohlava pod vedením Mgr. Renáty Pavčovej z KRSŠ
ku dňu 25. 3. 2017.
• prehliadka školy
– riaditeľ PaedDr. Radoslav Forro

Členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy
si pripomenuli Výročie oslobodenia v Šintave, 5.5.2017

Zasadanie správnej rady
ZŠ s MŠ M. Hella, Štiavnické Bane, 25. 4. 2017
Program

• hodnotenie činnosti
za uplynulé obdobie:
rokovania predsedu KRSŠ so štátnym tajomníkom,
v SAUS, na ktorých riešili aktuálne otázky a problémy:
RUP – smerovanie k posilneniu dejepisu. Diskusia,
návrh, aby bol to ako alternatívny plán.
– SAUS – predseda KRSŠ bol zvolený za podpredsedu
• prehliadka školy
– riaditeľ Mgr. Pavel Michal

Zasadanie správnej rady
ZŠ s MŠ Častá, 25. 5. 2017
Program

• hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie:
informácia o overovaní profesijných kompetencií:
Časť petície s 1000 podpismi bola dňa 24. 5. 2017
odovzdaná do podateľni MŠVVaŠ SR.
• POP,
• Učiace sa Slovensko – návrh nerieši mnohé otázky,
KRSŠ pripomienkovalo.
• prehliadka školy
– riaditeľka Mgr. Adriana Cíferská

Zasadanie správnej rady
ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ J. Majku Dolná Streda, 15. 6. 2017
Program

•
•
•
•

hodnotenie činnosti za uplynulé obdobie,
zhodnotenie vzájomných návštev,
príprava konferencie,
diskusia o otázkach učenia písania žiakov,
o alternatívach zavedenia 3. hodiny dejepisu.
prehliadka škôl
– riaditeľky Mgr. Eva Kabrhelová,
Mgr. Anna Hercegová

Členovia KRSŠ

• Organizácie (školy): 28
• Jednotlivci: 74

Finančná správa

Finančná správa

Finančná správa

Hospodárenie skontrolovala Dozorná rada.

Nové plány na školský rok 2017/2018
• 1. oblasť stretávania a rokovania správnej rady (bude
dohodnutá na prípravnom zasadnutí v Dechticiach 31. 8. –
1. 9. 2017),
• 2. oblasť starostlivosti o učiteľov (školenia, pobyty, podľa
predmetov...) – bude pre všetky školy – členov KRSŠ –
zabezpečovať správna rada (prvá ponuka dňa 28. 8. 2017 od
9:00 školenie pre učiteľov v Šintave – Sebahodnotenie
PaedDr. Mária Uhereková, PhD.),
• 3. oblasť vzájomnej spolupráce riaditeľov (potrebné
špecifikovať spôsob),
• 4. iné... treba navrhnúť v diskusii alebo na email
klubriaditelov@gmail.com

Záver
Vieme pomenovať problémy, veríme, že správne veci
sa podaria.
Budeme sa stretávať, diskutovať, tlmočiť a obhajovať
vaše – naše spoločné idey.
Je to menej formálne združenie s web priestorom,
komunikáciou medzi sebou s výmenou informácií a
keď treba sa ozveme!
Pre lepšie školstvo a spoluprácu na Slovensku!

Ďakujem za pozornosť

