Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
so sídlom na Strednej priemyselnej škole strojníckej
814 75 Bratislava, Fajnorovo nábrežie 5
______________________________________________________________________

Uznesenie č. 02/2017
zo zasadania Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 22. - 23. novembra 2017 v Hornom Smokovci, GRAND hotel
BELLEVUE
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
berie na vedomie:
1) informáciu o legislatívnych a vecných zmenách v školstve (Zákon č.
56/2017 Z. z, Zákon č. 178/2017 Z. z., novela školského zákona
v rámci zmien vo financovaní, Vyhláška MŠVVaŠ č. 218/2017, Zákon
57/2017 Z. z., EDUZBER/RIS od 01. 09. 2018, Smernica č. 19/2017
o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku,
Smernica č. 23/2017 o súťažiach, aktualizácia Národného štandardu
finančnej gramotnosti, výzvy na rozvojové projekty – definované
zákonom č. 597/2003 Z. z., pripravované novely zákonov 2019: o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve, o pedagogických
zamestnancoch, o školskom zákone – resp. nový zákon, iné – RUP
pre študijné a učebné odbory SOŠ
2) novinky v učebnicovej politike MŠ (výnimka zo zákona o verejnom
obstarávaní, zabezpečenie nových a chýbajúcich učebníc, digitálne
verzie učebníc – eAktovka, Azure Information Protection Viewer, )
3) informáciu o financovaní škôl (porovnávanie údajov EDUZBER/RIS,
4) informáciu o RIS (zber dát, využitie údajov pre potreby financovania,
Asc Agenda, e-Škola, http://crinfo.iedu.sk, hlásenie nesúladu údajov
helpdesk@iedu.sk,
5) informáciu Štátnej školskej inšpekcie – vzťah medzi klímou školy
a úrovňou edukačných procesov
6) informáciu ŠIOV
a) o NP s názvom Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity
a kvality odborného vzdelávania a prípravy – aktivita 4.2
b) novela zákona č. 61/2015 Z. z.
c) návrh sústavy odborov vzdelávania podľa potrieb trhu práce
d) príprava inovácie štátnych vzdelávacích programov –
dotazníkový prieskum: https://goo.gl/forms
e) o príprave normatívu materiálno-technického vybavenia
odborov: strojárstvo, elektrotechnika, obchod a služby
f) o Rámcových učebných plánoch
- úrad nedisponuje
informáciami o princípoch nastavenia delenia jednotlivých
predmetov
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7) informáciu vedúceho odboru školstva KŠK kariérnom poradenstve
v súvislosti so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
(návrh 3 alternatív: regionálny kariérový poradca v CPPPaP,
regionálny kariérový poradca na VUC, vznik Centier orientácie na
povolanie v krajských mestách)
8) informáciu o požiadavkách priemyslu na absolventov technických škôl
v ére Industry 4.0 (požiadavky na pracovníkov: kognitívna flexibilita,
riešenie problémov, prezentačné a komunikačné zručnosti, orientácia
na službu, rozhodovanie, kritické myslenie, vedenie ľudí, kreatívne
myslenie), o projekte SPICE – Zväz automobilového priemyslu SR
9) informácia nakladateľstva Expool pedagogika
10)
informáciu o činnosti Odborového zväzu pracovníkov školstva,
vedy, výskumu a športu v roku 2017, stav kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa pre rok 2018
11)
informáciu o Operačnom programe Ľudské zdroje, prioritná os
Vzdelávanie (predbežné vyhlásenie výzvy 12/2017, finančné riadenie,
predkladanie projektov cez ITMS)
12)
informáciu o hodnotení výsledkov žiakov mimovládnou
neziskovou
organizáciou
INEKO,
kritéria
hodnotenia
–
nezamestnanosť absolventov, výsledky EČ MS, mimoriadne výsledky
žiakov, aktualizácia údajov – 12/2017
13)
informácia IT Asociácia Slovenska (nedostatok IT špecialistov,
33 % ohrozenie pracovných pozícií v SR automatizáciou, absencia
celoživotného vzdelávania - produktívne obyvateľstvo 45+, zameranie
digitálnych zručnosti – pre všetkých, pre pracovnú silu, pre špecialistov
IKT, ... vznik digitálnej koalície
14)
správu o činnosti Asociácie za rok 2017 – Príloha A
15)
správu o čerpaní finančných prostriedkov fondu ASOŠS za rok
2016 – Príloha B
16)
návrh čerpania finančných prostriedkov Asociácie na rok 2018 –
Príloha C
17)
stav finančných prostriedkov Asociácie vo výške EUR 2 746,96,
z toho na účte 2745,34 EUR, v pokladni EUR 1,62 k 22. 11. 2017
schvaľuje:
1) správu o činnosti Asociácie SOŠ Slovenska za rok 2017
2) členský príspevok vo výške 30,00 EUR pre rok 2018
3) správu o hospodárení Asociácie s finančnými prostriedkami
4) návrh čerpania finančných prostriedkov Asociácie na rok 2018
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odporúča riaditeľom škôl:
1) porovnať
údaje
EDUZBERE/RIS
k termínu
11/2017
http://crinfo.iedu.sk
2) pripraviť organizačne a personálne v roku 2018 (záložný plán –
k zberu údajov k 15/09/2018 v období od 15/09/2018 30/09/2018)
3) realizovať nákup učebníc podľa zoznamu, zúčtovanie realizovať podľa
pokynov zriaďovateľa
ukladá:
1. Zvolať stretnutie členov Asociácie v období február - apríl 2018
Termín: 01 - 04/2017
Zodpovední: členovia správnej rady
2. Zabezpečiť propagáciu Asociácie a jej činnosti v rámci SOŠ podľa
jednotlivých krajov
Termín: 01-02/2017
Zodpovední: členovia správnej rady
3. Uhradiť členský poplatok vo výške 30,00 EUR za rok 2018 na účet
číslo: Sk 38 0200 0000 0022 4270 4253
Termín: 02- 03/2018
Zodpovedný: každý člen Asociácie
4. Zverejniť na webovom sídle Asociácie zoznam členov Asociácie v roku
2018
Termín: 02/2018
Zodpovedný: Mgr. Bačíková Marta
5. Zverejniť na webovom sídle Asociácie uznesenie zo zasadnutia VZ zo
dňa 22. - 23. novembra 2017
Termín: do 15. 01. 2018
Zodpovedný: RNDr. Viera Mikulová
6. Zverejniť na webovom sídle Asociácie zápisnicu a prílohy zo
zasadnutia VZ zo dňa 22. 11. 2017 - 23. 11. 2017
Termín: 01/2018
Zodpovední:
RNDr. Viera Mikulová
Mgr. Marta Bačíková
Ing. Felix Dömény
Ing. Alžbeta Staníková
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