Zápisnica zo zasadnutia Komisie Školstva a mládeže Obce Cífer dňa 7.3.2019

Prítomní členovia : Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Mária Olšová, Mgr. Jana
Čapová, Monika Siposová, Doc. Ing. Tomáš Bacigál PhD., PaedDr. Pavol Sagan
/predseda/
Hosť: Mgr.Maroš Sagan, PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková
Program:
-

Otvorenie a privítanie členov komisie
Žiadosť o vyradenie zo siete škôl za účelom vytvorenia jedného právneho subjektu ZŠ
s MŠ do konca marca
Diskusia k materiálu o výhodách spájania škôl /materiál pripravil predseda p. Sagan/

Úvod:
Predseda komisie p. Pavol Sagan privítal všetkých zúčastnených a oboznámil s programom
zasadnutia. Hlavnou témou zasadnutia bolo spojenie Materskej školy v Cíferi a Základnej školy
v Cíferi pod jeden právny subjekt Základná škola s materskou školou.
Predseda informoval prítomných zúčastnených, že ak by prišlo k spojeniu škôl /musí o tom
rozhodnúť obecné zastupiteľstvo, ktoré bude 28.3.2019/ treba podať žiadosť o vyradenie zo
siete škôl do konca marca. Zapisovateľka p. Chalupková má zistiť bližšie informácie k spojeniu
škôl. Školy sa musia vyradiť obe zo siete a súčasne podať žiadosť o zaradenie jedného
právneho subjektu do siete.

Spojenie ZŠ s MŠ Cífer – právny subjekt

Faktor PEDAGOGICKÝ
PERSONÁLNY

-

Koncepčné zjednotenie predprimárnej, primárnej a sekundárnej pedagogiky:

o

Predškolská fáza
•

formy / metódy-koncepčné zjednotenie

o

o

o

•

ľahšia adaptácia v 1. ročníku ZŠ

•

obsah / rozsah

•

grafomotorická príprava

•

jedna rada školy.

Analýza školskej zrelosti
•

intervencia odborných zamestnancov ZŠ

•

odborno-prípravná fáza zápisu do 1. ročníka

•

diferenciácia – triedne zadeľovanie žiakov do efektívnych
/ vyrovnaných skupín.

Pedagogická predprimárna /primárna / sekundárna spolupráca
•

odborná komunikácia pedagogických zamestnancov

•

riadená efektivita (otvorené hodiny, ... )

•

efektívny plán vzdelávania pedagogických zamestnancov
na základe prierezovej analýzy silných a slabých stránok

Zamestnanecká participácia
•

-

MŠ

možnosti presahu pracovných náplní ZŠ / MŠ
▪

administratíva /jedno účtovné oddelenie/

▪

nepedagogickí zamestnanci

▪

zjednotená komunikácia a kultúra

Možnosti celkového zníženia prevádzkových nákladov:

o Efektívne obstarávania podporného, odborného a zabezpečovacieho
materiálu.
o

Efektivita vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov

o ...
Overil: PaedDr. Pavol Sagan
Zapísala: Mgr. Adriána Chalupková

