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1 Úvod
Združenie učiteľov chémie (v skratke ZUCH) vzniklo ako občianske združenie v súlade
s ustanoveniami zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 19.7.2012.

Základné ciele združenia


Podporovať postavenie chémie ako základného učebného predmetu vo všetkých
pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku i v
zahraničí.



Reprezentovať učiteľov chémie a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym
organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania
mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.



Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov chémie.



Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní chémie na Slovensku
a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.



Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania
chémie, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných,
stredných a vysokých škôl.



Podporovať prezentovanie činnosti členov ZUCH na verejnosti v SR a v zahraničí.



Organizovať akcie na podporu chémie.

Združenie dosahuje svoje ciele v činnostiach:


organizovanie seminárov, konferencií, kurzov a pod.,



podpora účasti na výchovno-vzdelávacích podujatiach,



podpora študijných pobytov, stáží a návštev škôl a vzdelávacích zariadení doma a v
zahraničí,



podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie rôznych publikácii pod.,



zlepšovanie materiálno-technických podmienok a prostredia pre účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu.

2 Orgány občianskeho združenia
Orgánmi združenia sú:
a/ valné zhromaždenie,
b/ správna rada,
c/ predseda správnej rady – štatutárny orgán,
d/ dozorná rada – kontrolný orgán.
Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

Zloženie štatutárneho a kontrolného orgánu
občianskeho združenia ZDRUŽENIE UČITEĽOV CHÉMIE
identifikačné znaky:
Kontakt: tel. 0903688154; e-mail: helena.vicenova@gmail.com; web: www.zuch.sk
Správna rada:
RNDr. Helena Vicenová

– predseda
kontakt: tel. 0903688154, email: helena.vicenova@gmail.com

Ing. Mária Filová

– člen
kontakt: filovamaria@gmail.com

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

– člen
kontakt: chrappova@fns.uniba.sk

Dozorná rada:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD. – predseda
kontakt: martin.bodis@pobox.sk
PaedDr. Pavol Bernáth

– člen

Mgr. Marta Remetová

– člen

Sídlo ZUCH
Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

3 Prehľad činností v roku 2014
3. 1 2. národná konferencia učiteľov chémie
Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne
v predmete chémia na všetkých typoch škôl


3. februára 2014 na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
- pozdravný list účastníkom konferencie od ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Dušana Čaploviča
Hlavné referáty:
RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady ZUCH:
Činnosť Združenia učiteľov chémie a perspektívy jeho ďalších aktivít
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., presadzovateľ SPOLOČNEJ ŠKOLY:
Podpora prírodovedného vzdelávania zo strany MŠVVaŠ SR
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie CHO:
Chemická olympiáda
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach:
Nástroje formatívneho hodnotenia bádateľských aktivít
RNDr. Mária Siváková, PhD., Štátny pedagogický ústav:
Štátny vzdelávací program z chémie
Tvorivé pracovné stretnutia v sekciách:
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., Štátny pedagogický ústav:
Metafora stromu alebo päť kľúčových spôsobilostí učiteľa akéhokoľvek predmetu
Mgr. Alžbeta Slavkovská, ZŠ s MŠ Vagonárska ulica Poprad – Spišská Sobota:
Vzdelávacia aktivita vo výskumne ladenej koncepcii prírodovedného vzdelávania
RNDr. Martin Spišák, CSc., PMS delta s. r. o.:
Moderné digitálne laboratórium Vernier

Mgr. Martin Lukáč, Hanna Instruments Slovak s. r. o.:
Prístroje Hanna Instruments a meranie kvality v rôznych priemyselných odvetviach a využitie
prístrojov na výučbu
– Závery konferencie:
Účastníci konferencie berú na vedomie:
1. Ciele, doterajšiu činnosť a pripravované aktivity ZUCH.
2. Informácie o spoločnej škole a vhodnosti jej realizácie na Slovensku.
3. Zmeny v organizácii CHO.
4. Pripravované zmeny v RUP a ŠVP.
5. Inovatívne návrhy z príspevkov do vyučovania chémie.
Účastníci konferencie požadujú:
1. V súlade s tézami spoločnej školy a zámerom MŠVVaŠ SR rozdelenie učiva chémie v ZŠ
po ročníkoch.
2. Delenie hodín chémie, aby bolo umožnené používať aktivizujúce metódy a formy práce.
3. Vytvorenie alternatívnych RUP k RUP s disponibilnými hodinami pre možnosť voľby školy
(alternatívne plány, spoločenskovedný, prírodovedný, výchovný).
4. Novelu školského zákona § 7 – školský vzdelávací program (4) – vypustiť zo ŠkVP učebné
osnovy.
5. Definitívne stanovisko k RUP a ŠVP pre ZŠ, informáciu o RUP pre gymnáziá
s osemročným štúdiom.
6. Väčšiu podporu CHO zo strany MŠVVaŠ SR.
– z konferencie bol vydaný Zborník príspevkov z konferencie uverejnený na stránke
http://www.zuch.sk/

3.2 Odborný seminár Aktuálne problémy výučby chémie na úrovni základných a stredných
všeobecnovzdelávacích škôl v SR


27. februára 2014 v Martine
– seminár konaný v rámci pripomenutia 90. výročia narodenia nestora slovenskej didaktiky
chémie doc. RNDr. Martina Kleina, CSc.
– vystúpenie s príspevkom Činnosť Združenia učiteľov chémie a perspektívy jeho ďalších
aktivít – RNDr. Helena Vicenová, Ing. Mária Filová

3.3 Odborný seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie


1. júla 2014 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

– seminár organizovaný Chemickou sekciou PRIF UK
– spolupráca, vystúpenie s príspevkom: Informácie a inšpirácie pre učiteľov

3.4 Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov: Nové trendy a inovácie
v chémii


27. – 28. augusta 2014 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

– spolupráca, účasť
3.5 Odoslanie pozdravných listov k vymenovaniu do funkcie a ponuka spolupráce
– prezidentovi SR Ing. Andrejovi Kiskovi
– ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Petrovi Pellegrinimu
3.6 Prijatie u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Petra Pellegriniho
– 4. augusta 2014 – predsedníčka RNDr. Helena Vicenová predstavila činnosť a ciele ZUCH

3.7 EduArt – rozširovanie skúseností najlepších učiteľov


13. augusta 2014 – odoslanie činnosti a aktivít ZUCH v šk. roku 2013/14 na MŠVVaŠ SR

3.8 Odborný seminár Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania

v projekte PRISCINET


21. augusta 2014 na Trnavskej univerzite v Trnave

– účasť
3.9 Podpis zmluvy o spolupráci ZUCH a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava,

Mierové námestie 10, Šintava


28. augusta 2014 v Šintave



Realizácia projektu pre predškolákov „Malí výskumníci“ v šk. roku 2014/15

3.10 Dohoda o spolupráci ZUCH a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava,

na projekte Revitalizuj a zachráň planétu


29. septembra 2014 prednáška na tému Zvýšenie povedomia o klimatických zmenách a
trvalo udržateľnom manažmente vôd

3.11 Metodický deň v okrese Šaľa – rozširovanie skúseností najlepších učiteľov


7. októbra 2014 v Šali
– vystúpenie v príspevkom Aktivity Združenia učiteľov chémie

3.12 Workshop pre učiteľov chémie na ZŠ a výchovných poradcov


5. november 2014 v SOŠCH Bratislava
– predstavenie činnosti ZUCH

3.13 Spolupráca s Merck, a. s.


november 2014
– pri distribúcii časopisu do škôl

3.14 Prezentácia činnosti ZUCH


na stránke www.zuch.sk



v skupine Združenie učiteľov chémie na facebooku



v časopise Dnešná škola



v projekte EduArt – rozširovanie skúseností najlepších učiteľov



Multimediálne DVD: Demonštračné a žiacke pokusy k tematickému celku Významné
chemické prvky a zlúčeniny
- zostavené v rámci národného projektu Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských
vzdelávacích programov
- ukážková hodina je určená pre 8. ročník ZŠ
- realizovala ju RNDr. Helena Vicenová so žiakmi ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava



v časopise Učiteľské noviny č. 43 – 44 (16. apríl 2014) – prvá časť rozhovoru k DVD,
č. 45 – 46 (30. apríl 2014) – druhá časť

3.15 Časopis Dnešná škola – človek a príroda


vyšlo 6 čísel prvého ročníka elektronického časopisu Dnešná škola – človek a príroda
(vydávanie od septembra 2013, mesačník, 10 krát ročne, www.zuch.sk/dnesnaskola.html).



Od septembra 2014 – druhý ročník časopisu Dnešná škola – človek a príroda, vychádza ako
dvojmesačník v elektronickej aj tlačenej podobe, v náklade 490 výtlačkov. Na tlačenú verziu
získalo ZUCH dotáciu 4 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

4 Finančná správa
V roku 2014 malo ZUCH:
- príjmy: 5970,09 eur
- výdavky: 5522,76 eur
Výsledok hospodárenia: 447,33 eur

5 Záver
Táto výročná správa je dostupná na stránke www.zuch.sk.

