Zápisnica
z 2. valného zhromaždenia občianskeho združenia Združenie učiteľov chémie,
ktoré sa konalo dňa 11. septembra 2013 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie
Schválenie programu valného zhromaždenia
Správa o činnosti za šk. rok 2012/2013
Výročná správa za rok 2012
Hlavný referát
Schválenie plánu činnosti na rok 2013/2014
Rôzne, diskusia
Uznesenia

K bodu 1)
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ Združenia učiteľov chémie (ďalej ZUCH) otvorila
a viedla RNDr. Helena Vicenová. Hosťami boli doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ ŠPÚ
a Mgr. Magdaléna Bugáňová, z odboru základných škôl, sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
Pozdravný list účastníkom zhromaždenia od ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Dušana Čaploviča prečítal predseda dozornej rady PhD. PaedDr. Martin Bodis, PhD. (príloha 1).
K bodu 2)
Prítomní členovia ZUCH schválili navrhnutý program ustanovujúceho valného zhromaždenia
bez pripomienok.
K bodu 3)
Správu o činnosti za šk. rok 2012/2013 predniesla členka správnej rady RNDr. Jana
Chrappová, PhD. S prijatím správy súhlasili všetci prítomní členovia ZUCH (príloha 2).
K bodu 4)
Všetci prítomní členovia súhlasili ZUCH s prijatím prednesenej výročnej správy (príloha 3).
K bodu 5)
Doc. V. Kratochvíl predniesol hlavný referát na tému Reforma školstva, v ktorom sa vyjadril
k problematike prierezových tém, vzdelávacích oblastí, úlohe Štátnej školskej inšpekcie, testovaniu
a k ďalším aktuálnym témam.
K bodu 6)
Prítomní jednohlasne schválili Plán činnosti ZUCH na šk. rok 2013/14 (príloha č. 4).
K bodu 7)

V diskusii vystúpili:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. – nesúhlasí s vyčleňovaním prierezových tém z predmetov,
podporil myšlienku pomôcť učiteľom prostredníctvom ZUCH uverejňovaním vzorov dokumentov.
RNDr. Helena Vicenová – učitelia požadujú vzory, ktoré by mohli použiť alebo sa nimi
inšpirovať, uľahčí sa im tak práca.
Ing. Mária Feješová – poďakovala za pomoc, ktorú ZUCH ponúka, zdôraznila jej prínos najmä
pre mladých učiteľov. Vyzdvihla vydávanie nového časopisu Dnešná škola – človek a príroda.
Bc. Jaroslav Baričák – ako budúci učiteľ privíta možnosť mať k dispozícii vzory.
RNDr. Mária Siváková, PhD. – odmietla uvedenie vzorových dokumentov, aby ich učitelia
priamo neprebrali. Vyzvala učiteľov, aby žiadali delenie hodín, aby písali pripomienky k Štátnemu
vzdelávaciemu programu na ŠPÚ, že si prečítajú výlevy učiteľov.
PaedDr. Pavol Bernáth – vzory považuje za pomoc pre učiteľov, hodnotí ich pozitívne, učitelia
si ich nemusia hľadať na internete.
Mgr. Magdaléna Bugáňová – predstavila projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov
základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
RNDr. Helena Vicenová predstavila vzdelávací projekt pre stredoškolákov, ktorý zastrešuje
chemická spoločnosť BASF - Chemgeneration.com. Jedným z partnerov v projekte je aj Združenie
učiteľov chémie.

K bodu 8)
Uznesenia
Valné zhromaždenie schválilo:
- program
- Správu o činnosti za šk. rok 2012/13
- Výročnú správu za rok 2012
- Plán činnosti na šk. rok 2013/14.

V Bratislave 11. 9. 2013
Zapísala: RNDr. Jana Chrappová, PhD.
Overil: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Prílohy:
1. Pozdravný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča
2. Správa o činnosti za šk. rok 2012/2013
3. Výročná správa o činnosti za rok 2012
4. Plán činnosti na šk. rok 2013/14

