Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov
k novele zákona č. 317/2009 Z. z.)
Zásadná pripomienka č. 1
V § 47a ods.1 vypustiť slová „v závislosti od potrieb a poslania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho
vzdelávania“.
§ 47a ods. 1 by tak znel: „(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi uzná získané kredity za programy kontinuálneho
vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený
alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu 58) riaditeľ školy a riaditeľ
školského zariadenia; riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.
Zásadná pripomienka č. 2
Vypustiť úplne 10. bod v Čl. I, ktorý znie: „§ 35 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „(10) Na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b)
až e) môže byť prijatý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec len po ukončení adaptačného vzdelávania.“.“
Zásadná pripomienka č. 3
V 1. bode Čl. II nahradiť slovo „môže“ slovami „je povinný“.
Navrhovaná prvá veta ods. 7 § 11 zákona č. 553/2003 Z.z. by tak znela: „(7) Zamestnávateľ je povinný poskytovať platovú kompenzáciu
učiteľovi aj za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30 % žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne
znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.“.

V Košiciach 26. 5. 2011
UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete podporiť túto hromadnú pripomienku, nemusíte byť pedagogickým zamestnancom, musíte
však mať minimálne 18 rokov. Prosíme Vás, aby ste svoje údaje vypisovali čitateľne! Vyplnené hárky posielajte oskenované na
adresu: peticiaucitelov@gmail.com, alebo bežnou poštou na jednu z nižšie uvedených adries! Aby sme mohli pripomienky
predložiť Vláde Slovenskej republiky, musia nám byť doručené najneskôr do 3. 6. 2011.

Č.

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo domu)

Mesto

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Hromadnú pripomienku podávajú: Mgr. IVAN DUDÁŠ, Mierová 1970/19, 026 01 Dolný Kubín; Mgr. MATÚŠ
BAŇAS, Kojatice 93, 08232

