Vyhlásenie delegátov VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku
k situácii v slovenskom školstve
My, delegáti VII. zjazdu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku –
pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení regionálneho
a vysokého školstva a priamo riadených organizácií, sme sa zhodli na tomto vyhlásení, ktorého
znenie vychádza :
- z neriešenia pretrvávajúcich problémov v slovenskom školstve vládou Slovenskej
republiky a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení;
- z ignorovania Výzvy Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva vláde Slovenskej
republiky, zo dňa 30. januára 2013, obsahujúcej jasné požiadavky na riešenie problémov
vo financovaní a odmeňovaní v školstve;
- z neprerokovania a následného neschválenia Správy o stave školstva na Slovensku
a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja vládou Slovenskej republiky,
napriek tomu, že Správa bola prerokovaná v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej
republiky a odsúhlasená na ďalšie legislatívne konanie;
- z neriešenia stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
v ktorej po siedmu platovú triedu sa platové tarify nachádzajú pod úrovňou minimálnej
mzdy;
- z absencie snahy vlády Slovenskej republiky o zjednotenie financovania a riadenia
verejného regionálneho školstva výlučne do kompetencie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, čo je súčasťou aktuálnej petície zväzu.
Týmto žiadame:
- vládu SR, ktorá vzíde z nadchádzajúcich parlamentných volieb, aby sa vo svojom
programovom vyhlásení zaviazala ku konkrétnym systémovým legislatívnym krokom,
ktoré povedú k zvýšeniu podielu HDP na školstvo a vedu na úroveň priemeru krajín
OECD, skvalitneniu vzdelávacieho procesu a zlepšeniu sociálneho a ekonomického
postavenia všetkých zamestnancov školstva. Je nevyhnutné, aby sa školstvo konečne stalo
reálnou prioritou každej vlády;
- politické strany, aby vo svojich volebných programoch špecifikovali svoj postoj ku
školstvu a konkretizovali návrhy na riešenie aktuálnych problémov v školstve;
- občanov Slovenskej republiky, aby aj naďalej podporovali oprávnené požiadavky
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku smerujúce k pozdvihnutiu
úrovne slovenského školstva, a tým k zabezpečeniu rozvoja celej spoločnosti.
Zvolávame:
spoločné pracovné rokovanie OZ PŠaV, združení, asociácií pôsobiacich v školstve a SKU za
účelom spoločného postupu pre zlepšenie situácie a stavu slovenského školstva.
T: január 2016
Viac financií do školstva – záruka lepšieho vzdelávania a budúcnosti našich detí a mládeže.
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Požiadavky a návrhy opatrení
na realizáciu vyhlásenia delegátov VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku
Žiadame novelizovať:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
Školský zákon,
Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vyhlášky vykonávajúce školský zákon,
Zákon o vysokých školách,
Katalóg pracovných činností a analytické listy pre zamestnancov školstva,
Pracovný poriadok vydaný ministerstvom školstva a jeho zosúladenie s platnou
legislatívou.

Ďalej žiadame:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

prijať Správu o stave školstva na Slovensku vládou SR,
riešiť pretrvávajúce nízke ohodnotenie pedagogických, odborných a nepedagogických
zamestnancov,
zvýšiť počet rokov praxe tak, aby boli v súlade so zvyšovaním veku odchodu do
dôchodku, aby bola výška platu motivujúca,
zaradiť majstrov odborného výcviku, pedagogických zamestnancov materských škôl,
vychovávateľov do vyššej platovej triedy na základe stupňa vzdelania a praxe,
aby všetci zamestnanci v školstve prešli naspäť pod rezort ministerstva školstva,
riešiť problematiku materských škôl, školských klubov detí, centier voľného času,
základných umeleckých škôl, školských jedální, školských internátov a ďalších školských
zariadení – presunúť ich pod prenesený výkon štátnej správy (prenesené kompetencie
samosprávy),
riešiť problematiku detských domovov,
kvantifikovať normatívne financovanie na žiaka a na triedu,
zaviesť samostatnú tabuľku pre vysokoškolských učiteľov a výskumných zamestnancov,
riešiť reťazenie pracovných pomerov zamestnancov vysokých škôl (doba určitá), tak aby
bolo pracovné miesto vysokoškolských učiteľov na dobu neurčitú a len funkčné miesto na
dobu určitú,
uzákoniť rekondičné pobyty pre pedagogických a odborných zamestnancov,
sprehľadniť tok finančných prostriedkov určených zamestnávateľovi na ďalšie
vzdelávanie zamestnancov,
daňovo zvýhodniť autorov učebníc, učebných textov, monografií, odborných a vedeckých
publikácií,
užšiu spoluprácu so zástupcami MŠVVaŠ SR a MV SR pri zistení nedostatkov a ich
odstraňovaní na jednotlivých typoch škôl a školských zariadení.

Delegáti VII. zjazdu
Štrbské Pleso, 28. novembra 2015

