gremiálna porada ministra pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 2009, dňa 1. júna 2009

Program 1. GPM

Dátum konania: 1.6.2009 o 10,00h
Miesto konania:  zasadačka ministra školstva, MŠ SR, Stromová 1, Bratislava

 
	 Zavedenie povinného plaveckého a lyžiarskeho výcviku
/ ústne R OŠ – p. Vladimír Pallaj, R ODaM – p. Jozef Babinec / Materiál sa predkladá v rámci boja proti obezite 


	 Sprístupnenie školských športovísk deťom aj po vyučovaní až do 19h
/ ústne R OŠ – p. Vladimír Pallaj, R ODaM – p. Jozef Babinec /


 Návrh na rovnocennú podporu všetkých športov, aj menej populárnych
/ ústne ŠT1 – sl. Pavla Petričková, GR SŠSoŠ – sl. Barbora Novotná /

	 Navýšiť prostriedky na obnovu telocviční a nákup pomôcok na telesnú výchovu
/ ústne ŠT1 – sl. Pavla Petričková, GR SŠSoŠ – sl. Barbora Novotná /


	 Presun letných prázdnin
/ ústne ŠT2 – p. Martin Holeš, poradca – p. David Nemček, poradca – p. Matúš Uhrík /


Spojenie hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a technickej výchovy do jedného predmetu, a spojenie zemepisu s dejepisom, a fyziky, biológie a chémie
/ ústne ŠT2 – p. Martin Holeš, poradca – p. David Nemček, poradca – p. Matúš Uhrík /

Zaviesť slovné hodnotenie na všetkých stupňoch, zaviesť viac ako 5-stupňové známkovanie a zrušiť známkovanie výchov      
/ ústne poradca – p. Matúš Uhrík/      

	 Navýšiť prostriedky na nákup pomôcok na fyziku a chémiu, aby sa tieto predmety zatraktívnili       
 / ústne hovorkyňa – sl. Bianca Bočkajová, R OZŠ – sl. Svetlana Blanarovičová/    


Zaviesť väčší výber jazykov, zmeniť vyučovacie osnovy (rozšíriť hodiny 
konverzácie)
/ ústne poradkyňa – sl. Alžbeta Masaríková, R OSOŠ – sl. Zuzana Hladíková, poradca – p. David Nemček/   

 Zaviesť anglický jazyk ako povinný predmet na stredných školách
/ ústne poradkyňa – sl. Alžbeta Masaríková, R OSOŠ – sl. Zuzana Hladíková, poradca – p. David Nemček/   
 Prideľovanie notebookov študentom s dobrými študijnými výsledkami
/ ústne GR SVŠ – p. Ivan Smažák/   

	 Zrušenie prijímacích pohovorov na VŠ z cudzích jazykov
/ ústne R OG – sl. Eva Bošnovičová/   


Zabezpečenie notebookov pre všetkých učiteľov, zjednodušenie pedagogickej dokumentácie prostredníctvom dátového centra a IT
/ ústne GR SI – p. Peter Michalovič, ŠT2 – p. Martin Holeš/   

	 Zavedenie WiFi pre všetky školy
/ ústne GR SI – p. Peter Michalovič, ŠT2 – p. Martin Holeš/   


Zaviesť priamu komunikáciu ministra s učiteľmi a žiakmi napríklad prostredníctvom facebooku
/ ústne R OMP – sl. Timea Mozesová, R KAMI – sl. Marianna Štefaniková, VS KAMI – sl. Kristína Demovičová/

 Pridať na stránku ministerstva kolónku sťažnosti a pravidelne komunikovať
/ ústne R OMP – sl. Timea Mozesová, R KAMI – sl. Marianna Štefaniková, VS KAMI – sl. Kristína Demovičová/

 Zníženie platov úradníkov, výmena služobných áut za lacnejšie, za ušetrené zvýšiť platy učiteľov 
/ ústne VSÚ –p. Martin Danko/




                                                                         



 
                                                                                    
 
 
 


