Zápis zo stretnutia Klubu riaditeľov SŠ
poskytujúcich prírodovedné vzdelanie
14. decembra 2011
Zúčastnení za SŠ: Mgr. Slavomír Harabín (Gymnázium Šrobárova, Košice), Mgr. Pavol
Chmeliar (Cirkevné gymnázium Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa), Mgr. Peter Ivančák
(Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves), RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. (Gymnázium
Jána Adama Raymana, Prešov), RNDr. Iveta Lazorová (Gymnázium Snina), RNDr. Pavol
Petrovský (Gymnázium svätej Moniky, Prešov), RNDr. Ján Rodák (Gymnázium GM,
Svidník), PhDr. Viera Rusinková (Stredná zdravotnícka škola, Košice), RNDr. Marián
Ružička (Gymnázium Poštová, Košice), PhDr. Ľubomír Sobek (Gymnázium Alejová,
Košice), RNDr. Marcel Tribus (Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov)
Zúčastnení za PF UPJŠ: RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.,
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., PhDr. Svetlana
Libová, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., RNDr.
Ľubomír Šnajder, PhD., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predstavenie ideových zámerov „Klubu riaditeľov SŠ“
Informácia o projekte „Otvorených laboratórií PF UPJŠ“
Ponuka na zapojenie do projektov v rámci 7FP
Medziodborové a učiteľské štúdium na PF UPJŠ
Kontinuálne vzdelávanie na PF UPJŠ
Aktivity PF UPJŠ pre stredné školy
Diskusia
Záver

Ad 1) Predstavenie ideových zámerov „Klubu riaditeľov SŠ“
Doc. Semanišin privítal zúčastnených a ocenil, že riaditelia SŠ prijali pozvanie na toto
stretnutie. Predstavil dôvody, ktoré viedli k iniciovaniu stretnutia a založeniu klubu, ktoré sú
najmä:
•
•
•
•
•

zlepšenie podmienok na profesionálnu prípravu budúcich učiteľov a ich uplatnenie po
absolvovaní štúdia
zintenzívnenie starostlivosti o talentovaných študentov
popularizácia štúdia na PF UPJŠ
skvalitnenie kontinuálneho vzdelávania učiteľov SŠ
zlepšenie spolupráce PF UPJŠ a vybraných SŠ.

Ad 2) Informácia o projekte „Otvorených laboratórií PF UPJŠ“
Doc. Ganajová informovala o návrhu konceptu „Otvorených laboratórií PF UPJŠ“, ktorého
cieľom je motivovať žiakov na štúdium prírodovedných predmetov a sprístupniť im špičkovú
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infraštruktúru, ktorou aktuálne disponuje PF UPJŠ. Zúčastnení privítali túto možnosť
a navrhli, aby takéto možnosti boli poskytnuté tak na rutinnú výučbu ako aj na špecifické
aktivity pre talentovaných študentov. PF UPJŠ vytvorí semestrálnu ponuku, pričom zohľadní
obmedzenie košických a mimokošických škôl.
Ad 3) Ponuka na zapojenie do projektov rámci 7FP
Doc. Kireš predstavil dva projekty 7. RP a ďalšie projekty v rámci domácich grantových
schém. Informoval o možnosti zapojenia učiteľov do týchto projektov, ako aj možnosti získať
finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok pre SŠ. Zdôraznil, že cieľom projektov je
predovšetkým hľadať možnosti na zatraktívnenie výučby prírodovedných predmetov
a adekvátnu prípravu učiteľov.
Ad 4) Medziodborové a učiteľské štúdium na PF UPJŠ
Doc. Kimáková informovala o ponuke medziodborových bakalárskych študijných programov
a na ne nadväzujúcich učiteľských študijných programov.
Ad 5) Kontinuálne vzdelávanie na PF UPJŠ
Doc. Šveda informoval o ponuke v rámci celoživotného a špeciálne kontinuálneho
vzdelávania na PF UPJŠ. Účastníci stretnutia sa zhodli, že PF UPJŠ môže len ťažko
konkurovať metodickým centrám, ktoré získali projektové zdroje na realizáciu kontinuálneho
vzdelávania.
Ad 6) Aktivity PF UPJŠ pre stredné školy
Dr. Šnajder zhrnul rôznorodé aktivity, ktoré organizuje PF UPJŠ pre učiteľov a žiakov
stredných škôl.
Ad 7) Diskusia
V rámci všeobecnej diskusie všetci zúčastnení vyjadrili súhlas so založením „Klubu
riaditeľov SŠ“ ako komunikačnou platformou medzi PF UPJŠ a SŠ. Z hľadiska komunikácie
s externými inštitúciami a organizáciami je dôležitá istá forma jeho inštitucionalizácie
a formalizácie. Partnerské združenie má byť otvorené a môžu k nemu pristúpiť aj ďalší
riaditelia SŠ.
Ad 8) Záver
Na základe diskusie boli sformulované nasledovné závery:
1. PF UPJŠ upraví návrh „Štatútu Klubu riaditeľov SŠ“ a pripraví ho na podpis na
ustanovujúce zasadnutie, ktoré bude v 1. štvrťroku 2012. PF UPJŠ zverejní informáciu
o založení klubu na svojej WWW stránke a doplní ju odkazmi na WWW stránky
participujúcich SŠ. PF UPJŠ bude primeraným spôsobom propagovať úspechy
jednotlivých SŠ.
2. PF UPJŠ vytvorí registračný systém na ponuku návštev laboratórií („Otvorené
laboratória PF UPJŠ“) a cykly vedecko-populárnych prednášok (napr. Popoludnia
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s fyzikou, matematikou a informatikou). Bližšie informácie o projekte „Otvorené
laboratória PF UPJŠ“ bude poskytovať doc. Ganajová.
3. PF UPJŠ prehodnotí spôsob uzatvárania zmlúv na realizáciu pedagogických praxí tak,
aby vyhovoval zapojeným SŠ. PF UPJŠ bude hľadať spôsoby ako čo najviac oceniť
cvičných učiteľov (status cvičného učiteľa PF UPJŠ, zverejnenie na WWW stránke
fakulty, úvodné sústredenie cvičných učiteľov, ...).
4. PF UPJŠ bude hľadať možnosti, ako ponúkať kontinuálne vzdelávanie za obojstranne
výhodných podmienok.
5. PF UPJŠ bude v spolupráci so SŠ oslovovať úspešných riešiteľov predmetových
olympiád a ponúkať im štúdium na PF UPJŠ. PF UPJŠ bude hľadať zdroje na
motiváciu týchto študentov.
6. PF UPJŠ bude v spolupráci so SŠ hľadať možnosti uplatnenia najlepších absolventov
učiteľských študijných programov.
7. SŠ budú vytvárať čo najlepšie podmienky na zapojenie sa svojich žiakov a učiteľov do
aktivít odsúhlasených členmi klubu.
8. SŠ budú podporovať propagáciu PF UPJŠ na vlastnej škole (popularizačné
a propagačné aktivity, odkaz na WWW stránke, informácie sprostredkúvané
pedagogickými poradcami, ...).
9. V prípade záujmu o zapojenie do projektov 7. RP budú SŠ kontaktovať doc. Kireša.
10. PF UPJŠ bude raz mesačne informovať o aktualitách týkajúcich sa náplne klubu.

Zapísala: PhDr. Svetlana Libová

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
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