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Z obsahu...
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
odborárky, odborári,
práve čítate druhé tohtoročné číslo
Aktualít zväzu, kde sa dozviete, čo nové
u odborárov, ktorí sú členmi Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku.
Je už tradíciou, že podstatná časť
druhého čísla je venovaná ponuke rekreačných pobytov v čase letných
prázdnin, ktorú pre vás pripravila Dana
Peťková, kolegyňa z organizačného
odboru zväzu, v ktorej kompetencii sú
rekreácie a exkurzno-vzdelávacie podujatia, známe pod skratkou EXOD. Táto
špecifická forma ďalšieho vzdelávania
pedagogických, odborných, ale i nepedagogických zamestnancov školstva
v tomto roku dovŕšila šesťdesiaty ročník
svojej existencie. Takže neváhajte,
dobrovoľní organizátori z vašich radov už
netrpezlivo čakajú na prihlášky.
V marci sme pre všetkých, ktorým osud
slovenského regionálneho a vysokého
školstva nie je ľahostajný, pripravili
odbornú konferenciu Slovenské školstvo
v období krízy a systémových zmien.
Závery z konferencie a odporúčania

jednotlivých združení vám prinášame
vnútri čísla.
Report od Ivety Majerovej zo šiesteho
ročníka lyžiarskych pretekov o Pohár
predsedu OZ PŠaV na Slovensku, ktorý
sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku
Dolinky – Žiar pri Liptovskom Mikuláši,
prinášame na tridsiatej strane.
Ciele a program zväzu na rok 2013, ktoré
prerokovalo predsedníctvo zväzu a predložilo na prerokovanie a schválenie na
8. zasadnutí rady zväzu dňa 21. marca
2013 v Bratislave, prinášame na stranách
31 a 32.
Zväzoví inšpektori bezpečnosti práce
pripravili informáciu o stave bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci za rok 2012,
z ktorej vyplýva, že vykonali celkovo 42
kontrol BOZP, pri ktorých zistili 218
nedostatkov, ku ktorým vydali 107 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
V rubrike Z činnosti združení v tomto čísle
prinášame informácie zo školení predsedov základných organizácii Žilinského
kraja od Alžbety Kozelovej a Nory
Zapletajovej na strane 34. Ďalej sa
dočítate o školení základných organizácii
škôl a školských organizácií v okrese
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Čadca v článku, ktorý pripravila Mária
Barančíková. O školení k novele Zákonníka práce píše Soňa Čáslavová.
Poznatky z pracovnej návštevy v Holandsku a informácie zo siedmeho ročníka
Učiteľskej kvapky krvi konanej pri príležitosti Dňa učiteľov v Spojenej škole
v Leviciach prináša Ivan Šóš.
Od učiteľov sa žiada, aby boli novátormi,
manažérmi, prieskumníkmi, aby boli tvoriví, trpezliví, láskaví. Je toho dosť? Možno
aj z dôvodu, aby sme nemysleli na výšku
svojho platu. O tom, či učitelia základných
a stredných škôl chcú, alebo nechcú zabojovať o štandard svojej práce, uvažuje
Jozef Smida v rubrike Môj názor na vec.
Ako je to so zamestnancami vysokého
školstva, ich platmi, a nielen o tom, sa
dozviete v prehľadovom článku v budúcom čísle Aktualít zväzu.
Vážení čitatelia, v mene členov redakčnej
rady, ktorá sa rozšírila o dvoch nových
členov – Mgr. Renátu Majkovú a Mgr.
Juraja Stodolovského – vám prajem pohodovú jar a ešte pohodovejšie leto aj
v tejto pre školstvo veľmi turbulentnej
dobe.
Miroslav Habán,
predseda redakčnej rady

Zariadenia
s celoročnou prevádzkou

Rekreačné zariadenia
OZ PŠaV na Slovensku

CROCUS – Kežmarské Žľaby
a ČINGOV
B

líži sa čas letných dovoleniek,
a preto by sme vás radi pozvali do
rekreačných zariadení Odborového
zväzu PŠaV na Slovensku, situovaných
v krásnej prírode Vysokých Tatier a Slovenského raja. Psychicky aj fyzicky
náročnú a zodpovednú prácu učiteľa
je možné dobre vykonávať len vtedy,
keď si nájdete čas aj na oddych.
Ponúkame vám nielen možnosť pokochať
sa krásami Slovenska, ale aj zotaviť sa
v príjemnom prostredí našich nedávno
zrekonštruovaných zariadení v Kežmarských Žľaboch a Čingove.
Informácie o rekreačných pobytoch,
rekreačných zariadeniach, cenníky
a tlačivá objednávok nájdete v priebehu celého roka aj na webovej stránke
zväzu: www.ozpsav.sk – rekreácie.
Člen OZ PŠaV, jeho manžel, manželka
a nezaopatrené deti platia nižšiu cenu
za poukaz ako nečlenovia. Odborový zväz
na rekreačné pobyty vo svojich zariadeniach poskytuje členom zväzu a ich
nezaopatreným deťom aj dotáciu vo
výške 20,40 € na 7-dňový pobyt, ktorá
je už odrátaná z ceny poukazu.

Na pobyty sú prednostne zaraďovaní
členovia OZ PŠaV na Slovensku.
Objednávky na pobyty do Kežmarských
Žľabov a na Čingov posielajte písomne,

PONUKA REKREAČNÝCH POBYTOV
V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN 2013

e-mailom alebo faxom priamo na adresu
rekreačného zariadenia (RZ) do 25. 5.
2013.
Použite naše tlačivo Objednávka na rekreačný pobyt do RZ... (je aj na
webovej stránke zväzu). V objednávke je
potrebné uviesť všetky údaje, najmä
termín pobytu, aj alternatívu, počet osôb,
presnú adresu bydliska a názov a presnú
adresu pracoviska, telefón alebo e-mail.
Objednávateľ je povinný včas oznámiť
zariadeniu každú zmenu v obsadzovaní
už pridelených miest, aby sa predišlo
zbytočným nedorozumeniam, prípadne
plateniu storno poplatkov a aby sa
voľné poukazy mohli poskytnúť iným záujemcom.
RZ pošle objednávateľovi tlačivo
Oznámenie o zaplatení, kde sú uvedené
informácie o cene poukazov a spôsobe
platby. Pre overenie správnosti výpočtu
ceny poukazov je nevyhnutné, aby
členstvo v OZ PŠaV potvrdila príslušná
ZO, výnimočne aj rada ZO, ktorá zodpovedá za správne vyplnenie tlačiva,
výpočet ceny poukazu a za oprávnenosť
poskytnutia dotácie (čitateľná pečiatka ZO
a podpis predsedu). Neoprávnene vyplatená dotácia sa musí vrátiť. V prípade
nedodržania termínov zaplatenia poukazov môžu byť poukazy pridelené iným
záujemcom.

Poukazy do oboch RZ musia byť
zaplatené do 17. 6. 2013.
RZ posielajú poukazy priamo na
adresu objednávateľa až po doručení
tlačiva Oznámenie o zaplatení a kópie
dokladu o zaplatení. Každá osoba, teda
aj dieťa, musí mať vlastný poukaz.
Osoba, ktorá má nárok na dotáciu alebo
na nižšiu cenu (člen OZ, jeho nezaopatrené dieťa a manželka), musí mať
pokaz správne vyplnený, s vyznačeným
členstvom a potvrdený príslušnou
ZO OZ PŠaV, výnimočne aj radou ZO OZ
PŠaV (čitateľná pečiatka ZO a podpis
predsedu). Poukaz sa musí odovzdať
Bešeňová - thermal park
pri nástupe na pobyt.
UPOZORNENIE:
Rekreačné zariadenia je možné využívať celoročne na individuálne aj
kolektívne pobyty, výlety, rôzne školenia, porady, semináre a iné akcie.
Objednávky posielajte priamo do RZ.
Použite naše tlačivo objednávky,
ktoré nájdete na webovej stránke OZ
PŠaV – www.ozpsav.sk – rekreácie
– Objednávka na akcie a pobyty mimo
školských prázdnin.
RZ CROCUS Kežmarské Žľaby je
možné využívať aj na lyžiarske zájazdy a školy v prírode.

3

Zariadenia
s celoročnou prevádzkou

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV

CROCUS – Kežmarské Žľaby
R

ekreačné zariadenie sa nachádza
cca 4 km od Tatranskej Lomnice
smerom na Tatranskú Kotlinu, resp.
Ždiar, v peknom, tichom prostredí Belianskych Tatier. Doprava: autobusom
z Popradu, zo Smokovca a z Tatranskej
Lomnice alebo opačne z Kežmarku a Tatranskej Kotliny – zastávka Kežmarské
Žľaby je priamo pred zariadením. Pri RZ
je parkovisko. Ubytovanie: RZ je kompletne zrekonštruované. V zariadení sú
dvojposteľové izby so sociálnym zariadením a bunky, v jednej bunke je jedna
dvojposteľová izba a jedna dvojposteľová
izba s prístelkou a sociálne zariadenie.
V každej izbe je chladnička, TV a WIFI.
Rekreanti majú k dispozícii stôl na stolný
tenis, rôzne spoločenské hry a športové
náradie. V areáli sú športové ihriská.
Budova je chodbou prepojená s budovou
Vzdelávacieho centra a centra regenerácie pracovnej sily, kde je wellness
centrum (bazén s protiprúdom, vírivka,
suchá a parná sauna, služby maséra
a fitness – zdarma). Na pobyt nie je
dovolené vodiť psov a iné zvieratá.
Nástup na pobyt je po 14,00 h, odchod

do 10,00 h. Stravovanie: plná penzia,
deti do 12 rokov poberajú jednotne
detskú stravu – nižšia cena poukazu.
Pobyt sa začína večerou a končí
raňajkami s obedovým balíčkom. V cene
poukazu je: ubytovanie a plná penzia
(podmienka na čerpanie dotácie),
manipulačný poplatok vo výške 1,30 €
a poukážka na jeden vstup na 2 hodiny
do wellness centra (dospelý v hodnote 5 €;
dieťa 3 – 12 r. a senior nad 65 r. – 2,50 €;
dieťa do 3 r. – zdarma), s možnosťou
využitia troch atrakcií v ľubovoľnej
kombinácii (bazén, sauna, vírivka).
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť
typ sauny alebo vírivky podľa potreby
(čistenie, výmena vody, poveternostné
podmienky). Vstup do fitnes je zdarma.
Poukážku vydá recepcia pri nástupe na
pobyt, tam si tiež treba dopredu objednať

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
CROCUS Kežmarské Žľaby
059 60 Tatranská Lomnica
č. tel./fax 052/44 68 165, 0911 273 488
e-mail: rzcrocus@stonline.sk
www.ozpsav.sk - rekreacie

termín. V prípade, že na prístelke spí
osoba staršia ako 12 rokov, zariadenie
jej vráti 3 € za noc. V cene poukazu nie je:
daň z ubytovania vo výške 1 € na osobu
a noc, okrem osôb do 18 r., nad 70 r.
a držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, aj sprievodcu.
Ubytovať sa môžete aj v dvoch apartmánoch vo Vzdelávacom centre a centre pre regeneráciu pracovnej sily
(VCaCRPS) – www.centrumzlaby.sk
Objednávky a informácie: VCaCRPS,
Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Tatranská
Lomnica
č. tel./fax: 052/44 68 165, 0911 273 488,
e-mail: centrumzlaby@gmail.com

7-denné pobyty v RZ CROCUS
(6 x nocľah a 6 x plná penzia)
1.

1. 7. – 7. 7.

4.

21. 7. – 27. 7.

7.

11. 8. – 17. 8.

2.

7. 7. – 13. 7.

5.

28. 7. – 3. 8.

8.

18. 8. – 24. 8.

3.

14. 7. – 20. 7.

6.

9.

25. 8. – 31. 8.

4. 8. – 10. 8.

Cena poukazu
člen OZ PŠaV do 65 r. a jeho nezaop. deti nad 12 r.

126,30 €

člen OZ PŠaV od 65 r.

123,80 €

deti člena OZ PŠaV od 3 do 12 r.

93,80 €

manžel/ka člena OZ PŠaV do 65 r.

146,70 €

manžel/ka člena OZ PŠaV od 65 r.

144,20 €

nečlen OZ PŠaV od 12 do 65 r.

168,90 €

nečlen OZ PŠaV od 65 r.

166,40 €

nečlen OZ PŠaV od 3 do 12 r.

136,40 €

Cenník apartmánov VCaCRPS (bez dotácie OZ PŠaV na Slovensku)
Cenník platný od 1. 4. 2013
Apartmán pre (počet osôb)
cena za apartmán spolu za 1noc

od 10.1.do 22.12.
VAP
4 os.

VaMAP
3 os.

MAP
2 os.

od 23.12. do 9.1.
VAP
4 os.

VaMAP
3 os.

MAP
2 os.

70,00 € 60,00 € 50,00 € 96,00 € 84,00 € 66,00 €

cena pre členov OZ PŠaV za 1 noc 60,00 € 51,00 € 40,00 € 88,00 € 75,00 € 58,00 €
VAP– veľký apartmán, MAP – malý apartmán, VaMAP – veľký a malý apartmán
osoba na prístelku platí 10,00 € za 1 noc
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Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
ČINGOV
R

ekreačné zariadenie sa nachádza v prekrásnom
prostredí Slovenského raja. Doprava: autobusom zo
Spišskej Novej Vsi. Ubytovanie: v 2-, 3-, 4-posteľových
izbách s možnosťou prístelky. Každá izba má vlastné sociálne
zariadenie. Rekreanti môžu využívať spoločenskú miestnosť
a klubovňu s televízorom, vonkajší gril, detské preliezačky
a saunu. Na spestrenie a spríjemnenie svojho pobytu majú
k dispozícii knižnicu, spoločenské hry, PC, WIFI, stolný tenis
a futbal, biliard, horské bicykle a iné športové náčinie. V okolí je
dostatok možností na turistiku a športovanie. Na pobyt nie je
dovolené vodiť psov a iné zvieratá. Nástup na pobyt je po
14,00 h, odchod do 10,00 h. Stravovanie: zariadenie
neposkytuje. Na individuálnu prípravu stravy môžu rekreanti
využiť kuchyňu, kompletne vybavenú riadom, sporákom,
mikrovlnnou rúrou, chladničkami a mrazničkou. V blízkosti
RZ je tiež možnosť stravovania za prijateľnú cenu v penzióne
Lesnica alebo na salaši (cca 500 m). V cene poukazu je:
ubytovanie. V prípade, že na prístelke spí osoba staršia ako
12 rokov, zariadenie jej vráti 3 € za noc. V cene poukazu nie je:
daň z ubytovania vo výške 0,50 € na osobu a noc, okrem osôb
do 18 r., nad 70 r. a držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, aj jeho sprievodcu.

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
Čingov č. 143
053 11 Smižany
0918 901 773
e-mail: rz.cingov@atlas.sk
www.ozpsav.sk - rekreacie

7-denné pobyty
(6 x nocľah)
1.
2.
3.

30. 6. – 6. 7.
7. 7. – 13. 7.
14. 7.– 20. 7.

4.

21. 7. – 27. 7.

7.

11. 8. – 17. 8.

5.

28. 7. – 3. 8.

8.

18. 8. – 24. 8.

9.

25. 8. – 31. 8.

6.

4. 8. – 10. 8.

Cena poukazu
člen OZ a jeho nezaopatrené deti
manžel/ka člena OZ PŠaV
nečlen

45,60 €
66,00 €
72,00 €
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OBJEDNÁVKA
na rekreačný pobyt (min. 3 noci)
s dotáciou OZ PŠaV na Slovensku
Dodávateľ:

Objednávateľ:

Meno a priezvisko .................................................................... Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
CROCUS
Presná adresa .......................................................................... Kežmarské Žľaby
059 60 Tatranská Lomnica
.................................................................................................. tel./fax: 052/446 81 65
mobil: 0911/273 488
Telefón s predvoľbou ............................................................... e-mail: rzcrocus@stonline.sk
www.ozpsav.sk – rekreácie
E-mail .......................................................................................
Termín ............................................................... Alternatíva ................................................
Pracovisko objednávateľa – presná adresa .........................................................................
...........................................................................................................................................................

Telefón s predvoľbou .......................................... e-mail .......................................................

Meno a rok narodenia členov OZ PŠaV
a ich nezaopatrených detí,
ktorí majú nárok na dotáciu OZ

1. ...................................................................
Meno a rok narodenia nečlenov OZ PŠaV

1. ............................................................................

1. ..................................................................

2. ............................................................................

2. ..................................................................

3. ............................................................................

3. ..................................................................

4. ............................................................................

4. ..................................................................

5. ............................................................................

5. ..................................................................

6. ............................................................................

6. ..................................................................

7. ............................................................................

7. ..................................................................

Dátum ........................................

Meno a rok narodenia manžela/ky člena OZ PŠaV

........................................................
podpis objednávateľa

Na pobyt sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku
Prihlášku nájdete aj na web stránke www.ozpsav.sk
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OBJEDNÁVKA
na rekreačný pobyt (min. 3 noci)
s dotáciou OZ PŠaV na Slovensku
Objednávateľ:

Dodávateľ:

Meno a priezvisko ..................................................................

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
ČINGOV
Presná adresa ........................................................................ pošta Smižany
053 11 Smižany
................................................................................................ mobil: 0918 901 773
e-mail: rz.cingov@atlas.sk
Telefón s predvoľbou .............................................................. www.ozpsav.sk – rekreácie

E-mail .....................................................................................
Termín ............................................................... Alternatíva ................................................
Pracovisko objednávateľa - presná adresa .........................................................................
...........................................................................................................................................................

Telefón s predvoľbou .......................................... e-mail .......................................................

Meno a rok narodenia členov OZ PŠaV
a ich nezaopatrených detí,
ktorí majú nárok na dotáciu OZ

1....................................................................
Meno a rok narodenia nečlenov OZ PŠaV

1. ............................................................................

1. ..................................................................

2. ............................................................................

2. ..................................................................

3. ............................................................................

3. ..................................................................

4. ............................................................................

4. ..................................................................

5. ............................................................................

5. ...................................................................

6. ............................................................................

6. ...................................................................

7. ............................................................................

7. ...................................................................

Dátum ........................................

Meno a rok narodenia manžela/ky člena OZ PŠaV

........................................................
podpis objednávateľa

Na pobyt sú prednostne zaraďovaní členovia OZ PŠaV na Slovensku

Prihlášku nájdete aj na web stránke www.ozpsav.sk

7

Zariadenia
s celoročnou prevádzkou

Ďalšie zariadenia
s celoročnou prevádzkou
O

krem RZ Crocus Kežmarské Žľaby
a Čingov je počas celého roka
možné využívať na rôzne podujatia, ako
sú rekreačné pobyty, víkendové pobyty,
výlety, školenia, porady, semináre, kurzy,
zájazdy a pod., aj ďalšie zariadenia.
Všetky zariadenia môžu využívať aj iné
ako školské organizácie.
1. Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov, Trenčianske Teplice
– www.dszsu.sk
Informácie o termínoch a cene pobytu vám poskytnú priamo v zariadení
a na webstránke www.dszsu.sk .
Domov SZSU sa nachádza v blízkosti
centra Trenčianskych Teplíc. Má krásny
areál – záhradu a tenisové kurty. Kúpele
Trenčianske Teplice sú známe svojím
prekrásnym okolím, liečivými prameňmi,
turistickými trasami a rôznymi kultúrnymi
podujatiami. Ambulantné liečebné procedúry je možné vopred objednať alebo
zakúpiť.
Ubytovanie je v 2- a 3-posteľových izbách. Väčšina izieb má vlastné sociálne
zariadenie.
Stravovanie: možnosť objednať priamo
v zariadení.
Objednávky a informácie: Ing. Mária
Valachová, Domov SZSU, Partizánska 11,
914 51 Trenčianske Teplice

bez dotácie
OZ PŠaV
na Slovensku

č. tel.: 032/65 52 301, fax: 032/65 52 270,
mobil: 0903 429 888, e-mail: prevadzka@dszsu.sk
2. Školský internát, Ul. J. Švermu
1736/14, 960 78 Zvolen
– www.skinternatzv.sk
Internát sa nachádza neďaleko centra
mesta, v jeho blízkosti sú obchody
a reštaurácie. V samotnom meste Zvolen
možno navštíviť divadlo, zámok, kino,
Pustý hrad. Neďaleko sú tiež kúpeľné
mestá Sliač a Kováčová s termálnymi
kúpaliskami. V Kováčovej bude v lete
otvorený nový akvapark.
Ubytovanie: dve 2-post. izby s kuchynkou a so sociálnym zariadením (kapacita
12 osôb), so samostatným vchodom.
Parkovanie zdarma, priamo v areáli
internátu. Cena 10 €/os./noc. V prípade
záujmu je možné použiť zariadenie
fitnes a malej telocvične.
Stravovanie: je zabezpečené v dňoch
školského vyučovania, pondelok – piatok,
začína sa raňajkami, končí obedom.
Výber z troch druhov jedál. Ceny: raňajky
1,12 €, obed 2,47 €, večera 2,04 €.
Objednávky a informácie: Andrea
Gútová, Školský internát, Ul. J. Švermu
1736/14, 960 78 Zvolen
č. tel.: 045/53 34 207, mobil: 0907 888
033, e-mail: sekretariat@skinternatzv.sk

Domov speváckeho zboru
slovenských učiteľov,Trenčianske Teplice

Rekreačné pobyty leto 2013

bez dotácie
OZ PŠaV
na Slovensku

SPA & AQUAPARK Turčianske Teplice

Štúrovo – Školský internát pri SOŠ,
Ul. sv. Štefana 81, Štúrovo
Pobyty si jednotlivci alebo ZO OZ PŠaV
môžu objednávať okamžite po zverejnení oznamu. Záujemcovia budú na pobyty zaraďovaní priebežne tak, ako
budú prichádzať objednávky – uviesť vždy
aj náhradný termín. Vybratí záujemcovia
spolu s oznámením o zaradení dostanú
informácie o podmienkach pobytu, spôsobe a termíne zaplatenia poukazov a o storno podmienkach. Objednávky po 30. 6.
budú akceptované, len ak budú voľné
miesta. V prípade, že poukazy nebudú
zaplatené v stanovenom termíne, budú
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poskytnuté iným záujemcom. Každú
zmenu treba ihneď oznámiť.
Termíny:
1.

8. 7. – 14. 7.

3.

22. 7. – 28. 7.

2. 15. 7. – 21. 7.

4.

29. 7. – 4. 8.

Cena poukazu
(ubytovanie + polpenzia):
dospelí – 78,00 €
deti do 15 r. – 67,00 €
Ubytovanie: v ŠI pri SOŠ, Ul. sv. Štefana
81, 943 03 Štúrovo. K dispozícii sú 2-, 3-,
a 4-posteľové izby, spoločné sociálne

zariadenia na chodbe. Možnosť pestrého
kultúrneho a športovo-rekreačného vyžitia
– dunajské pláže, termálne kúpalisko
Vadaš, turistika, cykloturistika, návšteva
Ostrihomu a pod. V cene nie je zahrnutý
kúpeľný poplatok pre osoby nad 18 rokov
vo výške 0,55 € na osobu a deň.
Stravovanie: začína sa v pondelok večerou, utorok až piatok polpenzia, končí sa
raňajkami v sobotu. Sobota a nedeľa
samostatné stravovanie. Pobyt sa končí
v nedeľu o 12.00 h.
Objednávky a informácie: Mgr. Soňa
Pekárová, ZŠ Stampayho ul. 928/76, 943
42 Gbelce

60.

ročník

EXOD

E

XOD – exkurzno-vzdelávacie
podujatia, sú špecifickou formou
ďalšieho vzdelávania pedagogických
a odborných zamestnancov školstva
s cieľom rozširovania ich odborných
teoretických aj praktických znalostí,
rozvíjania rôznych záujmových
činností, výmeny poznatkov a skúsenosti s kolegami z Česka, ktoré
potom môžu využiť vo svojej náročnej
výchovno-vzdelávacej práci. Umož-

2013

ňujú získavanie vedomostí z oblasti
kultúry, histórie, umenia, geografie,
rôznych prírodovedných a technických odborov. Základnou súčasťou
exkurzno-vzdelávacích podujatí sú
odborné prednášky, sprievodné
výklady, exkurzie, ale aj relaxačno-ozdravné aktivity, ako je šport a turistika.
Podujatia EXOD sa uskutočňujú
v čase školských prázdnin, a to

formou exkurzno-vzdelávacích základní (EVZ). Zabezpečujú ich dobrovoľní pracovníci, vedúci EXOD.
Zúčastňovať sa na nich môžu pedagogickí a odborní školskí zamestnanci a tiež ich rodinní príslušníci či
iní záujemcovia. Program a tematické
zameranie exkurzno-vzdelávacích
podujatí sa každoročne aktualizuje.
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Exkurzno-vzdelávacie
základne (EVZ)
na Slovensku
Prihlášky – na podujatia EXOD sa
záujemcovia môžu prihlasovať ihneď
po ich zverejnení. Uzávierka prihlášok
je 13. 5. Po tomto termíne budú
záujemcovia zaraďovaní na jednotlivé
podujatia len v prípade voľného miesta.
Prihláška musí byť kompletne a presne
vyplnená každým prihláseným
účastníkom, pedagogickým a odborným zamestnancom ju musí potvrdiť aj
zamestnávateľ (škola, školské zariadenie). Prihlášky posielajte na
adresu uvedenú v ponuke jednotlivých základní. Nezabudnite pripojiť aj obálku so známkou a svojou
adresou, na ktorú dostanete oznámenie o zaradení a podrobné
informácie. Vo vlastnom záujme
dodržte termín zaslania prihlášky a najmä termín zaplatenia a poslania
oznámenia o zaplatení. V prípade
nedodržania termínov môže vaše
miesto obsadiť iná osoba. Prihláška
je záväzná, ak sa z vážnych príčin
nemôžete na EVZ zúčastniť, okamžite
to oznámte jej vedúcemu. Vyhnete
sa nedorozumeniam a plateniu storno
poplatkov.
Úhrada – pri platení účastníckych
poplatkov sa treba riadiť pokynmi
vedúceho EVZ.
OZ PŠaV aj tento rok požiadal
MŠVVaŠ SR o poskytnutie dotácie
na EXOD v SR. Dotácia sa poskytuje len aktívnym pedagogickým
a odborným školským zamestnancom. V prípade poskytnutia
dotácie bude účastnícky poplatok
znížený cca o 25 až 30 %.
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1. KOŠICE – EURÓPSKE HLAVNÉ
MESTO KULTÚRY 2013
Termín: 4. 7. – 10. 7. 2013
Program: Poznávanie kultúrnych a historických pamiatok druhého najväčšieho
mesta Slovenska a najväčšej mestskej
pamiatkovej rezervácie na Slovensku.
Kultúrne akcie v rámci EHMK. Košický
zlatý poklad. Botanická a zoologická
záhrada. Múzeá: letecké, archeologické,
voskových figurín, ulička starých remesiel.
Nenáročná turistika do okolia Košíc:
Hradová (vyhliadková veža), Bankov,
Alpínka.
Cena: 120 € za ubytovanie vo vysokoškolskom internáte, v 2-posteľových
izbách so spoločným sociálnym zariadením, polpenzia a čiastočne aj vstupné.
Prihlášky: Ing. Mária Ondrušková,
Exnárova 21, 040 22 Košice
č. tel.: 055/67 14 644,
mobil: 0904 337 834,
e-mail: dmatugova@centrum.sk

2. KOMÁRNO A OKOLIE
Termín: 4. 7. – 11. 7. 2013
Program: Kultúrne a historické pamiatky
regiónu – Komárno, pamiatky a osobnosti, mestské opevnenie, Rímske
lapidárium, sútok Váhu a Dunaja (plavba
loďou), hvezdáreň v Hurbanove, Štúrovo
– Ostrihom (bazilika), Slávnosti ľudových
remesiel Podhájska, historický vodný
mlyn Kolárovo a i. Termálne pramene

juhozápadného Slovenska – Podhájska,
Štúrovo, Veľký Meder, Patince, Komárno.
Cena: 119 € za ubytovanie v DM pri SPŠ
Komárno v 2- až 5-posteľových izbách so
spoločným sociálnym zariadením na
chodbách (v dostatočnom množstve),
polpenziu (raňajky a večere s polievkou), dopravu autobusom denne podľa
programu.
Prihlášky: Mgr. Ľubica Ježová,
Vnútorná okružná 55/16,
945 01 Komárno, mobil: 0904 214 479,
e-mail: lubicaje@centrum.sk

3. PIENINY – KRÍŽOM-KRÁŽOM
– ČERVENÝ KLÁŠTOR
Termín: 6. 7. – 13. 7. 2013
Program: Komplexné poznávanie
Zamaguria a Pienin, prielom Dunajca,
prielom Lesnického potoka, Haligovské
skaly, Osturňa, Jezersko – jazero, Tri
koruny, Sokolica – Sokolí chodník,
hrebeňom Malých Pienin – Vysoké skalky,
hrady – Niedžidza, Čorštýn, Stará
Ľubovňa, Litmanová – Zvir, Jarabinský
prielom, Ščawnica – poľské kúpeľné
mesto.
Cena: 131 € za ubytovanie v penzióne
v Červenom Kláštore v 2- a 3-posteľových
izbách, polpenziu, dopravu počas programu, prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: privát – 048/61 17 642,
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

Exkurzno-vzdelávacie
základne na Slovensku

4. ZA KRÁSAMI A POZNANÍM
STREDNÉHO POVAŽIA
Termín: 8. 7. – 14. 7. 2013
Program: Základňa je vhodná pre všetky
vekové kategórie, nenáročná turistika
kombinovaná s výletmi autobusom,
návšteva pamiatok Beckov, Trenčiansky
hrad, Veľká Javorina (turistika), Bradlo
– Košariská (rodisko M. R. Štefánika),
návšteva miest Nové Mesto nad Váhom
(turistika), Myjava, Trenčín, Trenčianske
Teplice, Piešťany, prehliadka Múzea
S. Štúra v Lubine, Ľ. Podjavorinskej
v Bzinciach pod Javorinou. Možnosť
kúpania – plaváreň, jazero, športové
vyžitie.
Cena: 119 € za ubytovanie v internáte
SOŠ Stará Turá v 2- až 3-posteľových
izbách so spoločným sociálnym zariadením na chodbe, polpenziu a dopravu.
Prihlášky: Mgr. Anna Machajdíková,
Hrnčiarové 597, 916 12 Lubina
mobil: 0915 386 995,
e-mail: anenka@centrum.sk

Prihlášky: Svetluša Oriňáková,
Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina
mobil: 0908 069 928,
e-mail: orinakovci@pobox.sk,
www.exod-snina.szm.sk

6. POTULKY PO ORAVE
– TVRDOŠÍN
Termín: 13. 7. – 20. 7. 2013
Program: Putovanie po Orave – Babia
hora, Pilsko, rašelinisko, Oravská
priehrada – plavba loďou, Slanický ostrov,
Oravská lesná železnica, Vychylovka

forme balíčkov), dopravu podľa programu a prednášky.
Možnosť komfortnejšieho ubytovania:
Cena: 168 € za ubytovanie – penzión
v Tvrdošíne, dvojposteľové izby so sociálnym zariadením, polpenziu, dopravu
podľa programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: privát – 048/61 17 642,
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

lanovka na Chopok

5. SNINA – HORNÝ ZEMPLÍN
– POLONINY
Termín: 13. 7. – 20. 7. 2013
Program: Poznávanie Horného Zemplína
a Polonín turisticko-exkurznou formou
– Sninský kameň, Vihorlat, rašelinisko Podstávka (rosička okrúhlolistá),
Morské oko, Medová baba, Rjaba skala,
Kremenec – Stužický prales, Sninské
rybníky, drevené kostolíky východného
obradu, observatórium a planetárium
Kolonické sedlo, Hostovické lúky (kosatec
sibírsky), Múzeum A. Warhola v Medzilaborciach, Starinská priehrada, Krásnobrodský monastier, Humenné – múzeum
a skanzen, Osadné – kostnica.
Cena: 118 € za ubytovanie v internáte
SOŠ v Snine v 2- a 3-posteľových izbách
so spoločným soc. zariadením, polpenziu, dopravu vlastným autobusom
podľa programu.

– skanzen, Stará Bystrica – orloj, doliny
na poľskej strane Tatier – Chocholowská,
Košielisko, Stražiská, Giewont, dolina
Bialego, Zakopané.
Cena: 121 € za ubytovanie v Internáte
SŠ v Tvrdošíne – bunkový systém – 2a 3-posteľové izby, plnú penziu (obedy vo
drevený kostol Jaszczurovka,
Zakopané
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7. ZAMAGURIE – PIENINY
Termín: 15. 7. – 22. 7. 2013
Program: Pieniny na slovenskej a poľskej strane – príroda a pamiatky regiónu
– nenáročné pešie túry, Červený Kláštor
– múzeum, náučný chodník Pieninského
národného parku, plavba plťami, Stará
Ľubovňa – hrad a skanzen, v Poľsku
– zámok Niedzica, priehrada, kúpele
Szczawnica (lanovka, tobogan), Nowy
Targ (v prípade záujmu) a i.
Cena: 117 € za ubytovanie v turistickej
chate Lesnica v 2- až 4-posteľových
izbách s umývadlom, sprchy a WC
spoločné (možnosť ubytovania aj v luxusnom penzióne za príplatok 2 € na osobu
a deň, pripláca sa na mieste), polpenziu
(raňajky a večere s polievkou), dopravu
autobusom podľa programu.
Prihlášky: Mgr. Ľubica Ježová,
Vnútorná okružná 55/16,
945 01 Komárno
mobil: 0904 214 479,
e-mail: lubicaje@centrum.sk
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8. NÁRODNÉ PARKY – NAPANT,
MURÁNSKA PLANINA,
SLOVENSKÝ RAJ – BREZNO
Termín: 20. 7. – 27. 7. 2013
Program : Komplexné poznávanie
Nízkych Tatier, Ďumbier, Chabenec,
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Chopok,
Rudohorie – Hrb (geografický stred
Slovenska), Čiernohronská železnička,
lesnícky skanzen vo Vydrove, Muránska
planina – Stožky, Poludnica, Muránsky
hrad – Coburgovci, historické a kultúrne
zaujímavosti Horehronia, „Železná cesta“,
Slovenský raj – Zejmarská roklina.
Cena: 119 € za ubytovanie v Internáte
SŠ v Brezne – bunkový systém izieb – 2a 3-posteľové izby, polpenziu, dopravu
podľa programu a prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: privát – 048/61 17 642,
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

po rekonštrukcii, s TV a chladničkou
a bunky – v jednej bunke je jedna dvojposteľová izba a jedna dvojposteľová
izba s prístelkou a soc. zariadenie, Wi-Fi
zdarma, polpenziu (večere s polievkou),
dopravu počas výletu, 2x wellness
(bazén, sauna, vírivka), 1x masáž, fitnes
počas celého pobytu grátis, (možnosť
doobjednať ďalšie služby so zľavou),
prednášky, záverečný večer, organizačné poplatky.
Prihlášky: Mgr. Ľuboš Kvašňák,
Lomnická 2, 080 05 Prešov
č. tel.: 055/ 63 23 396,
mobil: 0903 620 414,
e-mail: lubos.kvasnak@gmail.com

10. VYSOKÉ TATRY
– TATRANSKÁ LESNÁ
Termín: 3. 8. – 10. 8. 2013
Program: Klasické Vysoké Tatry
– základňa je určená pre všetkých, ktorí
chcú spoznať krásu našich veľhôr bez

ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.
Túry sú prispôsobené tak, aby ich časť
zvládli i menej zdatní turisti a zdatní turisti
absolvujú celú trasu. Program sa realizuje v skupinkách podľa zdatnosti
účastníkov. Navštívime známe vysokohorské chaty, tatranské doliny i štíty. Po
túrach budú pripravené zaujímavé
diskusie z oblasti včelárstva a liečenia
včelími produktmi, liečivých rastlín a kvetov Tatier.
Cena: 148 €, deti od 5 do 10 rokov 125 €,
za ubytovanie v dvojposteľových izbách
s možnosťou prísteliek, s teplou a so
studenou vodou, spoločným sociálnym
zariadením v penzióne Karpatia v Tatranskej Lesnej, polpenziu, daň z ubytovania a organizačné výdavky.
Prihlášky: Mgr. Eva Matejová,
966 74 Veľké Pole 24
mobil: 0911 292 704,
e-mail: e.matejova@gmail.com

11. PO VÝHĽADOCH Z LIPTOVA
– LIPTOVSKÝ JÁN
Termín: 3. 8. – 10. 8. 2013
Program: Komplexné poznávanie
kultúrnych a prírodných krás Liptova,
kúpele Liptovský Ján, Poludnica,
Ďumbier, Ohnište, Stanišovská jaskyňa,
Krakova hoľa, Pusté, Chopok, Záskočie,
rodný dom Milana Rúfusa v Závažnej
Porube, Čierny Váh – prečerpávacia
elektráreň, prírodný prameň Kaďa,
Bobrovecká dolina, Žiarska dolina.
Cena: 132 € za ubytovanie – hotel
v Liptovskom Jáne, 2- a 3-posteľové izby
s umývadlom a sociálne zariadenie na
chodbe, polpenziu, dopravu podľa programu a prednášky.
Možnosť komfortnejšieho ubytovania:
Cena: 169 € za ubytovanie – penzión
v Liptovskom Jáne, dvojposteľové izby so
sociálnym zariadením a TV, polpenziu,
dopravu podľa programu a prednášky.

9. VYSOKÉ TATRY
– antistresový pobyt
Termín: 28. 7. – 3. 8. 2013
Program: Poznávanie kultúrnych a historických pamiatok podtatranskej oblasti,
turistické vychádzky (Zelené pleso,
Štrbské pleso, Skalnaté pleso, Malá
a Veľká studená dolina, vodopády).
Prednášky o relaxácii a zdravom životnom
štýle, celodenný výlet Kežmarok, Spišská
Sobota, Poprad (fakultatívne možnosť
Poľsko – Zakopané, resp. Nowy Targ),
rehabilitačné a relaxačné procedúry.
Cena: 140 € za ubytovanie v RZ OZ
PŠaV Crocus v Kežmarských Žľaboch,
2-posteľové izby so sociálnym zariadením
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penziu a dopravu počas programu.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: privát – 048/61 17 642,
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

14. ZA ZÁŽITKAMI A KULTÚROU
DO JESENNEJ BRATISLAVY

Levoča

Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: privát – 048/61 17 642,
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

12. VEĽKÁ FATRA Z LIPTOVA
– LIPTOVSKÉ REVÚCE

posteľových izbách s vlastným sociálnym
zariadením, polpenziu, dopravu počas
programu, prednášky.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: privát - 048/61 17 642,
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

Termín: 10. 8. – 17. 8. 2013
Program: Poznávanie Veľkej Fatry
– liptovská časť – Ostredok, Krížna,
Zvolen, Donovaly, Nová hoľa, Rakytov,
Čierny kameň, Borišov, Sidorovo, Vtáčnik,
Maliné, Vlkolinec – UNESCO, Brankovský
vodopád, Liptovský hrad, kúpele Lúčky
– vodopád.
Cena: 129 € za ubytovanie v penzióne
v Liptovských Revúcach v 1-, 2- a 3-

13. TATRY – ŽDIAR
Vlkolinec

Zelené pleso

Vlkolinec - interier izby

Termín: 17. 8. – 24. 8. 2013
Program: Komplexné poznávanie Tatier
– Belianskych, Vysokých, aj na poľskej
strane formou vysokohorskej turistiky.
Meďodoly, dolina Zeleného plesa
– Jahňací štít, Slavkovský štít, Morské
oko, dolina Piatich poľských plies,
Košielec – dolina Gasienicová, Orlia Perč,
Červené vrchy, Levoča – pamiatky
UNESCO, termálne kúpalisko Vrbov,
goralská kultúra – Goralský dom.
Cena: 127 € za ubytovanie v penzióne
v Ždiari v 2- a 3-posteľových izbách
s vlastným sociálnym zariadením, pol-

Termín: 26. 10. – 31. 10. 2013
Program: Historické a kultúrne zaujímavosti Bratislavy, poldenné
vychádzky spojené s návštevou divadelných predstavení (historická budova,
muzikál, činohra), múzeum, galéria, prípadne koncert, Devín.
Cena: 164 € za ubytovanie v hoteli, 2a 3-posteľové izby so sociálnym zariadením a izby bez sociálneho zariadenia,
raňajky a večere, záloha 35 € na vstupenky do divadla.
Prihlášky: Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno
č. tel.: privát – 048/61 17 642,
ZŠ – 048/61 79 225,
e-mail: sajgalova.luba@post.sk

organizované
Českomoravským
odborovým
zväzom pracovníkov
školstva
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Aj v tomto roku platia pre našich
členov OZ PŠaV a ich nezaopatrené deti ceny ako pre členov
ČMOS PŠ – zľava vo výške 10 až
20 %. Pre každú prihlasovanú osobu
použite samostatný formulár
prihlášky. Vyplnenú a potvrdenú
prihlášku (predseda ZO OZ PŠaV
pečiatkou a podpisom potvrdí, že
ste člen OZ PŠaV alebo jeho
nezaopatrené dieťa) pošlite na
adresu uvedenú pri každej základni a priložte 2 obálky so známkami
(do Českej republiky) a so svojou
adresou. Dodržte termín na zaslanie
prihlášky a potvrdenia o zaplatení
účastníckeho poplatku. Pri odhlásení alebo neúčasti je záujemca
povinný uhradiť organizátorovi
všetky preukázateľne vzniknuté
náklady. Pozorne si preštudujte, aké
služby sú zahrnuté v cene základne
a aké sú storno poplatky.
Ponuka last minute bude zverejnená len na internetovej stránke
www.skolskeodbory.cz.
Podrobnejšie informácie nájdete
na adrese www.skolskeodbory.cz
a na http://exody.cz.
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1. PRAHA
KULTURNÍ I TURISTICKÁ

2. VELIKONOCE, DIVADLA
A PRAHA 2013

1. 7. – 7. 7. 2013
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích
(2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím,
lednicí, varná konvice k dispozici)
internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež
v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice
metra Nové Butovice. Program: návštěva historických a kulturních památek
Prahy, projížďka lodí po „pražských
Benátkách“ s odborným výkladem (palácové zahrady, vltavské nábřeží s bývalou
celnicí na Výtoni, Vyšehrad, dendrologická zahrada v Průhonicích, přírodní
rezervace Šárka a další).
Cena: 4 400 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 850 Kč pro ostatní za ubytování,
snídaně, večeře, 1x slavnostní oběd,
1x placený vstup, projížďka lodí,
pojištění.
Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3.
Přihlášky: Mgr. Petr Honzák,
Mikšovského 6/976,
158 00 Praha 5 – Košíře
Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu:
Mgr. Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5-Košíře
e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz,
www.exodpraha5.chytry.cz

27. 3. – 31. 3. 2013
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích
(2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím,
lednicí, varná konvice k dispozici)
internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež
v Praze 5-Jinonicích, v blízkosti stanice
metra Nové Butovice. Program: návštěva
divadelních představení, vycházky velikonoční Prahou v oblasti Starého a Nového
města pražského. Návštěva uměleckých
stavebních děl (stará pražská tržiště,
beuronské umění v Praze, pražské
pasáže v oblasti Václavského náměstí,
prohlídka paláce Lucerna).
Cena: 3 900 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 300 Kč pro ostatní za ubytování,
snídaně, večeře, 1x slavnostní oběd,
1x placený vstup, pojištění. V ceně je
záloha 1 200 Kč na vstupenky do divadel – zúčtování při předání vstupenek.
Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3.
Přihlášky: Mgr. Petr Honzák,
Mikšovského 6/976,
158 00 Praha 5-Košíře.
Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu:
Mgr.Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5-Košíře,
e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz,

www.exodpraha5.chytry.cz
Přihlášky odeslat nejpozději
do 28. 2. 2013, aby mohly být včas
zajištěny vstupenky do divadel.

Praha

3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE
25. 10. – 31. 10. 2013
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích
(2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím,
lednicí, varná konvice k dispozici) internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro
zrakově postiženou mládež v Praze
5-Jinonicích, v blízkosti stanice metra
Nové Butovice. Program: Divadelní základnu zpestří náplň programu polodenními vycházkami nejen v historické
části podzimní Prahy, návštěva muzeí
a galerií (Stromovka, Ekomuzeum v Bubenči, Břevnovský klášter, dílo Alfonse
Muchy v jeho muzeu a ve Veletržním
paláci, malostranské paláce a další).

katedrála sv. Víta, Praha

4. SKVOSTY STARÉ PRAHY
8. 7. – 14. 7. 2013
Ubytování: Vysokoškolská kolej ve
středu města, dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě. Program:
Královskou cestou za nejkrásnějšími
skvosty staré Prahy. Historické centrum
města, Strahovský klášter, Židovské
město. Program lze po dohodě s účastníky upravit.
Cena: 4 800 Kč pro člena ČMOS PŠ,
5 300 Kč pro ostatní za ubytování,
obědy, večeře, průvodce, částečně
vstupy, adm.výdaje, pojištění.
Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3.
Přihlášky: Dagmar Zderadičková,
Počernická 86, 108 00 Praha 10,
mobil: 721 283 527,
nejpozdeji do 15. 4. 2013

5. POSÁZAVÍ
A PODBLANICKO
1. 7. – 6. 7. 2013
Ubytování: Internát ISŠT Černoleská
1997 v Benešově – dvou- a třílůžkové
pokoje (možno i čtyřlůžkové), dle potřeb

Cena: 4 700 Kč pro člena ČMOS PŠ,
5 150 Kč pro ostatní za ubytování,
snídaně, večeře, jeden slavnostní
oběd, 1x vstup do muzea nebo galerie,
záloha ve výši 1 500 Kč na vstupenky
do divadel, zúčtována při předání vstupenek, pojištění.
Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3.
Přihlášky: Mgr. Petr Honzák,
Mikšovského 6/976,
158 00 Praha 5-Košíře.
Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu:
Mgr.Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5-Košíře,
e-mail: exodpraha5.hop@seznam.cz,
www.exodpraha5.chytry.cz

rodin, buňky se společným sociálním
zařízením. Program: Blaník, Louňovice,
Kondrac, Vlašim, Vrchotovy Janovice
(Sidonie Nádherná), Vojenské historické
muzeum Lešany, zámek Jablonná, Týnec
nad Sázavou (rotunda a muzeum), Hrusice, Český Šternberk, Sázava (klášter),
Benešov, Konopiště (zámek a zámecký
areál).
Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 600 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, dopravu autobusem během
základny, některé vstupy, pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Benešov.
Přihlášky: OROS PŠ Nová pražská 2143,
256 01 Benešov, tel. 317 723 812,
605 106 460 – oba jen středa.

6. ZÁMKY A HRADY
V OKOLÍ HOŘOVIC
15. 7. – 21. 7. 2013
Ubytování: DM SOŠ a SOU Hořovice,
dvou- a třílůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením. V každém patře je
vybavená kuchyňka. WiFi, klubovna
k dispozici. Program: Podbrdská
základna za poznáním hradů a zámků
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doplněná návštěvou zajímavostí kraje.
Čtyři autobusové zájezdy do okolí. Hrady
Točník, Žebrák, Karlštejn (kaple sv. Kříže),
zámky Hořovice, Zbiroh, Dobříš, funkční
hamr v Dobřívi, Komárov – muzeum
umělecké litiny, hornický kostelík v Mrtníku, Strž – muzeum K. Čapka. Beseda
s kastelány hradu Točník a zámku
Hořovice, beseda o básnících Václavu
Hraběti a Ivanu Slavíkovi.
Cena: 3 680 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 040 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi (snídaně formou švédských
stolů), dopravu busem, organizační
výdaje, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko.
Přihlášky: Mgr. Pavla Ziková,
U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko,
tel. 777 304 545,
e-mail: exody@seznam.cz

Český Krumlov – zámok

Český Krumlov

zámok Hluboká

7. K BUDĚJICŮM CESTA
– ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ

8. ČESKÉ BUDĚJOVICE
– JIŽNÍ ČECHY

10. 8. – 17. 8. 2013
Ubytování: Domov mládeže U Hvízdala
– dvou- a třílůžkové pokoje se společným
WC a koupelnou tvoří buňku.
Program: Putování po Českobudějovicku
– zámek Kratochvíle, Holašovice (selské
baroko), Netolice, České Budějovice,
Hluboká nad Vltavou (lovecký zámek,
ZOO, příp. zámek), Český Krumlov
s návštěvou otáčivého hlediště – komedie
„Ženy Jindřicha VIII“ (v ceně je vstupenka
v hodnotě 550 Kč), Třeboň (lázeňské
město se spoustou rybníků, v ceně
i návštěva pivovaru), hora Kleť (rozhledna
a observatoř).
Cena: 4 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 600 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, za dopravu busem v průběhu základny, částečné vstupy, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium
J.V.Jirsíka, České Budějovice.
Přihlášky: Romana Klímová,
Fr. Ondříčka 16, 370 11 České
Budějovice, e-mail: romanakl@volny.cz

29. 7. – 6. 8. 2013
Ubytování: Dvou a třílůžkové pokoje
hotelového typu (sprcha, WC, balkon),
DM, U Hvízdala 4, 370 21 České Budějovice. Program: Poznávání přírody Budějovicka, Českokrumlovska, Doudlebska
a Novohradska. Historie a současnost
jižních Čech. Výjezdy do Rakouska
(Gmunden, Hallstadt, Gosau a Linec)
a do SRN (Passau). České Budějovice
– pamětihodnosti, exkurze pivovar, JETE
Temelín, Český Krumlov – zámek, město,
Hluboká nad Vltavou – zámek, nebo
Alšova galerie, Trocnov, Buškův hamr,
pevnost Žumberk, zámek Rožmberk,
Vyšší Brod – klášter a poštovní muzeum,
Terčino údolí u Nových Hradů, Vrbenské
rybníky.
Cena: 5 100 Kč pro člena ČMOS PŠ,
5 500 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, jízdné autobusem dle programu, vstupné dle programu, suvenýr
(jihočeská keramika), pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Bruntál.
Přihlášky: Mgr. Josef Dolek,
Mikulášská 30, 794 01 Krnov,
tel. 728 999 517,
e-mail: j.dolek@centrum.cz

9. PÍSEK
1. 7. – 9. 7. 2013
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje DM
v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním
WC a sprchou). K dispozici kuchyňka,
klubovna, televize. Program: Písek
– město a okolí, Zvíkov, Orlík, Vodňany,
Lomec, Bavorov, Husinec, Prachatice,
Kratochvíle, Příbram – Svatá hora,
Sušice, Rabí, Šumava – Povydří, Kašperské Hory, Churáňov atd. Zájezdy autobusem s možností kratších vycházek
nenáročným terénem v některých dnech.
Pěšky nebo autobusem.
Cena: 5 000 Kč pro člena ČMOS PŠ,
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5 500 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, 2 obědy, jízdné (5 celodenních autobusových zájezdů), pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Písek.
Přihlášky: Mgr. Marie Sychrovská,
17. listopadu 2595, 397 01 Písek,
tel. 382 215 084, mobil: 736 744 017

10. PÍSECKO
– základna pro turisty
12. 7. – 19. 7. 2013
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje DM
v Písku, dva pokoje tvoří buňku s vlastním
WC a sprchou. K dispozici kuchyňka,
klubovna, televize. Program: Poznávání
přírodních a historických krás a zajímavostí Písecka formou pěších výletů
v mírně zvlněné krajině v okolí Písku.
Trasy kolem 10 km denně, delší či kratší
varianty.

Vyšší Brod – Rožmberk – Český Krumlov
– Zlatá Koruna – Boršov. Prohlídka
Českého Krumlova, podle podmínek
počasí možnost návštěvy kulturních
památek (vstupné není v ceně): klášter
Vyšší Brod, hrad Rožmberk, klášter Zlatá
Koruna, zřícenina hradu Dívčí kámen.
Splouvání řeky „nalehko“, t. j. bez bagáže
– po celou dobu je k dispozici doprovodný
autobus.
Cena: 2 250 Kč pro člena ČMOS PŠ,
2 500 Kč pro ostatní za ubytování,
autobus, zapůjčení vodáckého vybavení (lodě, pádla, vesty, pumpy), instruktorské, průvodcovské služby,
pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium
tř. kpt. Jaroše, Brno.
Přihlášky: RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5,
638 00 Brno, e-mail: varejka@jaroska.cz

s výhledem na zámek, večeře v restauraci, 3x autobus po trase, průvodce
městem a po trasách, organizační náklady, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Frymburk.
Přihlášky: Marie Chmelařová,
382 79 Frymburk 15, tel. 732 278 058,
e-mail: orosck@seznam.cz

13. ŠUMAVA – BAVORSKÝ LES
– základna pro turisty
22. 7. – 1. 8. 2013
Ubytování: DM VOŠ a SPgŠ Prachatice,
v buňkách tvořených dvěma pokoji (2 a 3
lůžka) se sociálním zařízením, jídelna,
klubovny, televize, video, hřiště a možnost
zapůjčení sportovního náčiní. Program:
Šumava z české a německé strany,
autobusem, vlakem a pěšky; Velký Javor,
Luzný, Modrava- Březník, Medvědí stezka, Vydra a i.
Cena: 4 150 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 700 Kč pro ostatní za ubytování,
celod. stravu, dopravu, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ MŠ,
Česká 674, Prachatice.
Přihlášky: Stanislava Satorová, DM VOŠ
a SPgŠ Zahradní 101, 383 01 Prachatice,
mobil 724 944 451,
e-mail: stanasatorova@seznam.cz

14. DOMAŽLICE – CHODSKO

Český Krumlov

Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 500 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Písek.
Přihlášky: Mgr. Marie Sychrovská,
17. listopadu 2595, 397 01 Písek,
tel. 382 215 084, mobil: 736 744 017

11. VLTAVA
po vodě z Vyššího Brodu do
Boršova – nová základna
18. 8. – 22. 8. 2013
Ubytování: Vodácké tábořiště – kemp
Vltava na říčním km 294,5 mezi Rožmberkem a českým Krumlovem ve čtyřlůžkových chatkách. Možnost stravování.
V kempu je k dispozici moderní WC
a sprchy s teplou vodou, restaurace, hřiště. Program: Splutí řeky Vltavy z Vyššího
Brodu do Boršova na nafukovacích
dvoumístných kánoích typu Pálava. Trasa

12. ČESKÝ KRUMLOV
A ŠUMAVA
13. 7. – 20. 7. 2013
Ubytování: Pouze třílůžkové pokoje v DM
při Gymnáziu v Českém Krumlově (za
dvoulůžkový pokoj příplatek 300 Kč za
osobu a pobyt). Vždy 3 pokoje mají
společnou kuchyňku s lednicí, rychlovarnou konvicí a sporákem, WC a sprchu.
Program: Poznávání kulturních a přírodních zajímavostí Českokrumlovska
(město Český Krumlov – zámek a muzea,
zříceniny Vítkův kámen, Dívčí kámen,
kláštery Vyšší Brod a Zlatá Koruna).
Pěší turistika Šumavou – jižní část, stezka
v korunách stromů na Lipně a kulturní
památková vesnice Holašovice. Večerní toulky historickým městem Český
Krumlov.
Cena: 3 850 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 300 Kč pro ostatní za ubytování

8. 7. – 16. 7. 2013
Ubytování: Ve dvou- a třílůžkových
pokojích DM VOŠ, OA a SZŠ v
Domažlicích, společná sociální zařízení,
sprchy, kuchyňka. Program: Pěší turistika
doplněná vlastní autobusovou dopravou.
Trasy do 20 km (možno krátit) po
Chodsku, Českém lese, Kdyňsku, SRN.
Chodský folklor, kulturní památky, lidová
výroba. Program vhodný pro rodiny s
dětmi od 10 let.
Cena: 4 600 Kč pro člena ČMOS PŠ,
5 000 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, autobus, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium
J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice.
Přihlášky: Mgr. Marie Johánková,
Bořice 13, 344 01 Domažlice,
e-mail: johankova@gymdom.cz

15. CHEB A OKOLÍ
24. 7. – 31. 7. 2013
Ubytování: DM při ISŠ v Chebu, dvoua čtyřlůžkové pokoje tvoří buňku so
sociálním zařízením. Kuchyňka a společenská místnost na patře. Program:
Historické památky – Cheb, Loket, zámek
Bečov (relikviář sv. Maura) a klášter Teplá,
lázně – Františkovy, Mariánské, Karlovy
Vary, Kynžvart, přírodní rezervace
– Kladská, SOOS, motýlí farma. Výjezdy
do SRN – Waldsassen, Bamberg,
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Bayreuth.
Cena: 3 900 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 350 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, dopravu v místě základny,
průvodcovské služby, pojištění. Za
příplatek 200 – 400 Kč/os. (dle místa
nástupu) je možno využít společnou
dopravu autobusem do místa základny
po trase Olomouc – Brno – Praha
– Cheb a zpět.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE
Božetěchova, Olomouc.
Přihlášky: Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc,
tel. 585 208 121, mobil 736 774 626,
e-mail: michal@spseol.cz

16. CHEBSKO
A ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ
10. 7. – 18. 7. 2013
Ubytování: Dvou- až čtyřlůžkové pokoje
v DM SZdŠ, sociální zařízení na poschodí,
kuchyňka, TV, internet, parkování v areálu
domova mládeže cca 5-7 minut od centra
města. Program: Historické a přírodní
zajímavosti Chebska, autobusové a pěší
výlety – Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Kynžvart, hrad Loket, Bečov (relikviář sv.
Maura), rezervace SOOS, Amberg
(aquapark), krajinná přeshraniční výstava
Cheb – Tirschenreuth.
Cena: 3 500 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 900 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi ve školní jídelně, dopravu
autobusem pro trasách výletů, pojištění (včetně SRN).
Organizátor: OR ČMOS PŠ Cheb.
Přihlášky: Petr Plachý,
M. Kopeckého 12, 350 02 Cheb,
mobil: 728 834 781, fax: 354 424 825,
e-mail: plachy@5zscheb.cz

Horní Bříza – keramické muzeum, pivovar
Plzeň včetně muzea, klášter Plasy,
Manětín, Žlutice, Mariánská Týnice,
Kožlany, zájezd do Mariánských Lázní
a kláštera Teplá.
Cena: 3 400 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 800 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, dopravu během pobytu,
částečně vstupné, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Dolní Bělá.
Přihlášky: Mgr. Jiřina Karlovcová,
Dolní Bělá 172, 331 52 Dolní Bělá,
tel. 604 618 250,
e-mail: J.Karlovcova@seznam.cz

18. PODZIMNÍ PLZEŇ
– EVROPSKÉ MĚSTO
KULTURY 2015
25. 10. – 30. 10. 2013
Ubytování: Hotel Bayer v Borské ulici
poblíž centra ve dvou- a třílůžkových
pokojích s příslušenstvím. Snídaně formou švédského stolu, večeře s výběrem
přímo v hotelu. Program: Památková
rezervace v západočeské metropoli
– radnice, katedrála sv. Bartoloměje,
historické podzemí, Velká synagoga,
Měšťanská beseda, Muzeum loutek.
Exkurze do pivovaru Prazdroj, návštěva
Českého rozhlasu Plzeň, muzeum
Techmánia, kulturní setkání, tři divadelní
představení (koncert).
Cena: 4 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 800 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, průvodcovské služby, organizační výdaje, pojištění, záloha 1 000
Kč na vstupenky na divadelní představení, která bude zúčtována při zahá-

19. MÁCHŮV KRAJ
– ČESKOLIPSKO
6. 7. – 12. 7. 2013
Ubytování: DM v České Lípě, dvou
a třílůžkové pokoje, společné sociální
zařízení na chodbě. Program: Turisticko-rekreační pobyt s poznáváním přírodních
a historických zajímavostí Českolipska
a Kokořínska (bývalý vojenský prostor
Ralsko). Pěší vycházky i autobusové zájezdy.
Cena: 3 400 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 700 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, přesuny (bus, vlak), některé
vstupy, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Kamenický Šenov.
Přihlášky: Anna Machová,
Kozákova 243, 470 01 Česká Lípa,
mobil 606 393 776, večer tel. 487 824 193,
e-mail: machovacl@centrum.cz

20. KOKOŘÍNSKO
28. 7. – 3. 8. 2013
Ubytování: DM – čtyř- a pětilůžkové
pokoje v obci Kanina, společné sociální
zařízení, stravování v budově. Dvojice lze
ubytovat samostatně, nutná včasná přihláška. Program: Turisticko-rekreační
pobyt v CHKO Kokořínsko (jižní část),
kraji hlubokých údolí a rozsáhlých lesů,
jedinečných skalních útvarů, bohatém i
na historii. Pěší vycházky s využitím
místní dopravy při přepravě. Dva zájezdy.
Cena: 2 950 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 350 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, zájezdy, některé vstupy,
pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Kamenický Šenov.
Přihlášky: Anna Machová,
Kozákova 243, 470 01 Česká Lípa,
mobil 606 393 776, večer tel. 487 824 193,
e-mail: machovacl@centrum.cz

21. NOVOBORSKO – PŘÍRODNÍ
KRÁSY LUŽICKÝCH HOR
– pěší turistika

Mariánské Lázně

17. SEVERNÍ PLZEŇSKO
14. 7. – 20. 7. 2013
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje v buňkách s vlastním sociálním zařízením.
Program: Poznávání přírodních, kulturních a historických památek regionu.
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jení základny.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Nerovnice.
Přihlášky: Mgr. Jana Klobouková,
V Kamení 21, 326 00 Plzeň - Slovany,
tel. 377 446 704, mobil 607 763 785,
e-mail: jana.kloboukova@centrum.cz

8. 7. – 15. 7. 2013
Ubytování: V Novém Boru, nově zrekonstruované pokoje domova mládeže v blízkosti autobusového i vlakového nádraží.
Vždy dva pokoje tvoří společně buňku
se sociálním zařízením. Manželské páry
a rodiny lze ubytovat samostatně. Program: Vrcholy, vyhlídky a romantická
údolí Lužických hor, největší skalní hrad
Sloup v Čechách. Klíč – brána Lužických
hor, Luž, rozhledna Jedlová, Varhany,
Zlatý vrch, Havraní skály, Kyjovské údolí,
Dutý kámen, přehrada Naděje, zámek
Lemberk, Zdislavina studánka, Jablonné,
sklářské muzeum a exkurze ve sklárně.
Denně 10 – 15 km, vždy možno krátit trasy.

Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku

Cena: 3 600 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 900 Kč pro ostatní, 3 000 Kč dítě do 10
let za ubytování, polopenzi, exkurzi ve
sklárně, 2x přednášku, 2x autobusový
výlet, částečně vstupy, pojištění.
Organizátor: KR ČMOS
PŠ Liberecký kraj se sídlem v České Lípě.
Přihlášky: Hana Macelová,
Wolkerova 551, 473 01 Nový Bor,
tel. 487 728 143, nebo 607 603 437,
e-mail: h.macelova@seznam.cz

22. ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO
– základna pro rodiče s dětmi
20. 7. – 27. 7. 2013
Ubytování: Ve dvou- a třílůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím v DM
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní
v Děčíně 1, Čs. armády 10. Program:
Středně náročná turistika v oblasti Česko-saského Švýcarska. Prohlídka okresního
města, možnost koupání v termálním
koupališti, výjezdy do Saska a Drážďan.
Cena: 4 400 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 800 Kč pro ostatní, děti do 6 let
4 100/ 4 500 Kč za ubytování, polopenzi,
vstupné v ČR, jízdné autobusy na připravované trasy, pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Děčín.
Přihlášky: Mgr.Milena Eliášová, OROS
PŠ, VOŠ a SPŠ staveb., Čs.armády 10,
405 01Děčín, mobil 737 872 946,
e-mail: orosps.dc@volny.cz

23. ČESKÝ RÁJ, TURNOV
13. 7. – 20. 7. 2013
Ubytování: DM při SZŠ ul. 28. října v Turnově – dvoulůžkové pokoje se sprchou
a WC, k dispozici jsou společenské
místnosti s TV, DVD a připojením na
internet, sportoviště. Program: Turistika
– Český ráj jako evropský geopark.
Trosky, Kozákov, Malá Skála, Hrubá
Skála, Valdštejn, Hlavatice, Kopanina,
Dlaskův statek, Frýdštejn, Riegerova
stezka.
Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 600 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, 3x zájezd, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Žižkova 518, Turnov.
Přihlášky: PaeDr. Jaroslav Šonský,
Kosmonautů 1421, 511 01 Turnov,
tel. 484 840 028, mobil: 732 371 610,
e-mail: j.sonsky@centrum.cz

24. SOBOTKA – základna
pro učitele českého jazyka
a další zájemce
29. 6. – 6. 7. 2013
Ubytování: ZŠ v Sobotce (dvě až čtyři
lůžka ve třídě) a v soukromí. Program:
Šrámkova Sobotka – 57. ročník festivalu

českého jazyka, řeči a literatury „X smíchu“ – humor v jazyce a literatuře.
Přednášky a semináře vysokoškolských
pedagogů. Večerní kulturní programy.
Poetické odpoledne, besedy k tématu.
Seminární dílny uměleckého přednesu
a tvůrčího psaní. Vycházky do okolí.
Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 700 Kč pro ostatní za ubytování,
plnou penzi, vstupné na všechny programy, účast v dílně, Zpravodaj ŠS,
pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Sobotka.
Přihlášky: Marie Sekerová,
Na Benešově 247, 507 43 Sobotka,
tel. 493 571 434, mobil 732 933 246,
e-mail: marie.sekerova@seznam.cz

Cena: 4 100 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 550 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, jízdné, pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Svitavy.
Přihlášky: Mgr. Božena Šifnerová,
Nábřeží Svobody 385, 572 01 Polička,
tel. 603 353 167,
e-mail: bsifner@atlas.cz
27. ZA KRÁSAMI
ÚSTECKOORLICKA
27. 7. – 3. 8. 2013
Ubytování: DM SUŠ v Ústí nad Orlicí.
Dva pokoje o dvou až čtyřech lůžkách,
kompletní sociální zařízení. Program:
zámok v Rychnově nad Kněžnou

25. ZA KRÁSAMI
PODORLICKA
2. 7. – 10. 7. 2013
Ubytování: DM v Rychnově nad Kněžnou
(dvojice i rodiny samostatně, i jednolůžkové pokoje). Program: Vhodná i pro
důchodce. Orlické hory – hřebenová část
s Velkou Deštnou, jejich podhůří. Výtvarní umělci Podorlicka. Pamětihodnosti
a současnost města Rychnova nad
Kněžnou – Poláčkovo léto, Dobruška – F.
L.Věk, Vamberk – krajka. Zámky v Rychnově nad Kněžnou, Opočně, Častolovicích, Doudlebách nad Orlicí. Za Jiráskovým Temnem na Skalku a za Pokladem
do Potštejna. Babiččino údolí.
Cena: 4 500 Kč pro člena ČMOS PŠ,
5 000 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi a tři obědy v DM, jízdné
(denně autobusové zájezdy), všechny
vstupy, pojištění.
Organizátor: OR ČMOS
PŠ Rychnov nad Kněžnou.
Přihlášky: Anna Tesařová, SNP 1150,
516 01 Rychnov nad Kněžnou,
tel. 494 531 498

26. POLIČKA
4. 8 – 11. 8. 2013
Ubytování: DM SOŠ a SOU Čs. Armády
v Poličce ve dvou, případně třílůžkových
pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC).
Společná kuchyňka s ledničkou, klubovny
s TV, nehlídané parkoviště ve dvoře DM.
Program: Autobusové výlety spojené
s pěší turistikou. Autobus je k dispozici
po celý den. Příroda, studánky, skalní
útvary, kulturní a umělecké památky
Vysočiny. Krajem B. Martinů, M. Bureše,
A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V.
Raise, T. Novákové. Polička, Jimramov,
Tři Studně, Sykovec, Telecí, Březiny,
Devět skal, Krátká, Samotín, Blatiny,
Milovy, Svojanov, Starý Svojanov, Svobodné Hamry, skanzen staveb Vysočina,
Hlinsko, Kameničky, Litomyšl, Růžový
palouček, Nové Hrady.

zámok Opočno

Poznávání přírodních a historických krás
a zajímavostí Ústeckoorlicka. Ústí nad
Orlicí – Andrlův chlum, Brandýs nad Orlicí
– přírodní labyrint, pamětní síň J. A.
Komenského, rehabilitační ústav, EKO
Paleta Oucmanice – středisko ekologické
výchovy Pardubického kraje, Letohrad
– muzeum řemesel, hrad Litice,
arboretum Žampach, vodní nádrž Pastviny, Kunvald – expozice o založení
a historii jednoty bratrské, Králíky – Králické muzeum, Králický Sněžník, pramen
řeky Moravy, Dolní Morava, klášter Hedeč,
Vysoké Mýto, barokní areál Vraclav,
Česká Třebová – rotunda sv. Kateřiny,
Kozlov – rozhledna a chata Maxe
Švabinského, Žamberk.
Cena: 4 000 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 400 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, jízdné, pojištění.
Organizátor: OR ČMOS
PŠ Ústí nad Orlicí.
Přihlášky: Mgr. Hana Štusáková,
V Zahradách 458,
561 12 Brandýs nad Orlicí,
tel. 737 452 547,
e-mail: hanastusakova@seznam.cz
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28. KRÁSA A KOUZLA
MORAVSKÉHO KRASU
– základna nejen pro rodiny s dětmi
27. 7. – 3. 8. 2013
Ubytování: Čtyřlůžkové pokoje v domově
mládeže při SPŠ Jedovnice. V každém
patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka.
Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště
v areálu. Program: Tajuplné putování
Moravským krasem a nepřístupnými jeskyněmi Holštejnská a Býčí skála.
Náročnější pěší trasy jsou kombinovány
s návraty autobusem. Jeskyně Punkevní
– plavba po ponorné říčce Punkvě.
Jeskyně Sloupsko-šošůvské, Balcarka
a Kateřinská jeskyně. Propast Macocha,
Rudice – větrný mlýn a muzeum, Holštejn
– hladomorna, Křtiny – poutní místo,
kostnice a zvonohra, Františčina huť –
nejstarší huť ve střední Evropě, údolí Bílé
vody – rasovna, ponory a vývěry, Senetářov – moderní kostel a muzeum perleti.
Rekreace u rybníka Olšovce, táborák.
Pro děti zvláštní program, pohádky a filmy
z krasu, hry na hřišti. Pro dospělé filmy
a odborné besedy s pracovníky CHKO
Moravský kras.
Cena: 4 000 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 400 Kč pro ostatní za ubytování,
plnou penzi, jízdné na zájezdech,
všechny vstupy, organizační výdaje,
pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko.
Přihlášky: Mgr. Pavla Ziková,
U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko,
tel. 777 304 545,
e-mail: exody@seznam.cz

29. MORAVSKÝ KRAS
– po padesáté
27. 7. – 3. 8. 2013
Ubytování: Čtyřlůžkové pokoje v DM SpŠ
Jedovnice. Jednotlivce nelze ubytovat
samostatně. V každém patře WC, sprchy,
teplá voda a kuchyňka. Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště v areálu.
Program: V jubilejním ročníku jsme
zařadili návštěvy nepřístupných jeskyní
– Býčí skála, Holštejnská jeskyně. Pěší
trasy jsou kombinovány s návraty autobusem. Možnost návštěvy všech přístupných jeskyní. Plavba na ponorné říčce
Punkvě, propast Macocha, Rudice – větrný mlýn, muzeum, lom v Seči, Holštejn
– hladomorna, zřícenina hradu, Křtiny
– poutní místo, kostnice, zvonohra, Sloup
– poutní místo, Josefovské údolí – Býčí
skála, Františčina huť – nejstarší huť ve
střední Evropě, údolí Bílé vody – rasovna,
Blansko – okresní město, státní zámek
Rájec, Senetářov – muzeum perleti
a moderní kostel s křížovou cestou od
M. Medka, lidová architektura, Jedovnice
– moderní oltář. Přednášky a filmy o krasu.

hrad Sovinec
Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 600 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, jízdné na zájezdech, vstup
do Punkevních jeskyní, organizační
výdaje, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko.
Přihlášky: Mgr.Pavla Ziková,
U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko,
tel. 777 304 545,
e-mail: exody@seznam.cz

30. JEVÍČKO – MALÁ HANÁ
8. 7. – 14. 7. 2013
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje
v Hotelu Morava a Apoštol v Jevíčku,
pokoje mají vlastní sociální zařízení.
Jednotlivce nelze ubytovat samostatně.
Program: Za poznáním oblasti Malé
Hané. Jevíčko – věž, synagoga, léčebna
T. G. M., Boskovice – zámek, hrad, ghetto,
Lysice – zámek, Kunštát – hrob F. Halase,
Rudka – jeskyně Blanických rytířů, hrad
Bouzov, Javoříčko – jeskyně, Loštice
– muzeum sýrů, Úsobrno – sklárna
exkurze, Velké Opatovice – Kartografické
muzeum. Základna je určena zdatnějším
turistům.
Cena: 3 850 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 250 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi – snídaně, večeře včetně
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polévky, jízdné, částečně vstupné,
organizační výdaje, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko.
Přihlášky: Mgr. Pavla Ziková,
U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko,
tel. 777 304 545,
e-mail: exody@seznam.cz

31. PÁLAVA
5. 8. – 12. 8. 2013
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje v
buňce se sociálním zařízením v DM při
SpŠ dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka a
společenská místnost na patře. Program:
Turistické trasy přes Pálavu a Valtickolednický areál UNESCO, historické památky Velké Moravy (Mikulčice, Pohansko), prohlídka zámků Valtice, Mikulov,
Lednice, Milotice. Celodenní výlet do
Vídně a na Moravské pole. Návštěva
vinných sklípků s ochutnávkou vín.
Cena: 4 200 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 700 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, dopravu v místě základny,
průvodcovské služby, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, Olomouc.
Přihlášky: Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc,
tel. 585 208 121, mobil 736 774 626,
e-mail: michal@spseol.cz

32. OLOMOUCKO
8. 7. – 15. 7. 2013
Ubytování: Ve dvou- a třílůžkových
pokojích DM při SZŠ a VOŠ zdravotnické
E. Pöttinga v Olomouci. Dva pokoje tvoří
buňku s vlastním sociálním zařízením.
Kuchyňka na patře, společenská místnost. Program: Nová základna Exod,
kde společně s námi navštívíte kulturní
a historické památky Olomouce a blízkého
okolí, a to nenáročnými procházkami.
Čtyři autobusové zájezdy do okolí – mimo
jiné navštívíme: Kroměříž – zahrady
a zámek (přírodní a kulturní dědictví
UNESCO), Jeskyně Javoříčko, hrad
Bouzov, muzeum tvarůžků v Lošticích,
hrad Sovinec, Šternberk, zámek Náměšť
na Hané, Čechy pod Kosířem.
Cena: 4 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 700 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, dopravu v místě základny,
olomoucký turistický pas (volné vstupy), pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, Olomouc.
Přihlášky: Ing. Antonín Duda,
VoŠ a SPŠE Olomouc,
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc,
tel. 585 208 121,mobil: 605 510 937,
e-mail: duda@spseol.cz.

Mikulov

34. BŘECLAVSKEM A DOLNÍM
RAKOUSKEM – na kolech
20. 7. – 27. 7. 2013
Ubytování: DM při SOŠP E. Beneše
v Břeclavi: buňky se dvěma pokoji 3+1
nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení
v každé buňce; k dispozici společenské
místnosti s televizí, videem, DVD přehrávačem a HI-FI věž, další televize v hale

Většina tras vede nenáročným rovinatým
terénem se zpevněným povrchem.
Jízdní kolo vlastní, nebo zajistíme zapůjčení kola v půjčovně. Více informací na
www.exodbreclav.blog.cz.
Do přihlášky uveďte, zda si přivezete
vlastní kolo, nebo budete požadovat
zapůjčení jízdního kola u nás.
Cena: 3 890 Kč pro člena ČMOS PŠ
(vlastní kolo), 4 320 Kč pro ostatní

33. HOSTÝNSKÉ VRCHY
– TESÁK – základna vhodná
pro děti od 10 let i pro důchodce
29. 7. – 7. 8. 2013
Ubytování: Čtyř- až šestilůžkové pokoje
chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů.
Rodiny a partneři jsou ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová
zastávka 7 minut chůze. Program: 1. Pěší
turistika, méně náročná, do 15 km, vhodná
pro děti i důchodce: Hostýn (poutní
místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava
(národopis), Chvalčov (vesnička SOS).
2. Jeden autobusový zájezd: Valašské
Meziříčí (gobelínka), Teplice nad Bečvou
(lázně, Zbrašovské aragonitové jeskyně,
Hranická propast), Helfštýn (zřícenina
hradu). 3. Vlakem do Kroměříže (zámek
a zahrady UNESCO) a do Holešova (barokní Černá kaple, židovské památky).
Cena: 3 900 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 200 Kč pro ostatní, 3 500 Kč pro děti
do 15 let za ubytování, polopenzí, 1x
oběd na trase, přepravu zájezdovým
autobusem a vlakem, všechny vstupy,
pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS
PŠ Gymnázium L. Jaroše, Holešov.
Přihlášky: Mgr. Karel Zahradník,
Nádražní 520,
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
tel. 573 380 285, 728 609 048,
e-mail: karl.zahradnik@seznam.cz

anglický park zámku Lednice
(viz http://domov.spsbv.cz). Program:
Poznávání historických památek Lednicko-valtického areálu zapsaného v seznamu UNESCO – Pohansko, Lednice
(zámek, zámecký skleník, minaret, Janův
hrad), Valtice (zámek), Reistna, Mikulov.
Návštěva významných míst Dolního
Rakouska – okruh na kolech; autobusový
zájezd do Vídně (v případě velmi nízké
účasti náhradní program). Naplánovány
cyklistické okruhy s různou obtížností
a délkou okresem Břeclav i Dolním Rakouskem. Vše zabezpečeno zkušenými
průvodci a cyklistickým doprovodem.

(vlastní kolo). Půjčovné za kolo (na
místě za celý turnus). Místa zapůjčení:
TIC Břeclav 1 200 Kč, kvalitnější kola;
DM 680 Kč za ubytování, polopenzi,
dopravu na plánovaný výlet, 1x denně
vstupné do navštívených objektů
v České republice, průvodci a pojištění
i do zahraničí (úrazové připojištění
a pojištění odpovědnosti).
Organizátor: OR ČMOS PŠ Břeclav.
Přihlášky: Zdeněk Sladký,
DM, Bří Mrštíků 4, 690 30 Břeclav,
tel. 724 645 834, fax 519 326 507,
e-mail: exodkola@seznam.cz
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Exkurzno-vzdelávacie
základne v Česku

35. BRNO
JE ZLATÁ LOĎ
18. 8. – 24. 8. 2013
Ubytování: DM SŠ, hotelového typu,
dvou- a třílůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením, kuchyňky, WiFi,
jídelna, klubovna, hřiště, parkoviště
v areálu. Program: Nenáročné vycházky
po brněnských pamětihodnostech, autobusové výlety do okolí Brna – katedrála,
hrady, muzea, galerie, významná místa
města, Brněnská přehrada, ZOO, Náměšť
nad Oslavou, Dukovany, Ivančice, Slavkov, jižní část Moravského krasu, údolí
Lišky Bystroušky.
Cena: 3 500 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 950 Kč pro ostatní za ubytování, polopenzi, autobusy, částečné vstupné,
jízdné, organizační výdaje, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
SŠIS Čichnova 23, Brno.
Přihlášky: Jaroslav Zika,
U Cihelny 655, 549 43 Jevíčko,
tel. 541 123 312, mobil 608 331 234,
e-mail: brno@exody.info

36. JESENÍKY – CHATA
BARBORKA pod Pradědem I.
– základna pro rodiče s dětmi
a) 30. 6. – 7. 7. 2013
b) 7. 7. – 14. 7. 2013
Ubytování: Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel – 1 325 metrů nad
mořem) – dvou- až čtyřlůžkové pokoje
s teplou a studenou vodou, sprchy a WC
na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Program:
Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky,
Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů
a Švýcárny s možností nenáročné turistiky, exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně),
návštěvy lázní Karlova Studánka (krytý
bazén, wellness). Turistika je přizpůsobena dětským účastníkům – trasy střední
a krátké. Možnost prodloužení pro turisticky zaměřené účastníky. Pro děti je
připraven večerní program–hry a soutěže.
Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 450 Kč pro ostatní, 2 700 Kč/3 000 Kč
pro děti do 10 let za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium,
tř. Kpt. Jaroše 14, Brno.
Přihlášky: RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5,
638 00 Brno, e-mail: varejka@jaroska.cz

37. JESENÍKY – CHATA
BARBORKA pod Pradědem II.
– základna pro zdatné i méně
zdatné turisty
a) 30. 6. – 7. 7. 2013
b) 7. 7. – 14. 7. 2013
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Námestie Slobody, Brno
Ubytování: Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel – 1 325 metrů nad
mořem) – dvou- až čtyřlůžkové pokoje
s teplou a studenou vodou, sprchy a WC
na podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi.
Program: Turistický pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Barborky, Ovčárny, Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny
s exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně),
návštěva lázní Karlova Studánka (krytý
bazén, wellness). Pro náročnější turisty je
možné prodloužit trasy po jesenických
hřebenech (Červenohorské sedlo, Keprník, Skřítek) a do dolin (údolí Střední
Opavy, Karlov). Délka tras přizpůsobena
zájmu účastníků.
Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 450 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, průvodce, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno.
Přihlášky: RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5,
638 00 Brno, e-mail: varejka@jaroska.cz

38. KRNOV A OKOLÍ
7. 7. – 14. 7. 2013
Ubytování: DM SŠAMP v Krnově – dvoua třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka
(lednice, varná konvice), klubovna s televizí, parkování ve dvoře DM. Program:
Krnov historický a současný. Rozhledna
Cvilín, Úvalno. Zámek v Bruntále,
Javorníku, Linhartovech. Přírodní rezervace Rejvíz, arboretum v Novém Dvoře.
Lázně Jeseník, jeskyně Na Pomezí,
Karlova Studánka, město Opava. Výjezd
na Ovčárnu a individuální výšlap na
Praděd. Přečerpávací elektrárna Dlouhé
Stráně (evropská rarita), Velké Losiny.
Výjezd do Polska – Prudnik, Nysa, zámek
Moszna. Program je doplněn o další
místní akce i překvapení.
Cena: 4 450 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 900 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi a obědové balíčky, dopravu

autobusem, organizační výdaje, poplatky, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov.
Přihlášky: Jarmila Němcová,
Chářovská 117 D, 794 01 Krnov,
tel. 554 612 969, mobil 721 534 325

39. SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA
V LUHAČOVICÍCH
29. 6. – 6. 7. 2013
Ubytování: Hotel U Havlíčka v centru
Luhačovic, v případě nedostačující
kapacity hotelu další v jeho těsné blízkosti
a stejné úrovně. V obou převážně
dvoulůžkové pokoje s vlastním samostatným sociálním zařízením. Program:
Odpočinkový, relaxační a léčebný pobyt,
umožněný dodržováním doporučeného
pitného režimu vod z minerálních pramenů a pravidelnými procházkami po
lázeňských okruzích. Je možné předem
si zajistit i lázeňské léčebné a rehabilitační
procedury zakoupením, nebo v rámci
zdravotních pojišťoven. K pohodě přispívá
také účast na společenských, kulturních
a zábavných akcích v lázních i v Luhačovicích, ale také poznávání okolí dle
osobního zájmu s možností navštívit Zlín,
Vizovice, Uherský Brod, hrad Buchlov
a Buchlovice.
Cena: 3 950 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 400 Kč pro ostatní za 7 noclehů,
večeří a snídaní, celopobytový lázeňský poplatek, jednu společnou cestu
autobusem za poznáním, pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Nerovnice.
Přihlášky: Ivo Máčel, Hybešova 654,
679 06 Jedovnice, tel. 516 442 379,
mobil 724 015 974,
e-mail: ivo.macel@worldonline.cz,
nebo ivo.macel@tiscali.cz

www.skolskeodbory.cz

Zahraničné zájazdy
Zahraničné zájazdy organizujú
rady ZO OZ PŠaV samostatne
a plne za ne zodpovedajú
(bez dotácie OZ PŠaV na Slovensku)

Organizátor:
Rada ZO OZ PŠaV
základného školstva Žilina
1. LONDÝN – STONEHENGE
– WINDSOR
6-dňový poznávací zájazd
Termín: 6. 7. – 11. 7. 2013
Program: 1. – 2. deň – odchod zo Žiliny
v popoludňajších hodinách cez Rakúsko,
Nemecko, Belgicko, Francúzsko (Eurotunel Calais – Folkestone), príchod do
Londýna 3. deň – po raňajkách odjazd
do centra mesta, celodenná prehliadka
mesta so sprievodcom (Westminster,
Viktória Embankment, Parlament, Big
Ben, Westminster Abbey, Whitehall,
Downing Street, Horse Guards, Admirality
Arch, The Mall, St. James Palace,
Buckinghamský palác atď.), večer odjazd
na ubytovanie 4. deň – po raňajkách
odjazd do Stonehenge, v popoludňajších
hodinách prehliadka kráľovského zámku
vo Windsdore, návrat do centra mesta
(St. Paul's Cathedral, City of London,
Tower, Tower Bridge, London Eye atď.)
5. deň – po raňajkách odjazd do centra
mesta a celodenná prehliadka so sprievodcom (Trafalgar Square, Národná galéria, Britské múzeum, Piccadilly Circus,
štvrť SOHO), popoludní voľno na nákupy
na Oxford Street, vo večerných hodinách
odjazd z Londýna do Folkestone a prejazd
Eurotunelom do Calais a nočná jazda
cez Belgicko, Nemecko, Rakúsko
6. deň – predpokladaný príchod do Žiliny
vo večerných hodinách.
Cena zájazdu: 280 € – luxusná
autokarová doprava (možnosť zakúpiť
občerstvenie – nealko, čaj, káva) ,
sprievodca, 3x hotelové ubytovanie,
3x raňajky, poistenie proti insolventnosti CK.
V cene nie je zahrnuté: odporúčané

vstupné (orientačné ceny) Londýn – Múzeum voskových figurín Madame Tussaud
od 32 GBP, London Eye 17,50 GBP, Tower
17,50 GBP, Katedrála St. Paul 12 GBP,
Windsor 17,75 GBP, Národná galéria
a Britské múzeum – zdarma, Stonhenge
8 GBP.
Prihlášky do 10. 4. 2013 na adresu:
Dana Vaneková, CVČ Spektrum,
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina
č. tel.: 0903 146 568,
e-mail: danav@centrum.sk
Mgr. Jana Rástočná, ZŠ,
013 32 Dlhé Pole, č. tel.: 0907 476 802,
e-mail: j.rastocna@gmail.com

Big Ben– Londýn

Zahraničné zájazdy

2. KRÁSA AZÚROVÉHO
POBREŽIA
5-dňový poznávací zájazd
južným Francúzskom
Termín: 15. 7. – 19. 7. 2013
Program: 1. deň – tranzit cez Rakúsko,
Taliansko do Francúzka, nočná jazda
2. deň – v ranných hodinách príchod do
Monaka, kniežací palác, katedrála,
Oceánografické múzeum, prechod cez
prístav v La Condamine do Monte Carla,
kasíno, možnosť kúpania, vo večerných
hodinách odchod na ubytovanie a nocľah
3. deň – raňajky, presun do mestečka Port
Grimaund, ktoré nazývajú aj francúzske
Benátky, možnosť plavby loďou kanálmi,
návšteva Saint Tropez jedného z najznámejších letovísk vo Francúzsku, často
navštevovaného svetoznámymi osobnosťami, typická je línia luxusných jácht,
tiahnuca sa pozdĺž prístaviska, možnosť
návštevy malých kaviarničiek a promenády, prehliadka historického centra
a známej policajnej stanice, ktorú preslávil
legendárny Louis de Funés, odchod do
Cannes, mesta Medzinárodného filmového festivalu, prehliadka mesta, hrad,
festivalový palác, uličky starého mesta,
odchod na ubytovanie, nocľah 4. deň
– raňajky, výlet do Verdonského kaňonu,
popoludní návšteva poslednej perly
Riviéry mesta Nice, označovaného ako
„kráľovná Riviéry“, prehliadka starého
mesta s typickými starými uličkami, ktoré
sa od 18. storočia takmer nezmenili,
prechádzka po slávnej palmovej Anglickej

Saint Tropez

Saint Tropez
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promenáde, prehliadka radnice, opery
a známeho trhoviska, vo večerných hodinách odchod na Slovensko 5. deň – nočná
jazda z Francúzska do Benátok, prehliadka mesta, pokračovanie na Slovensko.
Cena zájazdu: 250 € – doprava
– luxusný autobus, sprievodca zájazdu, 2x hotelové ubytovanie s raňajkami, cestovné poistenie.
V cene nie je zahrnuté: vstupné na
prehliadky (cca 30 €).
Záväzné prihlášky do konca apríla
na adresu:
Dagmar Ondrušková,
ZŠ Námestie mladosti, 010 15 Žilina
č. tel.: 0908 918 707,
e-mail: dagmar.ondruskova@gmail.com

3. SARDÍNIA – ISOLA ROSSA
10-dňový pobytový zájazd
Termín: 26. 7. – 4. 8. 2013
Malé rybárske mestečko s bohatou škálou
obchodných a rekreačných zariadení,
ideálne miesto na rodinnú dovolenku.
Reštaurácie, bary, pizzeria, diskotéka,
menšie obchodíky, rôzne programy, výlety
za pamiatkami Costa Smeralda, Santa
Teresa, Castelsardo, Alghero, polostrov
Stintino. Apartmány sú vzdialené cca
50 km od prístavu Santa Teresa di Gallura,
na juhu známej oblasti Costa Paradiso,
v blízkosti pláže v tichej časti mestečka,
cca 200 m od centra, umiestnené maximálne v 2-poschodových domoch a radových vilkách, vlastné soc. zariadenie,
TV (za poplatok), dvorček, veranda alebo
balkón. Trilo: spálňa s manželskou posteľou, menšia spálňa s 2 lôžkami alebo
posch. posteľ, obývacia miestnosť s kuch.
kútom. Všetky apartmány sú vhodné pre
rodiny s deťmi i pre skupiny. Stravovanie
individuálne.
Tyrrhenské more, pláže s jemným
pieskom, pozvoľným vstupom do vody,
menšie romantické pláže pre potápačov,
voľne prístupné aj platené, vzdialenosť
50 – 250 m, možnosť kurzu potápania,
prenájom vybavenia, lodí, gumových
člnov, doplňovanie kyslíkových bômb,
požičovňa kanoe, surfov, vodných bicyklov, škola windsurfingu, tenisové kurty,
futbalové ihrisko.
Cena zájazdu: 380 € – doprava
– luxusný autobus, transfer trajektom,
7x apartmán, cestovné poistenie,
poistenie proti insolventnosti CK.
V cene nie je zahrnuté: povinné
poplatky – úhrada na mieste: záverečné
upratovanie (55 €/trio), kaucia – vratná
(100 €/apartmán), nepovinné príplatky:
posteľná bielizeň a uteráky – výmena:
10 €/os., prístelka: 25 €/týždeň (A, B, J, K);
35 €/týždeň (C, D, E, I); 40 €/týždeň (F);

Sardínia

50 €/týždeň, detská postieľka: 20 €/týždeň.
Niektoré talianske mestá zavádzajú
pobytovú daň, ktorá obvykle nie je
zahrnutá v cene pobytu. Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príchode
na miesto pobytu ako povinný príplatok.
Nie je známa jej výška.
Záväzné prihlášky do konca marca
na adresu:
Božena Vršanská,
ZŠ Slov. dobrovoľníkov 122/7,
010 03 Žilina
č. tel.: 0911 971 161,
e-mail: bobavrsanska@centrum.sk

Zahraničné zájazdy

Sardínia

Sardínia

barokové mesto Vilnius

vodný hrad na jazere Galva

4. NÁRODNÉ PARKY
POBALTSKA A ESTÓNSKE
OSTROVY SAAREMAA, MUHU
9-dňový poznávací zájazd
Termín: 17. 8. – 25. 8. 2013
Program: 1. deň – odchod zo Žiliny cez
Poľsko do Litvy 2. deň – príchod do
Vilniusu, ubytovanie, najstaršie európske
barokové mesto Vilnius – farbotlač barok
a silueta, veže pravoslávnych a katolíckych kostolov, ulice starého mesta,
pamiatka Unesco, Katedrálne nám., veža

na vrchu Gediminas, voľno 3. deň
– bývalé hlavné litovské mesto Trakai,
v pôvabnej oblasti jazier a ostrovov – centrum národného parku Trakai, vodný hrad
na jazere Galva, Kaunas – sútok riek
Nemunas a Neris, námestia Rotušeś
aikšté, dláždená Vilniaus gatvė, Katedrála
sv. Petra a Pavla, veža, Maironisova
hrobka, ubytovanie v Klaipéde 4. deň
– trajektom do Národného parku Kurská
kosa, polovica patrí Rusku, na litovskej
polovici národný park Neringa – prírodný
poklad tvoria milióny zrniek neustále sa
pohybujúceho piesku, pohyblivé duny

vysoké až 50 m, lagúna, priľahlé Baltské
more, husté borovicové lesy, rybárske
dediny, drevené sochy, Vrch čarodejníc,
nálezisko jantáru, Smiltyna – jedno
z najkrajších miest s plážami, s vysokými
dunami, možnosť fakultatívne navštíviť
miestne delfinárium – jediné pri Baltskom
mori, ubytovanie pri Šiauliai 5. deň – prvý
a najrozsiahlejší lotyšský Národný park
Gauja, v údolí rovnomennej rieky – krásne
údolné scenérie, hrady a cesty pre peších,
vstupná brána do parku – mestečko
Sigulda „lotyšské Švajčiarsko“, obklopené legendárnymi jaskyňami – Gütmaņisova a Viktorova jaskyňa – stredovekými
Siguldskými hradmi, Turaidská rezervácia s hradom, ubytovanie v Talline 6. deň
– Národný park Lahemaa, brehy Fínskeho
zálivu, raj prírodovedcov, Katarínsky
zámok, prezidentský palác, skvost
Lahemaa – romantický zámoček Palmse,
náučný chodník bludnými kameňmi (cca
2 hodiny), Tallin – prehliadka mesta,
stredoveké jadro, Radničné námestie,
uličky Vene, Pikk a Lai, nocľah v Pärne
7. deň – západné pobrežie Estónska,
trajekt – ostrov Muhu, Litva – Kostol sv.
Kataríny, dedina Koguva, ostrov Saaremaa, veterné mlyny, rákosové strechy,
starobylé hlavné mesto Kuressaare,
stredoveký hrad, panoramatická cesta do
Kaali – prehliadka 100 m širokého krátera
po meteorite, Angla – veterné mlyny,
múzeum, ubytovanie 8. deň – Riga,
secesná architektúra, staré mesto, Rižský
dóm, stredoveké centrum, Šiauliai –
mesto tisícov krížov „litovská Mekka“
Krížový vrch, ubytovanie 9. deň – po
raňajkách odchod do SR, príchod v neskorých večerných až skorých ranných
hodinách.
Cena zájazdu: 540 € – doprava klimat.
autobusom, trajekty, 7x ubytovanie
v hoteloch*** (2-lôžk. izby, so soc. zariadením), 7x raňajky, sprievodca, poistenie proti insolventnosti CK, cestovné
poistenie.
Záväzné prihlášky do konca apríla
na adresu:
Božena Vršanská,
ZŠ Slov. dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina, č. tel.: 0911 971 161,
e-mail: bobavrsanska@centrum.sk
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Medzinárodná odborná konferencia
Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien

O

dborná konferencia sa uskutočnila dňa 15. marca 2013 na
pôde kongresového centra vysokoškolského internátu
Družba, Univerzity Komenského v Bratislave. Napriek nepriazni
počasia sa hlavná sála s kapacitou 236 miest naplnila takmer do
posledného miesta. Medzi viacnásobne pozvanými a očakávanými účastníkmi mali byť ministri a reprezentanti
ministerstiev, ktoré vplývajú na školstvo na Slovensku. Žiaľ, ani
jeden z nich neprejavil vôľu zúčastniť sa a ani diskutovať
s účastníkmi konferencie a naše fórum odignorovali. Na základe
zvýšeného záujmu o účasť na konferencii a malej kapacity
miestnosti bola celá konferencia vysielaná na stránkach zväzu
on-line. Takúto možnosť sledovať príspevky hlavných rečníkov
využilo až 115 ďalších účastníkov. Pripojenie aspoň na chvíľu
využilo 274 originálnych počítačových staníc s IP adresou.
Celú akciu zorganizoval Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku v spolupráci s partnerskými reprezentatívnymi organizáciami rezortu školstva. Konferenciu podporili
mediálne aj finančne viacerí partneri. Výstupom pripraveného
podujatia boli návrhy zmien, ktoré by sa v školstve na Slovensku
mali zapracovať do postupných systémových krokov. Závery
jednotlivých sekcií základného, stredného a vysokého školstva
sú už publikované na stránkach OZPŠaV. V priebehu mesiaca
bude vydaný zborník konferencie s ISBN, kde budú zosumarizované všetky získané príspevky, postrehy, názory, prijaté
závery a ďalšie materiály súvisiace s témou konferencie.
Všetkým účastníkom bude zborník rozosielaný poštou.
Podmienky, ako získať zborník, ak ste neboli účastníkom konferencie, nájdete taktiež na stránkach zväzu bezprostredne po
jeho vydaní.
Na tomto mieste by som chcel ako „riaditeľ" konferencie
poďakovať celému organizačnému tímu za vynikajúcu spoluprácu a obetavosť pri organizácii tejto úspešnej akcie,
účastníkom za ich podnetné príspevky a prezentované názory
na konferencii, ako aj dodatočné postrehy, ktoré neustále
kompletizujeme.
Konferenciu finančne podporili Slovenská rada rodičovských
združení, firmy SOFOS, s. r. o., Stiefel Interactive, s. r. o..
Ivan Šóš
krajský predseda ZSŠ
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Závery sekcie základného školstva
Kde vidíme problémy
• nízka atraktivita učiteľského povolania
• nízke spoločenské a platové ohodnotenie zamestnancov regionálneho školstva
• vzdelávací obsah v štátnom vzdelávacom programe rozvrhnutý iba na stupne
vzdelania
• nedostatočná zaškolenosť detí predškolského veku
• nedostatočné materiálne a technické
vybavenie škôl a školských zariadení
• rozdielne financovanie škôl a školských
zariadení súvisiace s neadresnosťou
a netransparentnosťou finančných prostriedkov

• iniciovať novelu zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v z.
n. p. s cieľom umožniť kreditové vzdelávanie nepedagogickým zamestnancom
Oblasť materiálno-technického
zabezpečenia
• skvalitniť materiálne a technické vybavenie škôl a školských zariadení zvýšením podielu z HDP na školstvo
• bezplatný prístup k internetu pre školských zamestnancov
• digitalizovať učebnice
• pri vydávaní učebníc spolupracovať so
zahraničím

výstupy
z konferencie

nanci s vysokoškolským vzdelaním
dosahovali úroveň minimálne 70 % platu
vysoko š kolsky vzdelaných zamestnancov v SR
• pre nepedagogických zamestnancov
upraviť základnú stupnicu platových
taríf (príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003
Z. z.) tak, aby začínala minimálnou
mzdou
• upraviť katalóg pracovných činností
• zvýšiť platové tarify pedagogických
a odborných zamestnancov o 5 %
s účinnosťou od 1. júla 2013 a zvýšiť
platy nepedagogických zamestnancov

• v súčasnosti nevyhovujúce normatívne
financovanie na žiaka
• vysoká administratívna záťaž
Ako ich navrhujeme riešiť
1. Oblasť vzdelávania
• upraviť obsah vzdelávania s akcentom
na potreby praxe
• zabezpečiť 100 % zaškolenosť päťročných detí a rozšíriť zaškolenosť na
štvorročné deti
• rozvrhnúť obsah vzdelávania v štátnych
vzdelávacích programoch do ročníkov
• ponúknuť možnosť alternatívnych učebných plánov
• vydať vzorové tematické výchovno-vzdelávacie plány (ŠPÚ, MPC)
• vypracovať štandardizované testy pre
jednotlivé predmety a ročníky (NÚCEM)
• v rámci rozvoja digitálnej gramotnosti
a modernizácie edukačného procesu
vytvoriť pre školy portál, kde budú všetky
dostupné materiály pre učiteľa prístupné
spolu s možnosťou vzájomnej výmeny
pedagogických zručností a skúseností
• znížiť počet žiakov prijatých na osemročné a bilingválne gymnáziá
• posilniť úlohu školských zariadení
(školské kluby detí, centrá voľného
času) v systéme výchovy a vzdelávania
• zvyšovať právne povedomie školských
zamestnancov

Oblasť financovania
• zlúčiť originálne a prenesené kompetencie do prenesených kompetencií
• zabezpečiť priame financovanie školstva štátom tak, aby bolo možné kontrolovať adresnosť, účelovosť a efektívnosť nakladania s týmito finančnými
prostriedkami
• zmeniť normatívne financovanie na
žiaka na efektívnejší a objektívnejší
spôsob financovania
• zabezpečiť finančné prostriedky umožňujúce úpravu platových taríf tak, aby
platy pedagogických a odborných
zamestnancov boli do konca roka 2016
na úrovni 1,2- až 1,6-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve
• zabezpečiť, aby pedagogickí zamest-

školstva o 5 % s účinnosťou od 1. júla
2013
• odstrániť diskrimináciu v odmeňovaní
pedagogických a odborných zamestnancov podľa dĺžky praxe zvýšením platovej tarify o 1 % po každom roku praxe
do nadobudnutia dôchodkového veku
• presadzovať vyrovnanie platu u pedagogických a odborných zamestnancov do
výšky tarifného platu (nie funkčného)
• zamestnancov s vyšším odborným
vzdelaním (absolutórium) preradiť do
vyššej platovej triedy
• oblasť školskej administratívy
• elektronicky spracovávať požadované
údaje prostredníctvom webových aplikácií
• odstrániť duplicitné vykazovanie údajov
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Závery sekcie stredného školstva
A. Nedostatky a problémy
I. Gymnáziá
1. Nedostatočné nároky pre prijímanie na
gymnáziá (prijatie aj so slabým prospechom)
2.Nesystémové experimentovanie s typom gymnázií
3. 8-ročné gymnáziá kapacitou prevyšujú
reálnu dispozíciu nadpriemerne nadaných detí
4. Nevyrovnaná sieť gymnázií v regiónoch
5. Chýba ponuka na štúdium prírodovedného zamerania
6. Demotivačné odmeňovanie mladých
perspektívnych pedagógov

spôsobilo prebytok žiakov na netechnických SOŠ

výstupy
z konferencie

potrebami bez dispozície analýzy
výstupovej kvality a zohľadnení slovenských špecifík

6. Súkromné školstvo výrazne orientované na netechnické odbory

2. Možná likvidácia kvalitnej siete škôl

7. Unikanie vzdelaných odborníkov do zahraničia (podmienky)

3. Špeciálne školstvo sa často a neopodstatnene vníma cez rómsku otázku

8. V normatívnom financovaní nedostatočne zohľadnená finančná náročnosť
technických odborov

4. V zariadeniach špeciálneho školstva,
ako sú reedukačné a diagnostické
centrá vážne problémy s bezpečnosťou
zamestnancov „priameho kontaktu",
zvyšuje sa stresová záťaž.

9. Výrazná absencia praktického vyučovania priamo vo výrobnom prostredí
10. Často neefektívne pôsobenie rád pre
odborné vzdelávanie a prípravu pri
samosprávnych krajoch
11. Výrazný nárast kapacít umeleckých
škôl
12. Majstri odbornej výchovy sú kategó-

5. Na bežných základných školách veľmi
často nevedia učitelia pracovať s integrovanými žiakmi, taký žiak nie je klient,
ale len „artikel so zvýšeným normatívom"
6. Slabá príprava mladých perspektívnych
pedagógov
7. Inklúzia je veľmi drahá, nie sú na to
v súčasnosti prostriedky (nevyhnutné
investície)
V. Školstvo všeobecne
1. Veľmi podfinancované prevádzkové
a materiálne náklady škôl
2. Nedôstojné odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl
a školských zariadení
3. Mimoriadne nízke odmeňovanie nepedagogických zamestnancov
4. Neukončená optimalizácia siete škôl
z pohľadu kapacít
B. Možné riešenia

II. Odborné školstvo
1.Sieť stredných odborných škôl nezodpovedá štruktúrou a zameraním hospodárskym záujmom regiónov ani
zamestnávateľov
2. Absencia polytechnickej výchovy na
základných školách. Systém nepodporuje záujem žiakov ZŠ na technické
odbory SŠ
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riou pedagógov, ktorí môžu byť
vážnym problémom na SOŠ s učebnými odbormi. Úroveň Ich odmeňovania spôsobuje, že táto skupina
nemá reálny potenciál generačnej
výmeny. Nie je záujem o takéto povolanie
III. Konzervatóriá

1. Povinné prijímacie konanie na všetky
typy stredných škôl
2. Náročnosť prijatia na daný typ strednej
školy garantovať rezortným nariadením
3. Regulovať sieť gymnázií (niekde redukovať, inde rozšíriť kapacitu)
4. Zaviesť humanitárne a prírodovedné
triedy na gymnáziách, s podporou štúdia jazykov

3. Neukončená kurikulárna reforma

1. Sieť konzervatórií prispôsobiť reálnym
potrebám spoločnosti, orientovať sa
na tradíciu a väčší regionálny dosah

4. Systematicky sa nepracuje na zisťovaní
reálnych potrieb trhu práce

IV. Špeciálne školstvo

5. Všeobecne podporovať bilingválne
vzdelávanie

5. Dlhodobo sa sieť SOŠ nesystémovo
prispôsobovala záujmom rodičov, čo

1. Politické rozhodnutia k inklúzii žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

6. Zavedením povinného predmetu polytechnická výchova na základných
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školách rozšíriť dispozície a nadanie
žiakov na technické a remeselné
profesie
7. Rozšírenie dotácie hodín TV na všetkých typoch škôl
8. Posúdiť reálnu potrebu škôl s umeleckým zameraním

Závery sekcie vysokého školstva
a priamo riadených organizácií
Účastníci konferencie sa zhodli na týchto
záveroch z konferencie:
1. Zjednodušiť zákon o vysokých školách
vypracovaním úplne nového zákona
z dôvodu súčasnej neprehľadnosti spôsobenej neustálymi novelizáciami.

6. Upraviť systém odmeňovania pedagogických, výskumných a umeleckých
zamestnancov VVŠ tak, aby dosiahli
1,7- až 3-násobok priemerného platu
NH a platy nepedagogických zamestnancov zmenou tarifnej tabuľky tak,
aby začínala minimálnou mzdou.

2. Riešiť spoločenský status pedagogických zamestnancov, výskumných
a umeleckých zamestnancov VVŠ.
Obnoviť zaradenie laborantov a technikov v kategórii vysokoškolských zamestnancov tvoriacich významnú časť,
hlavne na fakultách technického,
prírodovedného, pôdohospodárskeho
a medicínskeho zamerania.

7. Zvýšiť výšku finančných zdrojov do
školstva tak, aby podiel z HDP bol
porovnateľný s vyspelými štátmi EÚ.
Pre VVŠ na úrovni 55 – 65 mil. € ročne,
vrátane valorizácie miezd v celkovej
sume 8,2 – 9,0 mil. € pre 9 980
nepedagogických a 14,8 – 15,5 mil. €
pre 11 479 pedagogických, výskumných a umeleckých zamestnancov.

20. Aktívnym vstupom zriaďovateľov a rezortu do médií propagovať odborné
zamerania so strategickým významom
pre naše hospodárstvo a regióny

3. Zaviesť kategorizáciu výskumných univerzít a odborných vysokých škôl.

21 . Významne sa systémovo zamerať na
výchovu, prípravu a praktické zručnosti budúcich pedagógov

4. Zvýrazniť úlohu VVŠ v celoživotnom
vzdelávaní v súlade s permeabilitou
foriem štúdia v ktoromkoľvek úseku
života.

8. Nespájať funkčné miesta s pracovnými
miestami pedagogických zamestnancov.

9. Zamedziť, aby vstup do vzdelávacieho
systému bol možným podnikateľským
záujmom
12. Zainteresovať povinnosťami aj výhodami zamestnávateľov na odbornom
vzdelávaní
13. Efektívne pokračovať v kurikulárnej reforme
14. Zásadne riešiť zriaďovateľmi a aj reálnym vstupom štátu optimalizáciu siete
škôl (aj flexibilným zohľadnením populačných intervalov)
15. S pomocou SŠÚ, NUCEM-u ap.
pravidelne štatisticky vyhodnocovať
uplatnenie absolventov v praxi, s prihliadnutím na využitie ich odborného
štúdia. Začať už obdobím tretieho roku
po maturite a potom v intervaloch
16. Na stredných priemyselných školách
zaviesť technickú matematiku
17. Zmeniť systém financovania tak, aby
žiak nebol len nosičom fin. zdrojov
18 . Financovaním škôl zohľadňovať aj vedomostný posun žiakov, nielen kvalitu
(marginalizované skupiny a špeciálne
školstvo)
19. Optimalizáciou siete škôl prioritne zohľadňovať prevádzkové náklady

22. V kontinuálnom vzdelávaní zvýšiť ponuku programov pre učiteľov odborných technických predmetov
23. Včasnou prípravou a efektívnou prevenciou zvýšiť bezpečnosť v školách
a školských zariadeniach, a to smerom
k žiakom aj učiteľom
24. Opätovne zaviesť nárokovateľné rekondičné pobyty pre pedagogických
a odborných zamestnancov

5. Zachovať doterajší systém odmeňovania na VVŠ – tarifné platy. Tendenciu
používania vlastného systému odmeňovania na VVŠ v budúcnosti nie je
možné akceptovať vzhľadom na limitované množstvo verejných zdrojov
financií.
Inštitút osobných platov je možný mimo
verejných zdrojov, napr. z podnikateľskej činnosti VVŠ, filantropických
zbierok.

9. Vyriešiť systém racionálnej výživy
a stravovania študentov a zamestnancov vysokého i regionálneho
školstva, čím sa môže cielenou
propagandou podporiť celkové zlepšenie zdravotného stavu populácie SR.
10. Eliminovať byrokraciu na VVŠ v celkovej horizontálnej a vertikálnej štruktúre.
11. Zaviesť psychologické testy pri prijímaní zamestnancov do pracovného
pomeru na VVŠ ako preventívny
mechanizmus mobingu a ochranný
prostriedok mobingu študentov.
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VI. ročník lyžiarskych pretekov
o Pohár predsedu zväzu
V

piatok 1. februára 2013 v lyžiarskom
stredisku DOLINKY – ŽIAR pri
Liptovskom Mikuláši sa uskutočnil 6.
ročník lyžiarskych pretekov O pohár
predsedu OZ PŠaV na Slovensku
v obrovskom slalome. Na preteky bolo
prihlásených 47 družstiev z celého
Slovenska od materských škôl až po
univerzity. V obrovskom slalome a v snowboarde malo štartovať 109 pretekárov. Na štart nastúpilo 91 účastníkov.
Putovný Pohár predsedu zväzu tento rok
vyhralo družstvo základnej organizácie OZ PŠaV na Slovensku pri
Gymnáziu M. M. Hodžu Liptovský
Mikuláš v zložení Ján Kalinay a Miriam
Ošková. Ako druhé sa umiestnilo

družstvo základnej organizácie OZ PŠaV
na Slovensku pri Gymnáziu J. Chalupku Brezno v zložení Jaroslav Babic a Peter
Aneštík. Ako tretie sa umiestnilo družstvo základnej organizácie OZ PŠaV na
Slovensku pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Kežmarok v zložení Otto Krajňák
a Dana Ferulíková.
Účastníci pretekov sa stretli podvečer
v priestoroch hotela SOREA Máj v Liptovskom Jáne na slávnostnom vyhodnotení
pretekov. Víťazi v jednotlivých vekových
kategóriách v obrovskom slalome
– muži/ženy získali športové ceny a takisto
aj víťazi v kategórii snowboard.
Účastníci si vypočuli pozdrav predsedu
zväzu Ing. Pavla Ondeka, ktorý sa
vo svojom príhovore venoval najmä
aktuálnym problémom, ktorými školstvo
žije. Po odovzdaní cien nasledoval
kultúrny program. Hudobno-tanečnú
choreografiu Pipi dlhá pančucha so svojím
psíkom za veľkého potlesku účastníkov
predviedla Zuzana Čenková.
Spoločenský večer vyvrcholil diskotékou
spojenou s tombolou.
Poďakovanie patrí vedeniu zväzu a členom predsedníctva za podporu takejto
akcie a realizačnému tímu pretekov.
Vďaka patrí najmä riaditeľovi pretekov
Mgr. Vlastimírovi Trégerovi, predsedovi
ZO OZ pri SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, ako aj všetkým účastníkom.
Iveta Majerová
predsedníčka Rada ZO OZ PŠaV
na Slovensku
Združenie stredného školstva v krajoch
Banská Bystrica, Trenčín, Žilina
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Využívanie informačno-komunikačných
technológií ako nástroja na zníženie
predčasného odchodu žiakov zo škôl

O

dborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku je jedným
z riešiteľov projektu Európskej odborovej
centrály v školstve – ETUCE (European
Trade Union Committee in Education).
Partnermi projektu, na základe ktorého sa
uskutočnili študijné návštevy a spracovali
správy o najpokrokovejšom používaní IKT
na vybraných školách, tzv. best practice
examples, sú odborové organizácie
zastupujúce krajiny: Dánsko, Holandsko,
Portugalsko a Azerbajdžan, Belgicko,
Grécko a Slovensko. Na projekte sa
zúčastňujú najmä vo forme spracovania
národných správ o zistených poznatkoch
v partnerských krajinách a participujú tiež
usporadúvaním pracovných porád, workshopu a záverečnej konferencie. Usporiadaním záverečnej konferencie bolo
poverené práve Slovensko v dňoch
28. – 29. novembra 2013. Projekt zameraný na využívanie IKT v snahe znížiť
odchody žiakov zo škôl pred ukončením
stupňa vzdelania má už dnes pozoruhodné výsledky, ktoré budú zosumarizované v záverečnej správe a dostupné všetkým záujemcom na stránkach
www.elfe-eu.net, ako aj www.ozpsav.sk

Pracovná porada v Lisabone 8. marca 2013, Portugalsko

Ivan Šóš
krajský predseda ZSŠ

Pohľadnica projektu

Európsky odborový výbor pre školstvo (ETUCE) zastupuje 135 zväzov a 12,8 miliónov
pracovníkov školstva, z toho 5,5 miliónov v krajinách EÚ. ETUCE je sociálnym partnerom
na úrovni EÚ a odborovou federáciou v rámci Európskej odborovej konfederácie (ETUC).
ETUCE predstavuje európsky región celosvetovej federácie zväzov pracovníkov školstva,
Educaton Internatonal (EI).

Odborové zväzy pracovníkov školstva
predchádzajú predčasnému prerušeniu
školskej dochádzky s pomocou informačných a
komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní
V tomto projekte ETUCE hľadá osvedčené postupy pre
- inovatvny proces výučby, ktorý s pomocou IKT motvuje
študentov a láka ich späť do školy;
- konkrétne kompetencie, ktoré učitelia potrebujú pri tomto
vzdelávacom procese;
- spájanie poznatkov z domáceho prostredia s tými, ktoré
získavajú v škole s využitm IKT.
Podeľte sa s ostatnými učiteľmi stredných škôl o vaše skúsenost s
používaním IKT, aby ste zabránili predčasnému prerušeniu školskej
dochádzky vašich žiakov.
Pošlite nám e-mail na : secretariat@csee-etuce.org

Viac informácií o tomto projekte
nájdete na našej webovej stránke
www.elfe-eu.net
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Z činnosti zväzu

Ciele a program
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

na rok 2013
I.
Základné zámery
a miesto v spoločnosti
VI. zjazd zväzu schválil ciele a program
zväzu na roky 2011 – 2015.
Na rok 2013 bude pre zväz prioritou:
A)presadzovať plnenie požiadaviek
obsiahnutých vo výzve Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku a partnerských reprezentatívnych organizácií vláde Slovenskej
republiky k situácii v školstve;
B) rokovaniami na všetkých úrovniach zabezpečiť v roku 2013 rast reálnych
platov v rezorte školstva, minimálne
o 5 %;
C) iniciovať legislatívne zmeny v základných právnych predpisoch (zákony,
vyhlášky, nariadenia) týkajúce sa
regionálneho školstva a vysokého
školstva v súlade s požiadavkami
odborno-profesijných sekcií. Rovnako
postupovať pri zákonoch v oblasti
odmeňovania a sociálnej oblasti, pri
ktorých sa zväz bude snažiť o ich
novelizáciu a presadenie svojich požiadaviek – napríklad zákon č. 317/2009
Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003
Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 553/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov, nariadenie vlády
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve
alebo zákon č. 184/2009. Z. o odbornom vzdelávaní;
D) zastaviť pokles členskej základne;
E) stabilizovať prácu komisie mladých,
rozšíriť pôsobnosť tejto komisie na
všetky združenia a rady ZO, vyžadovať spätnú väzbu o aktivitách smerujúcich k založeniu a činnosti komisie
mladých pri jednotlivých radách ZO;
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F) zväz bude požadovať a presadzovať
opatrenia smerujúce k uplatňovaniu
rodovej rovnosti s cieľom postupne
eliminovať rodové stereotypy, a to
najmä tie, ktoré budú zamerané na
znižovanie rodových mzdových
rozdielov, aj v dôsledku ktorých je
platová úroveň zamestnancov v školstve na veľmi nízkej úrovni.
Na dosiahnutie týchto cieľov bude zväz
najmä:
1. rokovať so zástupcami štátnych orgánov a organizácií s cieľom presadiť
požiadavky zväzu a v prípade neúspechu použiť aj krajné riešenia;
2. vytvárať pozitívny ohlas na činnosť zväzu;
3. pravidelne zverejňovať aktuálne informácie o svojej činnosti na webovej
stránke zväzu, na stránkach TASR,
prípadne aj v iných médiách;
4. stabilizovať počet členov zväzu s akcentom na mladých zamestnancov do
35 rokov;
5. prehlbovať informovanosť svojich členov o cieľoch zväzu a zabezpečovať
ich realizáciu vo vnútornej a vonkajšej
činnosti, (zvýšiť informovanosť členov
zväzu zabezpečením databázy e-mailových kontaktov členov zväzu);
6. organizovať odborné konferencie alebo
verejné diskusie k najdôležitejším
problémom školstva, s poukázaním na
aktuálne možnosti zväzu pri riešení
jednotlivých problémov;
7. prostredníctvom projektov a grantov
z EÚ a iných fondov vzdelávať svojich
členov a funkcionárov a zveľaďovať
majetok zväzu.

II.
Pracovná, mzdová
a sociálna oblasť
V tejto oblasti bude zväz najmä:
a) podieľať sa pripomienkovaním legisla-

tívy na zmenách a tvorbe právnych
noriem súvisiacich so mzdovými podmienkami zamestnancov školstva;
b) participovať na zmene financovania
školstva;
c) v zmysle požiadaviek zväzu presadzovať úpravu základnej stupnice
platových taríf (príloha č. 3 k zákonu
č. 553/2003 Z. z.) tak, aby sa začínala
minimálnou mzdou;
d) presadzovať rast tarifných platov;
e) presadzovať valorizáciu platov tak, aby
bol zabezpečený ich reálny rast pre
pedagogických aj nepedagogických
zamestnancov od materských škôl,
školských zariadení až po vysoké
školy, riešiť tzv. dorovnávanie do funkčného platu pre učiteľky materských
škôl, vychovávateľky školských klubov
detí, učiteľov základných umeleckých
škôl, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov školských internátov.

III.
Podpora kvality a rozvoja
výchovnovzdelávacieho procesu
V tejto oblasti bude zväz najmä:
a) presadzovať zmeny v súlade s požiadavkami zväzu v materských školách,
základných umeleckých školách, školských kluboch detí a v centrách voľného
času;
b) usilovať sa o zintenzívnenie a zvýšenie
úrovne odborného vzdelávania a tým
prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti na národnom a európskom
trhu práce;
c) presadzovať požiadavku ďalšieho rozvoja štátneho školstva;
d) podporovať legislatívu na udržanie všeobecne dostupnej siete verejných škôl
a požadovať, aby náklady na financovanie školstva v súlade s Ústavou SR
garantoval štát.
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IV.
Koordinácia pri presadzovaní
prijatých cieľov na národnej
a medzinárodnej úrovni
V tejto oblasti bude zväz najmä:
a) presadzovať svoje požiadavky, prostredníctvom Hospodárskej a sociálnej
rady SR, kolektívneho vyjednávania,
rokovaniami so štátnymi orgánmi,
samosprávou, s profesijnými organizáciami a asociáciami vrátane uzatvárania dohôd o spolupráci;
b) intenzívne spolupracovať s partnerskými organizáciami v rámci Education International (EI), Medzinárodnej
celosvetovej organizácie pre odborové zväzy učiteľov a nepedagogických
zamestnancov, European Trade Union
Commission for Educa-tion (ETUCE)
– Európskej odborárskej komisie pre
vzdelávanie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)
a s blízkymi partnerskými školskými
odborovými zväzmi v zahraničí vrátane uzatvárania dohôd o spolupráci;
c) prehlbovať spoluprácu so školskými
odborovými zväzmi z krajín V4;
d) udržiavať nadštandardné vzťahy
s ČMOS pracovníkov školstva na
ústrednej a regionálnej úrovni.

Informácia

o stave B O Z P
za rok 2012

B

ezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci je súčasťou nášho každodenného života. Predstavuje súbor
opatrení pre všeobecné zásady prevencie, základné podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb
z povolania a iných poškodení zdravia
z práce.

a zástupcami odborovej organizácie škôl
docieliť nápravu nedostatkov vo forme
rôznych opatrení pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Niektorým školám sa podarilo získať aj finančné
prostriedky od zriaďovateľov na riešenie

Základné programové zámery
a uplatňovanie práv odborov
Našimi základnými prioritami budú
zamestnanosť, platy, pracovné podmienky, právna ochrana členov, vzdelávanie
členov a funkcionárov, zvyšovanie
profesionality a kvality života zamestnancov školstva. Pri neplnení prijatých
zákonných noriem v praxi a pri presadzovaní nevyhnutných sociálnych požiadaviek, po vyčerpaní možnosti vyjednávania bude naďalej uplatňovať inštitút
protestných podujatí a štrajku ako zákonného práva odborov.
Záverečné ustanovenie
Ciele a program zväzu sú otvoreným
dokumentom. Súčasťou hlavných cieľov
zväzu sú rozpracované ciele a programy
jednotlivých združení tak, aby korešpondovali s požiadavkami väčšiny členskej
základne.
Predsedníctvo zväzu OZ PŠaV na
Slovensku prerokovalo a schválilo
Ciele a program zväzu
na 8. zasadnutí rady zväzu
dňa 21.marca 2013 v Bratislave

Na zaistenie a kontrolu bezpečnosti naši
odboroví inšpektori bezpečnosti práce
v minulom roku vykonali celkom 42 kontrol
BOZP, pri ktorých zistili 218 nedostatkov,
ku ktorým vydali 107 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, z toho 23
základných kontrol BOZP, čo predstavuje
54,76 %, 19 následných kontrol BOZP,
čo predstavuje 45,24 %, pričom prevažovali najmä nedostatky technického
charakteru a nedostatky v dodržiavaní
pracovných podmienok na pracovisku.
Ďalšie významné nedostatky zistené ich
činnosťou predstavovali najmä chyby vo
vedení predpísanej dokumentácie, v registrácii pracovných úrazov, ako aj nedostatky organizačného charakteru.
Na viacerých školách, ktoré navštívili, sa
im podarilo v súčinnosti s riaditeľmi

väčších nedostatkov. V tomto prípade ide
predovšetkým o závažné technické nedostatky, ktoré neboli školy schopné financovať z rozpočtu školy.
Napriek tomu, že mnoho ľudí chápe
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
ako len to nutné a nudné školenie, ktoré
musia absolvovať, je práca či už
bezpečnostných technikov, alebo inšpektorov bezpečnosti práce potrebná a prináša aj svoje ovocie vo forme nápravy
a získania finančnej pomoci pre školy, čo
je pre nás ako inšpektorov potešením,
úspechom a výsledkom našej práce.
Zväzoví inšpektori bezpečnosti práce
Miroslava Vilčeková
Vladimír Kmec
Eugen Bertha
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Z činnosti združení

Školenia predsedov ZO
Združenia základného školstva v Žilinskom kraji

N

a základe uznesenia krajskej rady
ZZŠ v Žilinskom kraji sa postupne
uskutočňujú školenia predsedov ZO
pôsobiacich na školách a školských
zariadeniach v Žilinskom kraji. Pilotné
školenie prebehlo už v novembri minulého roka, predsedovia okresov Martin
a Turčianske Teplice sa zišli ako prví
v zariadení Crocus Kežmarské Žľaby.
Počas jarných prázdnin sa vyškolili
predsedovia ZO z okresov Bytča, Kysucké
Nové Mesto a Čadca. Od 17. do 19. marca
2013 sa školili funkcionári okresu Žilina,
v dňoch 21. až 23. marca 2013 predsedovia ZO okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Okresy Ružomberok
a Liptovský Mikuláš zakončia preškolenie
v májovom termíne (kapacita RZ Crocus
je z dôvodu vzdelávania z Nórskych fondov limitovaná).
Každé školenie prebieha podľa podobnej
šablóny v troch blokoch. Organizujú ho
vždy predsedovia okresných rád ZZŠ
v príslušnom okrese v spolupráci s predsedníčkou krajskej rady.
V prvom bloku predseda ZZŠ Ing.
František Šary poskytuje najnovšie
informácie o dianí v odborovom zväze,
diskutuje s účastníkmi školenia o aktuálnych otázkach a problémoch na jednotlivých pracoviskách.
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V druhom bloku právnik JUDr. Dušan
Kazár prezentuje novelu ZP, v diskusii
odpovedá na otázky funkcionárov a poskytuje právne rady v individuálnych problémoch. Najčastejšie kladenými otázkami
je problematika nadčasovej práce a jej
ohodnotenia, pracovný čas, čerpanie
dovolenky, príplatky, náležitosti z KZ.
V treťom bloku predsedníčka KR ZZŠ kraj
Žilina Mgr. Nora Zapletajová prezentuje
materiál k tvorbe a čerpaniu sociálneho
fondu, prezentáciu k práci predsedu ZO so
vzorovými dokumentmi ZO a odpovedá na
otázky zo samotnej praxe predsedu ZO.
Ďalej sa diskutuje o kreditovom vzdelávaní, vzdelávaní OZ PŠaV z Nórskeho
finančného mechanizmu, ako aj o aktuálnych problémoch jednotlivých škôl
a školských zariadení v jednotlivých
okresoch. Súčasťou školenia sú samozrejme aj otázky ku kolektívnemu vyjednávaniu.
Zorganizované aj plánované školenia
potvrdzujú, že stretnutia funkcionárov na
úrovni ZO sú potrebné nielen z pracovnej,
ale aj zo spoločenskej stránky. Poďakovanie patrí prednášajúcim pp. Šarymu,
Kazárovi a Zapletajovej. Samozrejme
netreba zabudnúť, že školenia sa uskutočnili vďaka aktívnemu prístupu všetkých
predsedov OR ZZŠ v Žilinskom kraji, ktorí
ich zorganizovali na veľmi vysokej úrovni.

A za to im patrí veľké poďakovanie.
Alžbeta Kozelková, členka KM
pri OZ PŠaV, predsedníčka
ZO pri ZŠ Lichardova v Žiline
Nora Zapletajová,
predsedníčka KR ZZŠ
v Žilinskom kraji
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Školenie predsedov ZO
a riadiacich zamestnancov
D

ňa 12. februára 2013 sa konalo
školenie k novele ZP, ku kolektívnemu vyjednávaniu, k zákonu 317,
vzdelávaniu zamestnancov a projektom
OZ PŠaV.
Školenie zorganizovala predsedníčka
Rady ZO OZ PŠaV Nové Mesto nad
Váhom Františka Kališová pre predsedov
ZO, riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení a vedúcich sekcií.
Školenie malo prebiehať iba s dvoma
školiteľmi, ale príjemne nás všetkých
prekvapilo, keď prišiel medzi nás aj náš
šarmantný predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek.
Vo svojom vystúpení nás informoval o situácii v OZ PŠaV SR a krokoch, ktoré
budú podnikať na základe požiadaviek
členov OZ.
V diskusii získal poznatky o problémoch
v školách a školských zariadeniach, ktoré
sa týkali predovšetkým nedostatkov financovania v školstve a ktoré treba riešiť.
Našu dôveru si získal ochotou priamo
pomôcť odborárom v danej škole a školskom zariadení.
Po zaujímavom vystúpení predsedu OZ
sa ujal slova JUDr. Rastislav Bajánek,
právny poradca OZ. Podrobne vysvetľoval prítomným jednotlivé paragrafy novely

ZP, doplnené prezentáciou. Diskutujúci
mali záujem o mnohé odpovede na
otázky, ktoré sa týkali rôznych oblastí.
Posledná vystúpila PaedDr. Eva Klikáčová. Informovala nás o možnostiach
vzdelávania zamestnancov a získavania
kreditov. Odporučila všetkým, aj učiteľkám
MŠ, ďalšie vzdelávanie, na základe neho
získajú vyššie platové ohodnotenie.
„Čas, ktorý sa vynaloží na vzdelávanie, sa
finančne vyplatí – čas sú peniaze.”

Školenie splnilo svoj cieľ a všetkých
prítomných obohatilo o nové informácie
a mnohým pomôžu lepšie sa orientovať
v daných oblastiach a budeme vedieť, na
čo máme podľa zákona právo.
Ďakujeme lektorom i pánu predsedovi OZ
PŠaV SR, že prišli medzi nás.
Soňa Čáslavová
členka Výboru
Rady ZO OZ PŠaV
Nové Mesto nad Váhom

Školenie predsedov ZO Z ZŠ
v okrese Čadca
Výbor rady chce aj touto cestou poďakovať
lektorom za skvelé prezentácie.

D

ňa 27. februára 2013 uskutočnil výbor
Rady ZO OZ PŠaV školenie predsedov
ZO škôl a školských zariadení v okrese Čadca.
Školenie bolo zamerané v prvej časti na novelu
Zákonníka práce, ktorú prezentoval JUDr.
Dušan Kazár.
Po výklade novely prebiehala diskusia a osobné rozhovory k problémom s jeho aplikáciou
v praxi.
V druhej časti školenia, ktorá bola zameraná na
prácu predsedov ZO, prezentovala predsedníčka KR v Žilinskom kraji Mgr. Nora Zapletajová práva a povinnosti ZO, prácu výboru
a predsedu ZO, agendu ZO.
V diskusii odpovedala na aktuálne otázky
o dianí OZ.

Mária Barančíková,
predsedníčka rady
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The Peaceable School
Poznatky z pracovnej návštevy v Holandsku

V

dňoch 1. až 5. októbra 2012 som sa
zúčastnil spolu s ďalšími účastníkmi
z Nórska, Fínska, Švédska, Írska, Francúzska, Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka v nádhernom severoholandskom mestečku Leeuwardeen na
študijnej návšteve usporiadanej v programoch CEDEFOP (Európske centrum pre
rozvoj odborného vzdelávania). Študijná
návšteva bola zameraná na sociálnu
inklúziu, rovnosť pohlaví vo vzdelávaní
a príprave, či integráciu. Holandskými
školami nás sprevádzal tvorca, školiteľ
a realizátor projektu „Mierumilovná škola“
pán Jan Oosterhuis.
Program „Mierumilovná škola“ bol navrhnutý v roku 1999 na použitie v holandských základných školách, s cieľom
zlepšiť sociálnu a emocionálnu klímu
v škole a triede tým, že učí žiakov aj
učiteľov riešiť konflikty konštruktívne a za
účasti ďalších žiakov, či v zapojení
menších skupín. Projekt je v Holandsku
veľmi rozšírený. Do roku 2007 doň vstúpilo 300 základných škôl a ročne pribudne
cca 50 ďalších škôl.
V súčasnosti je jednou z najväčších

starostí občanov a ich vlád nárast
kriminality, úpadok morálnych hodnôt a z
toho plynúce pocity neistoty v spoločnosti,
školy nevynímajúc. Bezpečnosť sa stáva
prioritou. V januári 1999 Eduniek (predtým Školské poradenské centrum,
Utrecht), dotované mestským zastupiteľstvom, začalo rozvíjať program zameraný
na zlepšenie sociálnej a emocionálnej
klímy v škole a triede. Dôvodom boli
opakované sťažnosti škôl smerujúce
k udržiavaniu poriadku, upozornenia na
časté poruchy správania žiakov a obavy
z nebezpečnej atmosféry v škole, ako aj jej
okolí. Inšpiráciu pracovníci Edunieku
hľadali v USA.
V programe sa opisuje snaha vytvoriť
z triedy demokratické spoločenstvo,
v ktorom sa každý cíti zodpovednejší
a lepší, riešia sa konflikty už pri ich vzniku.
Kompetencia riešenia konfliktov sa striktne vyhýba fyzickému i verbálnemu násiliu,
zapája do spoločenstva žiakov, učiteľov
i rodičov. Mierumilovná škola obsahuje
celý rad aktivít pre deti v predškolskom
veku, poučení pre všetky vekové skupiny,
školenia pre učiteľov, semináre pre

rodičov. Žiaci sa učia byť zodpovední
nielen za svoje správanie, ale aj za
riešenie problémov vo svojom okolí, bez
potreby sprostredkovateľov – mediátorov.
Prieskumy vykonané v USA (Metis, 1990)
poukazujú na vhodnosť zavedeného
programu a zníženie úrazov, urážok, trestov, ba dokonca výrazný pokles agresívneho správania a následný nárast úrovne
gramotností žiakov zapojených v podobných projektoch. Po zavedení v Holandsku nastala citeľná zmena v pocite
bezpečia na všetkých zapojených školách
už po dvoch rokoch.
Vzhľadom na vysokokvalitnú realizáciu
z technickej i odbornej stránky chcem na
tomto mieste odporučiť všetkým záujemcom o podobné vzdelávanie návštevu
stránky studyvisits.cedefop.europa.eu.
Študijná návšteva vo mne zanechala veľa
pozitívnych dojmov. Na základe návštev
holandských škôl a vzájomných diskusií
s účastníkmi som získal širokospektrálny
náhľad na problematiku sociálnej inklúzie
a jej špecifík.
Ivan Šóš
krajský predseda ZSŠ

Darovanie krvi
P

ri príležitosti Dňa učiteľov sa
v Spojenej škole v Leviciach za
aktívnej podpory Mgr. Jána Regásza
– riaditeľa školy, uskutočnil dňa 27. marca
2013 v poradí 7. ročník Učiteľskej kvapky
krvi. Túto úspešnú akciu podporilo vyše
40 darcov. Aj tento rok sa na darovaní
tekutiny zachraňujúcej životy zúčastnilo
mnoho študentov – prvodarcov zo stredných škôl v Leviciach. Mgr. Peter Benček,
hlavný organizátor Učiteľskej kvapky krvi
a tiež predseda ZOOZ na Spojenej škole
v Leviciach daroval svoju krv už 60. raz!
Organizátori vyjadrili s priebehom tejto
významnej akcie veľkú spokojnosť
a ďakujú za účasť a podporu všetkým,
ktorí sa na nej zúčastnili.
Peter Benček,
predseda ZO na Spojenej
škole Nejedlého, Levice
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Na fotografiách zľava:
Mgr. Pavel Pilinský, Mgr. Peter Benček, 60-násobný darca a organizátor, Ing. Ivan Šóš, PhD.
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Nechcú učitelia základných a stredných škôl
zabojovať o štandard svojej práce?

O

d učiteľov sa žiada, aby boli
novátormi, manažérmi, prieskumníkmi, aby boli tvoriví, trpezliví, láskaví
(a nemysleli na výšku svojho platu). Ale
slovenským chýba dokument so silou
zákona, kde by boli stanovené vlastnosti,
schopnosti, vedomosti a zručnosti, ktoré
má (dobrý) učiteľ mať. Dokument vymedzujúci nielen rámec požiadaviek na
prácu, ale aj určujúci podmienky, ktoré je
zriaďovateľ povinný(!) na jeho prácu
vytvoriť.
Priam hriešne sa zabúda (vedome
ignoruje?), že požiadavky a kompetencie
je kóšer vymedzovať len pri dôslednom
rešpektovaní reálnych podmienok na
výkon profesie. Nemožno „zhora“ klásť
na učiteľov stále nové a nové požiadavky
bez toho, aby sa brali do úvahy možnosti
ich splnenia v bežnej školskej praxi.
S tvorbou dokumentu takéhoto charakteru
už v roku 2007 síce ministerstvo začalo,
ale nedá sa dopátrať, prečo „sa“ práca
nedokončila. Rozumné školy, tých je,
našťastie, stále prevaha, si odvtedy
vlastné (vnútorné) štandardy kvality práce
vytvorili samy. Zmysel ich kroku je zrejmý
– učitelia majú jasne formulované požiadavky na kvalitu práce, slúžia im na
sebahodnotenie, vedeniu školy pomáhajú
rozpoznať potreby profesijného rozvoja
učiteľov i objektivizovať ich odmeňovanie.
Zmyslom profesijného štandardu by malo
byť aj stanovenie predpokladov na
úspešný vstup do profesie (oprávnenie
profesiu vykonávať). Ale ak porovnáme
študijné programy učiteľského štúdia na
rôznych fakultách, zistíme takú rôznosť
obsahu štúdia, že nemožno zaručiť
štandardnú úroveň absolventov vysokoškolského štúdia. Súdime, že tento stav
možno (treba) aj pri rešpektovaní
autonómnosti vysokých škôl zmeniť
prijatím záväzného opatrenia, predpisujúceho štandard na získanie učiteľskej
kvalifikácie.

nástrojom na dosahovanie, udržiavanie
a zvyšovanie kvality a mal by obsahovať:
• normatívne a dostatočne konkrétne popisujúce kompetencie a činnosti učiteľa vo
zvolených ukazovateľoch a popisovať
úroveň kvality, ktorú by mali dosahovať
(po niekoľkých rokoch praxe) všetci učitelia,
• súpis nevyhnutných predpokladov, ktoré
treba pre prácu učiteľa vytvoriť, aby mohol
požadovanú kvalitu svojej práce dosiahnuť,
• základné kritériá a postupy na rozpoznávanie kvality práce, a teda aj objektivizovať jej ocenenie.
Pretože učiteľ má na výkon svojej práce
spĺňať nielen odborné predpoklady, ale
má mať aj zodpovedajúce charakterové
a morálne vlastnosti, bolo by asi užitočné,
aby súbežne so štandardom jestvoval
nenormatívny (!) etický kódex učiteľa – súpis základných morálnych/etických zásad,
ktoré by mal dodržiavať pri správaní voči
žiakom, kolegom, rodičom, spoločnosti,
ale aj sebe.

Obsah štandardu

Prospešnosť štandardu

Štandard učiteľskej profesie, presnejšie
kritériá predpokladov na úspešné
účinkovanie v profesii učiteľ, by mohol byť

Učitelia budú mať istotu toho, čo ich
v praxi čaká, usmernenie na cieľavedomé
zlepšovanie svoje práce (sebareflexiu),

nádej na spravodlivejšie ocenenie dobrej práce spojené s platovým postupom
a v neposlednom rade nástroj na lepšie
objasňovanie vlastnej práce rodičom
i zriaďovateľom a možnosť pomocou štandardu obhájiť ju.
Riaditelia získajú rámec na vypracovanie
rozvojových plánov školy a oporu na
objektívnejšie rozhodovanie o ohodnotení
(vrátane mzdového) práce učiteľov.
Fakulty pripravujúce učiteľov budú mať
návod na definovanie profilu absolventa
v súlade s cieľmi štátnej vzdelávacej
politiky, prípravné vzdelávanie bude
prepojené s celoživotným profesijným
rastom a budú definované podmienky,
ktoré treba na fakultách (pre fakulty)
vytvoriť na žiaducu prípravu učiteľov.
Spoločnosť bude môcť profitovať tým, že
v školách budú vyučovať motivovaní
a spravodlivo ohodnotení učitelia, verejnosť bude mať možnosť objektívnejšie
hodnotiť prácu učiteľov, štátna školská
politika inštrukciu o nutných vonkajších
podmienkach na systémovú podporu
učiteľov. Všeobecná platnosť kritérií
postupne zabezpečí všetkým žiakom
rovnakú príležitosť dosiahnuť výkony
a vlastnosti požadované štátnym vzdelávacím programom.
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Stručne o štandardoch v zahraničí
V Holandsku si už dávno povedali, že ak
má štátny školský orgán hodnotiť kvalitu
práce škôl, nemôže to zmysluplne robiť
bez precízneho stanovenia celoplošne
platných kritérií. Stanovilo sa sedem
kompetencií rovnakých pre všetkých
učiteľov (odlišnosti sú podľa veku žiakov)
v školách s povinnou školskou dochádzkou. Fakulta, ktorá by nemala kompetencie zaradené do programu štúdia,
akreditáciu učiteľského študijného programu nedostane. Každá kompetencia má
určených niekoľko kritérií a ich zvládnutie
učiteľ dokazuje v ukážkových vyučovacích hodinách a vo svojom portfóliu.
Veľká Británia má štandardy obsahujúce
charakteristiky učiteľa pre jednotlivé
stupne jeho rozvoja v oblastiach profesijné vlastnosti, postoje a prístup k profesii, profesijné vedomosti, profesijné
zručnosti. Konečná podoba vznikala po
diskusii s učiteľmi. Sú zostavené pre päť
kariérnych úrovní: kvalifikovaný učiteľ
– učiteľ zo zaradením v základnej platovej
stupnici – učiteľ, ktorý prekročil platový
prah – vynikajúci učiteľ – učiteľ so
špeciálnymi zručnosťami. Absolventi učiteľského štúdia musia dosiahnuť prvú
úroveň, po roku uvádzania do praxe
druhú. Ďalšie úrovne nie sú povinné, ale
prinášajú výrazné zvýšenie platu. Problémy uplatňovania spočívajú najmä v tom,

OZ
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že sa nepostihujú nemerateľné indikátory
práce učiteľa.
V Česku majú v štátnych vzdelávacích
programoch podrobne (!) vymenované aj
materiálne, personálne, hygienické a organizačné podmienky na ich uskutočňovanie. Predstavujú optimálny stav, ku
ktorému by sa mali školy s podporou
zriaďovateľa blížiť. Je to aj preto, aby sa
vytvorili aspoň štandardné podmienky na
prácu učiteľov.

Na záver
Mal by byť učiteľský štandard (kritériá
predpokladov na úspešné účinkovanie
v profesii učiteľ) podporou profesijných
výkonov a kariérneho rastu alebo
nástrojom na kontrolu učiteľov? Nám sa
núka odpoveď, že v prvom rade by mal

slúžiť ako nástroj podpory profesijného
rastu, sebareflexie, kolegiálnej podpory
a vytvárania objektívnych štandardných
podmienok na ich prácu zriaďovateľmi.
Kontrola by mala spočívať v prvom rade
v dokumentovaní vlastného profesijného
vývoja v zlomových bodoch profesijnej
dráhy učiteľa, keď preukazuje, že štandard spĺňa. Možno je to kruté, ale ak by
učiteľ štandard splniť nedokázal, do školy
by nepatril.
Prvotným poslaním štandardov by mala
byť podpora učiteľov v ich profesijnom
raste, zabezpečenie podmienok na prácu
(vrátane mzdových), až potom kontrola
a prípadné sankcie.
Stálo by či nestálo za to za takýto štandard
učiteľskej práce zabojovať? Pouvažujte.
Jozef SMIDA

Nový projekt z grantu Innovation Norway

Sociálny dialóg ako základ
na vytvorenie dôstojnej práce

O

dborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku získal finančné
prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009 – 2014 na projekt
pod názvom Socialny dialóg ako základ
na vytvorenie dôstojnej práce. Projekt
má vzdelávací charakter, pričom hlavné
vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na:
• Sociálny dialóg, rodovú rovnosť
a partnerstvo v Európe a vo svete,
• Vytváranie pozitívnej klímy
v školách a školských zariadeniach

Aktivita 1
Sociálny dialóg, rodová rovnosť
a partnerstvo v Európe a vo svete
22/2010-KV – 10 kreditov
V prvej vzdelávacej aktivite je naplánovaných spolu 30 vyučovacích hodín
tematicky zameraných na pôsobenie
profesijných a odborových organizácií
vo vzdelávaní (6 h), vzdelávací systém
a aktivity profesijných a odborových
organizácií (6 h), vedenie sociálneho
dialógu a výmena skúseností (10 h),
rodová rovnosť a partnerstvo (8 h).
Lektormi budú prednášatelia zo zahraničia.
Koordinátor vzdelávacej aktivity:
Ing. Ivan Šóš, PhD., sos@ozpsav.sk
Termíny kurzov
– rok 2013 a rok 2014:
30. 5. 2013 – 2. 6. 2013 Nitra
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 20. 5. 2013
26. 9. 2013 – 29. 9. 2013 B. Bystrica
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 16. 9. 2013
28. 11. 2013 – 1. 12. 2013 Trenčín
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 18. 11. 2013
23. 1. 2014 – 26. 1. 2014 Žilina
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 13. 1. 2014
27. 3. 2014 – 30. 3. 2014 Košice
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 17. 3. 2014
15. 5. 2014 – 18. 5. 2014 Prešov
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 5. 5. 2014

Aktivita 2
Vytváranie pozitívnej klímy
v školách a školských zariadeniach
formou sociálneho dialógu
24/2010-KV – 12 kreditov
Druhá vzdelávacia aktivita pozostáva
z 35 vyučovacích hodín, ktorú lektorsky
zabezpečia štyria domáci lektori.
Tematické zameranie vzdelávania je na
históriu sociálneho dialógu (4 h), sociálny
dialóg v dokumentoch medzinárodných
organizácií a Európskej únie (8 h),
sociálny dialóg v Slovenskej republike
(6 h), psychologické aspekty komunikácie (4 h), efektívna komunikácia
a vyjednávanie ako forma sociálneho
dialógu v školách a školských zariadeniach (4 h), ekonomické aspekty
sociálneho dialógu (6 h) a kolektívne
vyjednávanie (3 h).
Koordinátor vzdelávacej aktivity:
Ing. Martin Maták – matak@ozpsav.sk
Termíny kurzov
– rok 2013 a rok 2014:
27. 6. 2013 – 30. 6. 2013 Žilina
Termín prijatia prihlášky do: 17. 6. 2013
10. 10. 2013 – 13. 10. 2013 Trenčín
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 1. 10. 2013
12. 12. 2013 – 15. 12. 2013 B. Bystrica
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 2. 12. 2013
13. 2. 2014 – 16. 2. 2014 Nitra
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 3. 2. 2014
10. 4. 2014 – 13. 4. 2014 Trnava
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 30. 3. 2014
26. 6. 2014 – 29. 6. 2014 Bratislava
Termín prijatia prihlášky najneskôr
do: 16. 5. 2014
Bližšie informácie k projektu a vzdelávacím aktivitám nájdete na webovej
stránke zväzu: http://www.ozpsav.sk/
v časti Vzdelávanie a projekty – Innovation Norway.
V tejto časti sa nachádzajú aj záväzné
prihlášky na vzdelávanie.
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