UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 431
zo 16. mája 2007
k návrhu Koncepcie základného umeleckého vzdelávania na zabezpečenie kontinuity
systému umeleckého vzdelávania s postupným zavádzaním informačných
a komunikačných technológií (IKT) a multimediálnej techniky do vzdelávacieho procesu
týchto škôl
Číslo materiálu:

8498/2007

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister školstva

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

návrh Koncepcie základného umeleckého vzdelávania na zabezpečenie
kontinuity systému umeleckého vzdelávania s postupným zavádzaním
informačných a komunikačných technológií (IKT) a multimediálnej techniky
do vzdelávacieho procesu týchto škôl;

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
B.1.

koncepciu v oblasti postavenia základných umeleckých škôl a v poskytovaní
základných stupňov umeleckého vzdelania zapracovať do návrhu
legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní
do 31. augusta 2007

B.2.

pripraviť podklady a v spolupráci s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny
navrhnúť do nového zákona o verejnej službe, aby sa na učiteľov základných
umeleckých škôl, učiteľov umeleckých predmetov na stredných odborných
školách a na konzervatóriách vzťahoval kvalifikačný predpoklad vzdelania
a osobitný kvalifikačný predpoklad
do 30. júna 2008

B.3.

zabezpečiť a postupne zavádzať informačné a komunikačné technológie a
multimediálnu techniku na požadovanej úrovni do všetkých ZUŠ, v súlade so
stratégiou informatizácie regionálneho školstva
do 31. decembra 2010

B.4.

vzdelávať učiteľov ZUŠ v oblasti využívania IKT a multimediálnej techniky
do 31. decembra 2010

B.5.

zavádzať inovatívne formy vzdelávania v ZUŠ a inovovať učebné osnovy
niektorých vybraných predmetov vo všetkých odboroch ZUŠ tak, aby do
cieľov a obsahu bolo včlenené využívanie IKT
do 31. decembra 2009

B.6.

presadzovať inovatívne formy a metódy výchovy a vzdelávania a iniciovať
úpravu pedagogických dokumentov tak, aby sa výchova umením a výchova
k umeniu uskutočňovala aj prostredníctvom primárneho kontaktu žiakov so
živým profesionálnym umením v rámci vyučovacieho procesu
do 31. decembra 2008

B.7.

v spolupráci s ministrom kultúry vytvoriť medzirezortný program pre
talentovaných žiakov slúžiaci na pokrytie nákladov spojených s ich
materiálovým vybavením, dofinancovaním nákladov na štúdium a pod.
do 31. decembra 2007.

Vykoná:

podpredseda vlády a minister školstva
minister kultúry
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

