ЗАПИСНИК

са 13. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 9.6.2015.г. у РУЦ „Ждрело“ код Петровца на Млави
Састанак је почео у 1200. Председник Заједнице, Синиша Којић, је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештаји са републичких такмичења
3. Давање сагласности од стране УО ЗМШ за аплицирање за пројекат „Такмичење у
Програмирању робота за ученике основних школа“
4. Припрема Скупштине
5. Разно

Закључци:
1. Записник са 12. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. - Којић је присутне упознао са извештајем са републичког такмичења у Програмирању
робота које је одржано у Политехничкој школи у Крагујевцу 8. и 9. маја 2015.г..
Такмичење је протекло без икаквих проблема, а извештај са такмичења се налази на
сајту ЗМШ.
Цвијовић је присутне упознао са извештајем са републичког такмичења из
Компјутерске графике – 2D и Моделирања машинских елемената и склопова – 3D, које
је одржано 14. и 15. маја 2015.г. на Машинском факултету у Београду (домаћин
такмичења Ваздухопловна академија Београд). Компјутерска графика - 2D је протекла
без икаквих проблема. Проблем се јавио код Моделирања, јер је комисија са МФ прво
дисквалификовала све учеснике који су се потписали у заглављу радова, али је
Централна комисија касније донела одлуку да се сви радови избодују, тако да нико
није дисквалификован. У упутству није јасно писало да се ученици не потписују на
радове.
Други проблем се јавио око превода на мађарски језик. МФ је ангажовао свог
преводиоца, јер су они поставили такав услов као организатори такмичења. Примедбе
су биле на превод појединих стручних израза. Договор је да убудуће један наставник
мађарске националности пре такмичења прегледа превод теста и упутства за
практични рад и да се тек онда подели ученицима. Пре тога ће тај наставник оставити
свој мобилни телефон код чланова Централне комисије.

Било је и приговора на непоштовање Правилника о такмичењу. Дакле, ако је факултет
организатор такмичења и за све то ангажује скоро 50 својих професора, не можемо им
ми све услове постављати. Факултет сигурно нема намеру да фаворизује одређене
ученике, јер су им сви непознати. Потребно је да Правилник претрпи одређене мање
измене због будућих такмичења и да се све припреме одраде на време. Од сада се већ
у децембру месецу морају знати домаћини републичких такмичења и онда ће имати
довољно времена за све договоре са факултетима и за давање свих потребних
упутстава учесницима.
Закључак је да се не можемо враћати уназад и да се мора наставити сарадња са
факултетима у организацији такмичења.
М.Рогић је чланове УО и НО известио о такмичењу ученика трогодишњих образ.
профила које је одржано 15. И 16.5.2015. у Средњој машинској школи у Новом Саду.
Све је протекло без икаквих проблема. Убудуће се мора радити на томе да се што више
оператера машинске обраде такмичи. Извештај са такмичења је постављен на сајт
ЗМШ. Фирма UNIOR TEOS алати донира школу домаћина комплетом својих алата.
В. Вуковић је известио присутне да је Фестивал КГХ који је одржан у ТШ“Нови Београд“
8.5.2015. протекао у најбољем реду. Помоћник министра Снежана Марковић је
присуствовала фестивалу и похвалила целокупни догађај. Туцаковић је истакао да се
поред такмичења мора акценат бацити на нове образовне профиле, јер се у МПНТР по
том питању не ради ништа. Мора се испред ЗМШ оформити радна група која
озбиљније мора на овоме радити и сарађивати са Министарством.
3. Једногласно је подржан предлог за аплицирање за пројекат „Такмичење у
Програмирању робота за ученике основних школа“.
4. Договор је да се други дан Скупштине сви присутни поделе у две групе у којима ће
радити: једна за нове обр. профиле и друга за такмичења.

Састанак је завршен у 14 часова.

Петровац на Млави, 9.6.2015.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

