Závěry 48. valné hromady Asociace ředitelů základních škol České republiky
1. Financování školství

a) AŘZŠ požaduje, aby procento HDP vynaložené na školství výrazně vzrostlo a to na úroveň
b)
c)
d)
e)

alespoň 6 %.
AŘZŠ vidí řešení problému s kvalitou a nedostatkem pracovníků ve školství ve výrazném
zvýšení platů a to minimálně na 130 % průměrné mzdy v ČR, a to do roku 2020.
AŘZŠ i nadále podporuje změnu financování škol a přechod na nákladový systém a oddělení
financování obecního a krajského školství.
AŘZŠ i nadále požaduje zrušení limitu zaměstnanců a dělení mzdových prostředků na OPPP a
ostatní.
AŘZŠ požaduje úpravu tarifních tabulek v přílohách NV č. 564/2006 Sb. tak, aby žádný platový
tarif nebyl nižší než minimální mzda v ČR.

2. Pracovní podmínky ředitelů

a) AŘZŠ je přesvědčena, že kvalitativní změny ve školství mohou realizovat pouze ředitelé
škol. Požadujeme výraznou podporu ze strany státu.
b) AŘZŠ znovu důrazně připomíná, že pracovní diskriminace ředitelů základních škol v oblasti
míry vyučovací povinnosti vzhledem k ředitelům ostatních stupňů a typů škol přetrvává
a vyzývá MŠMT, aby učinilo zásadní kroky ke změně tohoto stavu.
c) AŘZŠ požaduje, aby byly základní školy standardně personálně vybaveny tak, aby se ředitelé
mohli v daleko větší míře než doposud věnovat řízení kvality pedagogického procesu (posílení
počtu popř. zřízení nových pozic v oblasti ekonomiky, administrativy, správy IT, majetku,
apod.). To znamená navýšit prostředky na platy tak, aby počet těchto zaměstnanců na ZŠ mohl
být zvýšen o 27 % (výsledky průzkumu MŠMT v ZŠ).
3. Podmínky a kvalita vzdělávání

a) Zvýšení kvality vzdělávání, realizace společného vzdělávání a individuální přístup k žákům je
podmíněn prací jen v menších skupinách. Z tohoto důvodu AŘZŠ i nadále požaduje úpravu § 4
odst. 7 vyhl. 48/2005 Sb. v tom smyslu, že nejvyšší počet žáků ve třídě je 25.
b) AŘZŠ požaduje, aby začínající revize RVP byla zdůvodněna argumenty a podložena kvalitní
analýzou. Celý proces musí probíhat transparentně za účasti pedagogické veřejnosti.
c) AŘZŠ požaduje, aby druhý cizí jazyk na ZŠ nebyl povinný, ale volitelný.
4. Dlouhodobé cíle a záměry
AŘZŠ bude prosazovat cíle a záměry, které byly na VH projednány a jsou přílohou toho dokumentu.
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