Zápis z jednání 7.VH AZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

3.5.2002 – 5.5.2002
Blansko
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Pátek 3.5.2002
1.

Slavnostní zahájení 7.VH AZŠ ČR
§ Jednání zahájil prezident AZŠ ČR Karel Bárta.
§ Přivítání hostů. Jednání VH AZŠ ČR se zúčastnili: PaedDr. Jaroslav Műllner - náměstek ministra
školství, Ing. Lubomír Toufar- přednosta OkÚ Blansko, Mgr.František Alexa- vedoucí referátu školství
OÚ Blansko, Ing. Marie Kalábová – vrchní školní inspektorka, PaedDr.Karel Tomek – ředitel odboru
MŠMT ČR a PhDr. Josef Filouš - předseda rady CZESHA.
§ Součástí zahájení byl kulturní program žáků ZŠ Ochoz u Brna.

2.

Organizační záležitosti
§ Organizační pokyny vydala účastníkům Lenka Formánková.
§ Schválení programu 7. VH AZŠ ČR.
§ Volba návrhové komise:
Ø Návrhová komise pro 7.VH AZŠ pracovala ve složení: J.Bakončík, J.Nesvadbová, A.Ivánek,
J. Štollová, E.Mikulecká, H.Bažantová.

3.

Informace z CZESHA (PhDr.Josef Filouš)
§ Informace o aktivitách CZESHA (školský zákon, SIPVZ,rámcové vzdělávací programy).
§ Informace o práce v regionech.
§ Struktura CZESHA.
§ Zapojení CZESHA do organizace ESHA.

4.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR (Ing. Krejčí)
§ Účastníci byli seznámeni s cíli DZV, důležitými termíny a s některými analýzami důležitými pro
zpracování DZV.
§ Byly podány podrobnější informace k hlavním prioritám, kterými jsou:
Ø Reforma a modernizace cílů a obsahu vzdělávání.
Ø Reforma ukončování středoškolského studia.
Ø Péče o kvalitu, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání.
Ø Rozvoj integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání.
Ø Optimalizace vzdělávací nabídky a institucionální struktury regionálního školství.
Ø Zkvalitnění podmínek práce pedagogických a řídících pracovníků škol.
Ø Vznik veřejných vysokých škol neuniverzitního typu a rozvoj dalších forem terciálního vzdělávání.
Ø Rozvoj dalšího vzdělávání jako součásti celoživotního vzdělávání.
§ Každý kraj zpracovává svůj dlouhodobý záměr, který musí být hotový do března 2003. Na tvorbě
krajských dlouhodobých záměrů je možno se přímo podílet.
§ Proběhla diskuse.

5.

Rámcový vzdělávací program základního školství (PaedDr.Karel Tomek – MŠMT ČR)
§ Účastníci byli informování o:
Ø Postupu prací na RVP pro základní školství
Ø Variantách řešení výuky cizích jazyků.
Ø Existenci pilotních škol pro ověřování efektivního postupu při tvorbě RVP
§ Proběhla diskuse k RVP.

6.

Školská legislativa (PaedDr. Jaroslav Műllner – MŠMT ČR)
§

Účastníci byli informování o:
Ø Důsledcích nepřijetí „školského zákona“
Ø Opatřeních k zajištění řádného fungování školství po nepřijetí „školského zákona“
novelizace zákona č.564/1990 Sb.
Ø Právní subjektivitě škol
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7.

Vystoupení ústřední školní inspektorky (Ing.Marie Kalábová)
§
§

Vliv nepřijetí „školského zákona“ na činnost ČŠI.
Příprava nové metodiky práce ČŠI s větším zaměřením na vzděl. proces na úkor kontroly řízení

Sobota 4.5.2002
1.

Internet do škol (kolektiv spolupracovníků Ing.D.Fránka a zástupce auditora)
§ Cíle jednotlivých projektů SIPVZ a současný stav v jednotlivých projektech:
§ Proškolování učitelů v rámci SIPVZ :
Ø výběr školících středisek,
Ø financování školení,
Ø školení ICT koordinátorů
§ Budování infrastruktury na školách:
Ø postup při vybavování škol výpočetní technikou,
Ø zařazování škol do jednotlivých vln,
§ Vybavování škol vzdělávacími programy, operačními systémy a uživatelským softwarem:
Ø způsob výběru výukového softwaru,
§ Informace auditora:
Ø úkoly auditora,
Ø způsoby prověřování plnění smluvních podmínek,
§ Diskuse k problematice SIPVZ.

2.

Scio testy Praha
§

3.

Byly podány základní informace o přípravě testů pro ZŠ s vyhodnocováním a možností srovnání
v rámci ČR

Praktické dílny

Školní řád (Z.Souček)
§ Obsah školního řádu.
§ Zásady pro tvorbu školního řádu.
Provozní řád a hygienické předpisy (J.Štollová)
§ Informace o změnách hygienických předpisech.
§ Osnova provozního řádu školy.
§ Důležité informace, které musí být uvedeny v provozním řádu školy.
§ Provázanost provozního řádu s ostatními směrnicemi školy.
BOZP a PO (Fr.Tomášek)
§ Informace o důležitých předpisech a normách.
§ Změny v hlášení úrazů
§ Hygienická opatření, lékařská péče a první pomoc při školních akcích, školách v přírodě a LVVZ
4.

Vnitroasociační záležitosti
§ Zpráva o činnosti AZŠ ČR od 6.VH (K.Bárta).
§ Návrh na sloučení s APZŠ ČR
§ Místo konání 8.VH AZŠ ČR
§ Diskuse k projednávaným otázkám a návrhy stanovisek AZŠ ČR k problematice projednávané na VH.
§ AZŠ ČR zpracovala stanovisko k realizaci SIPVZ, které je přílohou tohoto zápisu.
§ Zpráva dozorčí rady AZŠ ČR od 6.VH.
§ Závěry z jednání 7.VH AZŠ ČR.

5.

Prohlídka Punkevní jeskyně a propasti Macocha
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Neděle 5.5.2002
1.

Prohlídka Sloupsko-šošůvské jeskyně a rozhledny ve Veselici
Součástí 7.VH AZŠ ČR byly doprovodné kulturní a společenské akce a doprovodné prezentace firem –
Agentura STROM, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA,.

Závěry z 7.VH AZŠ ČR
7.VH AZŠ ČR na svém jednání ve dnech 3. až 5.května 2002:
1.

Zvolila:
§

2.

Návrhovou komisi ve složení: Jiří Bakončík, Jarmila Nesvadbová, A.Ivánek, J.Štollová, E.Mikulecká
a H.Bažantová.

Schválila:
a) Zprávu o činnosti od 6.VH AZŠ ČR.
b) Zprávu dozorčí rady o hospodaření.

3.

Bere na vědomí:
§
§
§
§
§

4.

Pověřuje:
§

§
5.

J.Štollové aktualizovat informační leták AZŠ ČR.
A.Ivánkovi přidat na www stránku AZŠ ČR odkaz na www stránku MŠMT ČR.
Členům AZŠ ČR apelovat na kandidáty na poslance, aby prosazovali financování vzdělávání ve výši
6 % HDP.

Zaujala stanoviska k projednávaným otázkám:
§

7.

Radu AZŠ ČR k zahájení jednání s APZŠ ČR o sloučení obou asociací. Pro jednání má rada tento
mandát:
Ø Prosazovat vytvoření dvou sekcí – sekce ředitelů škol a sekce pedagogů.
Ø Název sloučené asociace: Asociace základního vzdělávání České republiky.
Ø H.Stýblovou a I.Medřickou uspořádáním 8.VH AZŠ ČR na podzim 2002 v Plzni.
Radu AZŠ ČR zpracováním vize regionálního školství a fungování MŠMT ČR.

Ukládá
§
§
§

6.

Informaci o stavu přípravy RVP od PaedDr. K.Tomka - zastupujícího MŠMT ČR.
Informace o CZESHA, které přednesl PhDr.J.Filouš.
Informace o přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR,
které poskytl PaedDr.J.Krejčí z MŠMT ČR.
Informaci o důsledcích nepřijetí „školského zákona“, možnosti přijetí novel zákona č.564/1991 Sb.
Informaci o přípravě nové metodiky ČŠI v návaznosti na novelizaci zákona č.564/1991 Sb.

AZŠ ČR zaujala stanovisko k současnému stavu realizace SIPVZ, které je přílohou zápisu.

Navrhuje
§

Kandidáta na funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Členové AZŠ ČR přítomni na 7.VH AZŠ ČR závěry z jednání 7.VH AZŠ ČR schválili.
Přílohy:
1. Zprávu o činnosti od 6.VH AZŠ ČR.
2. Zpráva dozorčí rady o hospodaření
3. Zpráva o činnosti regionálních zástupců mezi 5. a 6. valnou hromadou AZŠ ČR
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Přílohy

Zpráva o činnosti od 6.VH AZŠ ČR.
1.

2.

Rada AZŠ
§ Složení rady k 29.4.2002:
Ø Prezident:
Karel Bárta
Ø Viceprezidentka:
Hana Stýblová
Ø Členové rady:
Jiří Bakončík, Josef Blecha, Anton Ivánek, Ivana Medřická, Zdeněk Souček,
Jana Štollová, František Tomášek
Regionální zástupci:
Ø Zdena Tošovská
– Praha
Ø Karel Hochmal
– Středočeský kraj
Ø Ivana Medřická
– Plzeňský kraj
Ø Jiří Daneš
– Karlovarský kraj
Ø Hana Bažantová
– Ústecký kraj
Ø Hana Adámková
– Liberecký kraj
Ø Eva Mikulecká
– Pardubický kraj
Ø Jana Štollová
– Kraj Vysočina
Ø Lenka Formánková – Jihomoravský kraj
Ø Jiří Bakončík
– Moravskoslezský kraj
Ø Jarmila Nesvadbová – Zlínský kraj

3.

Jednání rady a regionálních zástupců:
§ Jednání se konala v Libici nad Cidlinou 6.2., 7.3. a 17.4.
§ Zápisy z jednání rady jsou zveřejněny na webovské stránce www.asociacezs.cz .

4.

Členská základna – stav k 2.5.2002:
§ Právnické osoby:
27 členů
§ Fyzické osoby:
42 členů

5.

Spolupráce s CZESHA:
§ K.Bárta se zúčastnil jednání rady CZESHA v Brně dne 15.1.2002.
§ Schůze regionálních rad CZESHA se konaly v těchto krajích -Středočeský kraj,Ústecký kraj, Liberecký
kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj.

6.

Činnost regionů:
§ Pražský region uspořádal setkání ředitelů škol se zástupci státní správy a samosprávy.

7.

Webovské stránky
§ A.Ivánek průběžně aktualizoval stránky AZŠ ČR.

8.

Jednání s MŠMT:
§ Jednání K.Bárty 8.3. s ředitelem odboru K.Tomkem na téma RVP
§ Účast K.Bárty na projednávání návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy ČR 6.3.
§ Zaslání žádosti o setkání s ministrem, bylo zamítnuto z důvodu časového zaneprázdnění pana ministra.
§ Účast M. Pospíšilové na semináři ke koncepci výuky D a Ov v Telči 11.- 12.4.

9.

Konzultační a poradenská činnost:
§ Byla prováděna průběžně členy rady a regionálními zástupci.
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10. Spolupráce s médii:
§ I. Medřická vypracovala materiál k financování pro UN.
§ K. Bárta poskytl rozhovory pro UN, MfD, LD, Respekt.
§ F. Tomášek poskytl rozhovory pro MfD.
§ V. Beran vystoupil v ČT ke školskému zákonu.
11. Různé:
§ Eva Mikulecké zastupovala Asociaci na Olympijském dnu 13.3. v Deštné.
§ Jana Štollová zpracovala informační leták o AZŠ ČR.
Zpracoval: Karel Bárta a Rada AZŠ ČR.

Zpráva dozorčí rady o hospodaření
Revize provedena k datu 4.5.2002
1. Výsledek hospodaření
1) Stav k poslední revizi ze dne 24. 11. 2001
a) pokladna:
stav:
8810,40 Kč
zaúčtováno:
20 dokladů (do č.27)
b) účet:
stav:
103246,70 Kč
zaúčtováno:
102 položek (do č.161)
2) Nový stav k 4. 5. 2002
a) pokladna:
stav:
8173,20 Kč
zaúčtováno:
12 dokladů (od č.28 do č.39) v roce 2001
a 12 dokladů (od č.1 do č.12) v roce 2002
Celkem:
b) účet:
stav:
zaúčtováno:

24 dokladů za období mezi valnými hromadami.

143277,60 Kč
56 položek (od č.162 do č.207) v roce 2001
a 67 položek (od č.1 do č.67) v roce 2002
Celkem:

123 položek za období mezi valnými hromadami.

2. Dozorčí rada konstatuje, že všechny účetní doklady mají veškeré náležitosti a vedení účetnictví
odpovídá zákonným normám.
Předseda dozorčí rady: Jaroslav Vudmaska
Členové dozorčí rady: Milena Turková, Václav Hlinka
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Stanovisko AZŠ ČR k realizaci SIPVZ
Přijato na 7.VH AZŠ ČR dne 4.5.2002.
VH AZŠ ČR konstatovala, že přes opakovaná upozornění kompetentních orgánů (ministra školství,
zodpovědné pracovníky za přípravu projektu SIPVZ na MŠMT ČR, školský výbor PS PČR), na systémové
nedostatky v záměru realizace SIPVZ, byl tento projekt i s předpokládanými problémy spuštěn.
2. V současném stavu realizace chceme přispět svými poznatky k minimalizaci důsledků chybně systémově
nastaveného projektu.
3. AZŠ ČR opakovaně nabízí konstruktivní pomoc. Konkrétní návrhy vyplynuly z prezentace ICT zástupců
MŠMT ČR a následné diskuse účastníků valné hromady.
3.1.
Současný stav nerespektuje autonomii škol z hlediska aktuálního vybavení a potřeb škol. Omezuje
ředitele v zodpovědném rozhodování v zavádění ICT. Ředitel by měl mít možnost rozhodnout o tom, co
je pro školu optimální z hlediska vybavení a užívání.
3.2.
Navrhujeme zlepšit komunikaci a tím včasnou přímou informovanost ze strany MŠMT ČR vůči školám.
3.3.
Je třeba informovat zřizovatele a školy o materiálních podmínkách
a technických požadavcích na
přípravu škol k zavádění ICT, aby zřizovatel mohl včas tyto požadavky zapracovat do rozpočtu.
3.4.
Navrhujeme, aby byla urychleně vybrána instituce vhodná pro certifikování pracovišť ICT pro školení
učitelů.
3.5.
Navrhujeme zrušit kritérium „aprobace“ při výběru učitelů do školení ICT.
3.6.
Vyjasnit technologii čerpání financí na vzdělávání učitelů v ICT z prostředků projektu (v řadě případů
si školy zatím hradily z vlastních zdrojů).
3.7.
Na základě s dosavadními zkušenostmi s balíkem softwarových aplikací v ceně 30000,- Kč, zvážit při
příštím výběru SW produktů možnost multilicencí v několika úrovních podle velikostí a typů škol, tak
aby bylo dosaženo maximální ekonomické efektivity využití prostředků státního rozpočtu na tento
projekt.
3.8.
Prověřit systém výběru škol pro první etapu první vlny (kritéria), protože zkušenosti ukazují, že nebyly
vybrány jen školy, které dosud neměly žádné vybavení ICT. Navrhujeme výběrová kritéria zveřejnit.
3.9.
Navrhujeme definovat postavení funkcí ICT ve školách (manager, pedagog, správce sítě) z hlediska
pracovně právního vztahu, platového zařazení a zdroje financování.
3.10.
Navrhujeme, aby pro prezentaci problematiky informačních technologií byla použita technika a forma
na odpovídající úrovni.
1.
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