Zápis z jednání 9.VH AZŠ ČR
Termín:
Místo konání :
Přítomni:

16. – 18. 5. 2003
Rožnov pod Radhoštěm
Účastníci a hosté dle prezenční listiny

Záznam průběhu jednání:
Pátek 16.5.2003
Po zahájení a vystoupení žáků ZUŠ a ZŠ Koryčanské Paseky vystoupení hostů.
§ KÚ Zlínského kraje Mgr. Stanislav Misařík informoval účastníky o stavu školství v kraji,
postojích kraje k financování školství a zajišťování metodické pomoci školám.
§ Místostarostka Rožnova pod Radhoštěm Mgr. Libuše Rousová pozdravila účastníky
jednání a popřála mnoho zdaru v práci a příjemný pobyt.
§ Vysvětlení nepřítomnosti pozvaných hostů, návrh na změny v programu.
§ Vystoupení Dr. Vlastimily Kozelské, ředitelky odboru metodiky ČŠI :
Informace o změnách ve vyhlášce o ČŠI , zavedení nové metodiky od 1.9.2003,
povinné ukazatele a doporučené, veřejnosprávní kontrola, BOZP pouze se vztahem
k žákům,ve školních jídelnách jen školské předpisy.
Dotazy
- nejčastější nedostatky zjištěné při inspekcích - zápočet praxe, vyučovací povinnost ředitelů a
zástupců.
- povinná dokumentace – nelze hodnotit, pouze konstatovat je vedena, není vedena.
- pedagogická způsobilost – do protokolu uváděno nedodržení
- postup při námitkách k inspekční zprávě a protokolu
- nedostatek řídících zkušeností u inspektorů – při vypsání konkurzů není tento požadavek
uváděn.
Další informace o ČSŠI na www.csicr.cz
V další části programu informace Ing.Haškové o činnosti Pedagogického centra Zlín.
Z novinek - Funkční studium začínajících vedoucích pracovníků
- Program JAME pro nekvalifikované učitele cizích jazyků – financuje MŠMT
Vnitroasociační záležitosti:
Zpráva o činnosti od 19.11.2002:
- rada se sešla 4krát, zápisy jsou na www.asociacezs.cz
- připomínkování Zákona o vzdělávání, 119 připomínek
- jednání se zástupci MŠMT o návrhu Zákona o vzdělávání
- jednání s Odborovým klubem
- jednání s APZŠ o možnosti sloučení obou asociací
- účast prezidenta na jednáních v Senátu a Ministerstvu zahraničních věcí
- účast na jednání s Asociací krajů v Jihlavě
- účast viceprezidentky na výstavě Schola Nova

-

zaslání dopisu ministryni školství, bez odpovědi
vystupování a příspěvky do médií
informace o sloučení CZESHA a Národní rady škol, nový název Unie školských
asociací ČR – CZESHA

Informace o možnosti využít služeb při nesplnění pracovníků se ZPS: Filipa, s.r.o, Nová Paka
V.I.S.Plzeň
Geom Liberec
Distr Mikulov
Upozornění na neserióznost firmy OPTION ONE.
Po zpracování lístků s dotazy shrnuta zásadní témata k diskusi:
Podmínky pro práci ředitele školy
Financování
Kvalifikace
Škola a zřizovatel
Žáci a jejich chování

Společné setkání v kolibě Kordulka od 20 hodin.

Sobota 17.5. 2003
Prezentace firmy Dosli – informace o programu DOTEST.
Podrobnosti na www.dosli.cz
Ing.Zdeněk Svoboda – SIPVZ
Byla provedena rekapitulace celkového vývoje programu Státní informační politiky ve
vzdělávání.
Veškeré informace o P1,P2,P3 je možno získat na stránkách www.e-gram.cz
Nová příručka pro učitele k samostatnému studiu na http://eden.rentel.cz
Rozvojový plán ICT na školách.
MŠMT ČR bude získávat informace o stavu vybavení na školách prostřednictvím ÚIV.
Probíhá jednání ministrů školství a informatiky o realizaci projektu P3.
Připojení červených škol k síti internet – MŠMT ČR jedná s Českým Telecomem o možnosti
zvýhodněné nabídky pro připojení.
Doporučena i stránka www.spinet.cz
Dr. Karel Tomek - MŠMT ČR
Informace o stavu projednávání nových zákonů.

Verze od právníků bude předložena k diskusi v průběhu června 2003.
Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program.
Podána informace o pilotních školách, podílu VÚP a připravovaných variantách zavádění do
praxe.
V diskusi se objevily připomínky:
Velká náročnost na pedagogické sbory, nutno vytvořit odpovídající podmínky ( finanční i
personální), nutná i příprava budoucích učitelů ( jednání MŠMT s děkany fakult proběhlo),celou
realizaci nelze uspěchat, nedostatek informací pro veřejnost způsobena tím, že pilotní týmy
komunikují s realizačním týmem VUP a vydají společně manuál, upravený RVP a návrhy ŠVP.
Zvýšená dotace hodin v 8. a 9. ročníku ZŠ – vysvětlen záměr podle metodického pokynu.
Vzdělávání učitelů cizích jazyků bez způsobilosti – program JAME .Garant pro celou ČR je
Univerzita Olomouc. Další možnosti pod garancí MŠMT.
Připravuje se komplexní vládní program Zdraví pro všechny s participací většiny ministerstev.
Odpolední blok volné diskuse k jednotlivým tématům.

Závěry 9.VH AZŠ ČR - Rožnov p. Radhoštěm

1)
2)

3)
4)

5)

6)

VH odsouhlasila konání valných hromad dvakrát v kalendářním roce.
VH vyzývá Unii školských asociací ČR CZESHA k zadání odborné nezávislé
analýzy struktury a výkonu funkce ředitele školy z hlediska zodpovědnosti,
zátěžových situací,a právní ochrany. Výsledky pak využít k jednání s MŠMT, MPSV,
Asociací hejtmanů, Svazem měst a obcí, případně s dalšími institucemi.
Rada požádá město Chomutov o výsledek analýzy, kterou provedlo na svých
zařízeních.
VH vyjadřuje své stanovisko k financování DVPP . DVVP financovat ne podle počtu
žáků, ale na normativní počet ped.pracovníků a posílit tuto složku vzhledem
k nerespektování snížených úvazků ŘŠ a ZŘŠ formou přímých výdajů ze státního
rozpočtu, kapitoly 333.
VH vyzývá univerzity ke změnám modelu přípravy budoucích učitelů počínaje
přijímacím řízením, obsahem i výstupy studia tak, aby příprava odpovídala
transformovanému systému vzdělávání v ČR ( RVP, uplatnitelnost na trhu práce).
Umožnit distanční studium k získání plné kvalifikace pro učitele, kteří v současné
době úspěšně pracují na školách bez potřebné kvalifikace.
Příspěvek, který stát vynakládá na žáka, by měly dostat obce , které jsou zřizovatelem
školy žákem navštěvované.

7)
8)
9)
10)
11)

Slučování nebo rušení škol provádět po předchozí analýze se základním hlediskemprospěch žáka.
VH zmocňuje radu vyjádřit negativní stanovisko k požadavku OSPŠ na zrušení
nadtarifních složek platu po prostudování příslušných materiálů.
VH konstatuje, že v současné době nejsou na některých školách definitivní rozpočty.
Všeobecně lze konstatovat snížení nadtarifní složky platu z 15% na 6,5 – 7,6%.
VH akceptuje příznivější posun v realizaci SIPVZ.
AZŠ ČR podporuje tvorbu školních vzdělávacích programů, pro úspěšnou realizaci na
školách je však nezbytné vytvořit podmínky.

Zapsal : Hochmal, Bažantová

