Zápis z jednání 34. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

4. – 5.11.2010
Hotel Tree of Life, Lázně Bělohrad
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 4.11.2010
1.

Slavnostní zahájení 34.VH AŘZŠ ČR
§ Jednání zahájila prezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová.
§ V kulturním programu vystoupila žákovská taneční skupina „Sidonie“.
§ Organizátor VH, Jaroslav Jirásko, účastníkům představil město i školu – ilustrační video o městě
Lázně Bělohrad; prezentační video o ZŠ (práce žáků).
§ Byly podány informace k organizaci VH.
§ Účastníky jednání přivítal Ing.Pavel Šubr, starosta Lázní Bělohrad.
§ Zpráva o činnosti AŘZŠ ČR
Ø Zprávu přednesla a komentovala H.Stýblová.
Ø Podrobně byla okomentována schůzka vedení AŘZŠ ČR s náměstkem ministra školství
a projednávané okruhy.

2.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a testování žáků (Ing.Jaromír
Krejčí, MŠMT ČR)
§ Časový harmonogram přípravy a projednávání materiálu.
§ Komentář oblasti v kapitole „Výchozí stav a strategie rozvoje regionálního školství“.
§ Informace k předpokládanému demografickému vývoji.
§ Vnější faktory ovlivňující strategii vývoje.
§ Informace k testování žáků v uzlových bodech.
§ Vlastní hodnocení školy
§ Předpoklad snížení počtu středních škol do r.2014. Návrh předpokládá snížení kapacity středních
škol o 10 až 15 procent, snížení počtu maturitních oborů a postupný útlum nadstavbového studia.
§ Vzdělávání budoucích pedagogů na vysokých školách.
§ Odměňování pedagogických pracovníků
§ Problematika Kariérního řádu, atestací
§ Funkční období ředitelů
§ Pedagogicko psychologické poradenství
§ Podmínky k obraně před pronikáním společensky negativních jevů do škol
§ Další vzdělávání
§ Zefektivnění financování
§ Proběhla krátká diskuse k představenému materiálu:
Ø Problematika a budoucí řešení víceletých gymnázií
Ø Procento žáků odcházejících na víceletá gymnázia. Návrh počítá s 10 % žáků z ročníku.
Diskutující toto považují za přehnané a navrhují snížit na 5%.

3.

Poznatky z inspekcí (Mgr. M.Hlaváček, Mgr.Tomáš Zatloukal, ČŠI)
§
§

§
§

Představení zprávy ČŠI „Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů (2007-2010)“.
Prezentace a komentování získaných informací. Příklady zjištěných nedostatků:
Ø V ŠVP schází nabídka a postupy vzdělávání, které sice ve škole zatím nejsou, ale mohly by
být.
Ø Chybí pravidla pro hodnocení žáků.
Ø V ŠVP se nepočítá se zapojením do dlouhodobých projektů a mezinárodní spolupráce
Zpráva je zveřejněna na www stránkách ČŠI.
Účastníci byli pozváni na celostátní setkání konané 24.11.2010, pořádané ČŠI, k závěrům ze
zprávy.
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4.

Čeho chceme interaktivní výukou dosáhnout (Mgr.Veronika Biskupová, AV MEDIA a.s)
§ Prezentace možnosti zapojení multimedií do výuky a vzdělávání ve školách.
§ Praktické ukázky využití moderních technologií pro přípravu a vedení výuky (netbook x
interaktivní tabule x hlasovací zařízení)
§ Doporučené weby: www.chytretabule.cz, www.vzdelani21.cz,
§ Nabídka odborné pomoci, kontakt: veronika.biskupova@avmedia.cz

5.

Vnitroasociační záležitosti – Hana Stýblová, Pravoslav Němeček
§ Volba návrhové komise.
Ø Návrhová komise byla schválena ve složení: Jiří Bakončík, Hana Bažantová, Miroslav Kůs.
§ Příprava a organizace voleb do Rady AŘZŠ ČR
Ø Volba volební komise.
Ø Volební komise byla zvolena ve složení:Lubomír Vývoda, Marie Pelikánová, Naďa Kotková
Ø VH schválila počet členů rady na další funkční období. Rada bude devítičlenná.
Ø Členové AŘZŠ ČR přítomni na VH byli seznámeni s kandidáty do rady a s organizaci voleb.
Ø V režii volební komise proběhla volba členů Rady AŘZŠ ČR.

6.

Prezentace firem
§ Firma DOSLI
Ø Prezentace produktů firmy – EduBase 2
§ Firma GABRETA
Ø Vydavatelství knih pro děti
Ø Nabídka ke spolupráci se školami.
§ Firma EURION
Ø Vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Ø Modulový vzdělávací program
Ø Udržitelný rozvoj a životní prostředí
Ø Ekonomika a etika
Ø Lidská práva a bezpečnost
Ø Možnosti školy vyslat pedagogy na vzdělávání, které je zdarma
Ø Distanční vzdělávání, prezenční i e-learningové kurzy
Ø www.eurion.cz
§ Firma Hesperia
Ø Prezentace produktů firmy EPSON – interaktivní projektor, jeho vlastnosti a využití ve škole.
§ Firma KLASSA
Ø Vybavení učeben škol.

Pátek 5.11.2010
7.

Vnitroasociační záležitosti
§ Informace volební komise, vyhlášení výsledků voleb do Rady AŘZŠ ČR.
Ø Vydáno 45 lístků, odevzdáno 45 lístků. Platných lístků bylo 44, neplatný jeden.
Ø Výsledky voleb podle počtu získaných hlasů (jen nově zvolení členové Rady AŘZŠ ČR):
H.Stýblová (41), J.Bakončík (36), P.Němeček (35), F.Tomášek (31), H.Bažantová (30),
Z.Souček (30), A.Ivánek (23), Z.Blišťanová (17), J.Jirásko (16).

8.

Prezentace Asociace speciálních pedagogů (PaedDr. Jiří Pilař)
§ Informace o aktuální problematice speciálního vzdělávání
§ Navázání spolupráce mezi asociacemi
§ Informace k aktuální situaci v přípravě právních norem v oblasti speciálního vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
§ Úskalí integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
§ Diskuse a dotazy:
Ø vzdělávání žáka s Dawnovým syndromem,
Ø povinnost přijetí postižených žáků do běžné třídy (školy)-nemožnost odmítnout takového žáka,
Ø nejednotnost mezi kraji v příspěvku (normativu) na žáky s SVP.
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9.

Úvaha ředitele o testování ( Mgr. J.Bakončík)
§ Zjištění úrovně poskytovaného základního vzdělávání je potřebné.
§ Do testování by měly být zapojeny nejen základní školy, ale všechny druhy škol poskytujících
základní vzdělání.
§ Testování provádět ve všech vzdělávacích oblastech RVP, nejen v českém jazyce, matematice
a cizím jazyce.
§ Dostupnost výsledků pro veřejnost ve formě kategorií škol.
§ Využití výsledků testování pro školy, MŠMT, rodiče, žáky.
§ Podpora škol, které nenaplňují stanovené cíle.
§ Možné problémy a otázky:
Ø Časové hledisko – termín testů ve spojení s realizací ŠVP, případně přijímáním na SŠ.
Ø Je možno testovat všechny žáky v systému?
Ø Budou žáci k testováni dostatečně motivováni?
Ø Čemu vlastně odpovídá standard. Kdo jej naplní je jedničkář ? Nebo žák, který jej nesplní
v pátém ročníku nemůže postoupit na druhý stupeň a žák, který nesplní standard v devátém
ročníku nezíská základní vzdělání?

10. Vnitroasociační záležitosti
§ Výsledky volby vedení AŘZŠ ČR. Rada zvolila za prezidentku asociace H.Stýblovou
viceprezidentem bude i nadále P.Němeček.
§ Zprávu o hospodaření a kontrole účetnictví AŘZŠ ČR předložil za dozorčí radu M.Kůs.
§ Návrh rozpočtu na rok 2011 předložila H.Stýblová.
§ Informace o konání 35.VH. Valná hromada se uskuteční ve dnech 12. a 13.5.2010 v Kolíně.
11. Diskuse o aktuálních problémech základního školství – Pravoslav Němeček
§ Proběhla diskuse k okruhům:
Ø Oddělení financování platů zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro nepedagogy.
• Nebezpečí ztráty vlivu na nepedagogy.
• Výhodnější je financovat zaměstnance z jednoho balíku bez účelového rozdělení pro
pedagogy a nepedagogy.
• Kdo pracuje ve škole, musí být zaměstnancem školy
Ø Platová tabulka
• Malé rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ped.pracovníků (vychovatelky ŠD ve
srovnání s pedagogy ZŠ)
• Kam v tabulkách patří středoškolsky vzdělaní pedagogové?
Ø Testování a standardy
• Důležitý je motivační prvek u žáka.
• Využitelnost testů pro přijímací řízení.
Ø Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia
• Snížit počet procent žáků odcházejících na víceletá gymnázia na 5%.
Ø Kariérní řád
Ø Výklad vydaných právních předpisů přímo ze strany MŠMT
Ø Úvazky ředitelů škol.
Ø Kombinované financování škol (na žáka a na třídu)
Ø Příplatek za vedení pro ředitele školy.
Ø Přijímací řízení na SŠ přesunout na pozdější termín.
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Závěry 34. VH AŘZŠ ČR
§

VH zvolila:
Ø Členy rady asociace na dvouleté období.

§

VH bere na vědomí:
Ø Zprávu o činnosti.
Ø Informaci o jednání vedení AŘZŠ ČR s náměstkem ministra školství.
Ø Výsledky volby prezidentky a viceprezidenta AŘZŠ ČR.
Ø Zprávu o hospodaření a kontrole účetnictví.
Ø Návrh rozpočtu na rok 2011.
Ø Místo a termín konání 35. VH, Kolín 12. a 13.5.2011.

§

VH pověřila Radu AŘZŠ ČR:
Ø Sestavením rozpočtu na rok 2011 v mezích projednaných na VH.
Ø Vypracováním stanoviska k oddělenému financování platů pedagogů a nepedagogů, pokud tohoto
stanoviska bude zapotřebí.
Ø Vypracováním stanoviska k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.
Ø Vypracováním stanoviska ke kariérnímu řádu, pokud tato problematika bude ze strany MŠMT ČR
nastolena.

§

VH pověřila vedení AŘZŠ ČR:
Ø K prezentování stanovisek AŘZŠ ČR, projednaných na VH, na schůzce s ministrem školství
a k zjištění informací o chystaných krocích ministerstva ve věcech, které jsou mediálně
prezentované, ale školám nejsou zatím známé.

Zpracovali: Jiří Bakončík, Hana Bažantová, Miroslav Kůs
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Příloha:
Zpráva dozorčí rady o hospodaření
Výsledek hospodaření:
Pokladna: Revize provedena k datu 31.10.2010
Stav k 1.1.2010
46 175,- Kč
Stav k 31.10.2010
23 267,- Kč
Od 1.1.2010 do 31.10.2010 zaúčtováno 16 položek od č.1 do č.16.
Banka: Revize provedena k datu 30.9.2010
Stav k 1.1.2010
147 850,01 Kč
Stav k 30.10.2010
213 967,07 Kč
Od 1.1.2010 do 30.9.2010 zaúčtováno 216 položek od č.1 do č.216.
Dozorčí rada konstatuje, že všechny účetní doklady mají veškeré náležitosti a vedení účetnictví odpovídá
zákonným normám.
Dozorčí rada:

Miroslav Kůs
Milena Turková
Václav Hlinka

Lázně Bělohrad, 4.11.2010
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