Zápis z jednání 41. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

15. – 16.5.2014
Rokytnice nad Jizerou
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 15.5.2014
1.

Slavnostní zahájení 41.VH AŘZŠ ČR
•
•
•

2.

Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)
•

3.

Zpráva o činnosti
Ø Představení závěrů z 40. VH a jejich řešení ze strany vedení AŘZŠ v mezidobí mezi VH.
§ Právní postavení ředitele školy.
§ Úprava úvazků ředitelů ZŠ
§ Testování žáků
§ Přijímací zkoušky na střední školy
§ Vyjádření k návrhu novely školského zákona.
Ø Práce členů AŘZŠ v pracovních skupinách MŠMT.
Ø Účast členů rady na kulatých stolech MŠMT ČR a v pracovních skupinách.
Ø Informace z jednání Unie CZESHA.
Ø Informace z jednání s ČŠI.
Ø Informace o vystoupeních zástupců asociace v médiích.

2O let AŘZŠ (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)
•
•
•
•

4.

Jednání zahájila prezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová. Přivítala účastníky a VIP hosty.
Organizátorem VH byl František Tomášek.
Účastníky VH pozdravili: Alena Losová, radní libereckého kraje, Petr Kadavý, místostarosta
Rokytnice nad Jizerou, Marek Michalko, generální ředitel EMBA

Představení historie Asociace.
Proběhlo ocenění členů AŘZŠ, kteří se významnou měrou podíleli na vzniku Asociace, na
organizaci valných hromad a svou prací přispěli k šíření dobrého jména Asociace.
H.Stýblová informovala VH, že rada navrhla na ocenění medailí MŠMT ČR pana Františka
Tomáška. Ten toto ocenění od ministra školství obdržel.
K zdokumentování historie bylo zřízeno úložiště fotografií, do kterého mohou členové vkládat
fotografie z valných hromad, případně i z dalších společných akcí. Přístup k úložišti:
Ø Úložiště fotografií: www.onedrive.live.com
Ø Přihlašovací jméno: asociace@outlook.cz
Ø Heslo: fotografie20

Základní vzdělávání - aktuální témata (Jindřich Fryč – náměstek ministra školství)
•
•
•
•
•
•

Předškolní vzdělávání - zavedení povinného posledního ročníku MŠ.
Přípravné třídy ZŠ nejen pro žáky sociálně znevýhodněné.
Rozvoj kapacit v oblasti RgŠ.
Snaha o sjednocení postupů při přijímání žáků do 1.tříd.
Standardy pro základní vzdělávání - připravují se Šj, Rj, Ij – úprava do poloviny října 2014 –
doporučující charakter.
Zdravý životní styl a jeho prosazování ve školách.

•

•
•
•

•
•
•

5.

ČŠI (Tomáš Zatloukal)
•

•
•
•
6.

Novela školského zákona:
Ø Zavedení podpůrných opatření pro žáky se SVP
Ø Registr pedagogických pracovníků
Ø Zavedení povinnosti poskytování seznamů dětí, které mají nastoupit k plnění povinné školní
docházky školám. Seznamy před zápisem poskytne zřizovatel.
Ø Úpravy v postavení ředitelů škol – i po odvolání z funkce zůstává ředitel zaměstnancem školy.
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Ø Řešení výjimek z požadované kvalifikace.
Kariérní systém.
Financování regionálního školství
Ø Oddělení hrazení nemocenské z ONIV
Ø Změny v systému financování v RgŠ
Ø Snaha o změnu tarifní tabulky pro pedagogy i nepedagogické zaměstnance
Sjednocení úvazků ředitelů základních a středních škol
Informace k OP VVV
Diskuse:
Ø Chybějící „Národní program vzdělávání“.
Ø Kvalifikace pedagogů na malotřídní škole, částečné úvazky.
Ø Zdůvodňování toho, proč nebylo možno přijmout kvalifikovaného učitele.
Ø Registr pedagogů – přehled o aprobacích pedagogů.
Ø Asistenti pedagogů a jejich financování,

Koncepční záměry ČŠI
Ø Inspekční činnost se má zaměřit na procesy ve škole.
Ø Snaha metodicky podpořit školy prostřednictvím vzdělávacího auditu.
Ø Identifikace úspěšných škol.
Ø Propojování interního a externího hodnocení školy.
Ø Úpravy inspekčního a kontrolního řádu.
Byly představeny a okomentovány souhrnné výsledky inspekční činnosti v roce 2012/2013.
Informace k inovačním nástrojům v rámci projektu NIQES, které mají sloužit školám.
Informace o možnosti požádat ČŠI o vyškolení pedagogů k projektu iSET.

Prezentace firem a hostů
•
•
•

•
•
•
•

Firma DOSLI
Ø Představení nejnovějších produktů firmy..
Firma KDZ
Ø Prezentace sady NeuLog
ŠkolaOnLine
Ø Představení portálu Škola On Line.
Ø Prezentace některých modulů systému.
Ø Výhodou je sdružení různých aplikací do jednoho systému.
Firma STABILO
Ø Ergonometrie psaní – semináře pro pedagogy.
Společnost KROUŽKY
Ø Představení neziskové organizace zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti.
Ø Možnosti využití pro školy.
Firma DRANA
Ø Nabídka výčepního zařízení do školních jídelen ZDARMA.
Společnost RECYKLOHRANÍ
Ø Představení společnosti
Ø Informace k programu „Recyklohraní“

•
•
•

Firma HESPERIA
Ø Představení nejnovějších výrobků firmy EPSON využitelných ve školství.
Jana Kratochvílová
Ø Připomenutí časopisu „Komenský“ určeného pro pedagogy.
Vystoupení zástupce asociace plaveckých škol.
Ø Informace o činnosti
Ø Podpora vzájemné spolupráce obou asociací

Pátek 16.5.2014
1.

Vnitroasociační záležitosti
•
•

•

2.

Příprava závěrů VH (Pr.Němeček)
Účastníkům VH byly prezentovány návrhy na znění závěrů z VH. K některým okruhům proběhla
diskuse.
Ø Diskuse k problematice „Kariérního řádu“:
§ Správné nastavení parametrů studia pro budoucí ředitele.
Ø Diskuse k připravované novele školského zákona:
§ Požadavek doplnit do zákona, aby odvolání ředitele bylo potvrzováno vyjádřením ČŠI.
§ Názor proti – zřizovatel je kompetentní a odpovědný za jmenování i odvolání ředitele.
Ø Diskuse k problematice kvalifikovanosti učitelů:
§ Problematika pedagogů pracujících na dvě smlouvy, kdy k jednomu druhu práce nejsou
kvalifikovaní.
§ Jaký je rozdíl mezi tím, že učitel s jistou aprobací je kvalifikován pro všechny předměty,
ale vychovatelka nemůže učit výchovy na 1.stupni ZŠ
§ Jak prokazovat, že škola nemohla přijmout kvalifikovaného pedagoga a musela tak
přijmout nekvalifikovaného zaměstnance.
§ Co to znamená, že je možno přijmout nekvalifikovaného na nezbytně nutnou dobu.
Bez připomínek byly přijaty návrhy závěrů k těmto bodům:
Ø Právní postavení ředitele školy
Ø Přijímací zkoušky na střední školy

Občanský zákoník a škola (Michaela Veselá )
•

•
•
•
•

•

Vztah soukromého a veřejného práva
Ø Střety:
§ povinná školní docházka – povinné vzdělávání
§ neexistující nároky vymáhané nepřiměřenými prostředky
§ žvanění o dobru
§ smrtící terminologie
Škola a vzdělávací služby
Škola soukromoprávní smluvní vztahy
Škola a pracovní právo
Oblasti hodné pozornosti:
Ø Závazky z deliktů
Ø Rodinné právo
Ø Ochrana osobnosti
Rodinné právo:
Ø Nedohoda manželů o podstatné záležitosti rodiny
§ Přestup dítěte – požadovat souhlasné vyjádření obou zákonných zástupců, pokud je mezi
nimi nesoulad, musí rozhodnout soud.
Ø Obstarávání záležitosti rodiny

Ø

•
•
•
•
3.

Vnitroasociační záležitosti (Pravoslav Němeček)
•

•
•
•
•
•

4.

Rodiče a děti
§ Zvláštní ochrana dětí
§ Vzájemná práva a povinnosti
§ Rodičovská odpovědnost
§ Názor dítěte
§ Zbavení rodičovské odpovědnosti
§ Sociální rodič
§ Zbavení rodičovské odpovědnosti
§ Zastupování dítěte
Ø Informace o existenci metodického doporučení k záškoláctví z MPSV.
Závazky z deliktů
Ø Škola a odpovědnost za škodu
Ø Odpovědnost za škodu v MŠ a za škody způsobené třetím osobám
Materiál z přednášky je účastníkům dostupný v e-mailové schránce: veselematerialy6@seznam.cz
Heslo: rokytnice6
Na www stránkách „Společně k bezpečí“ je volně stažitelný dokument k protidrogové
problematice. www.spolecnekbezpeci.cz
Byly podány informace ke školením a kurzům, které paní M.Veselá vede.

Klubu emeritních ředitelů (KEŘ)
Ø Účastníci VH souhlasili s tím, aby při AŘZŠ ČR vznikl Klub emeritních ředitelů.
Ø Byla prezentován návrh pravidel pro fungování KEŘ. Rada AŘZŠ byla pověřena jejich
dopracováním.
Ø Zájemci o činnost v KEŘ sdělí svůj zájem Fr.Tomáškovi. (f.tomasek@email.cz)
Zpráva dozorčí rady
Ø Zprávu představil M.Kůs.
Představení a schválení závěrů z 41.VH.
Proběhla diskuse k návrhu náměstka ministra na míru vyučovací povinnosti ředitelů škol.
Proběhla diskuse k problematice přijímacích zkoušek na střední školy.
H.Stýblová informovala, že pro pořádání příští VH obdržela rada dvě nabídky. Rada vybere
z nabídek a osloví organizátora.

Ukončení 41. VH (Hana Stýblová)
•
•

Poděkování organizátoru valné hromady Františku Tomáškovi.
Ukončení valné hromady

Závěry 41. VH AŘZŠ ČR
VH schválila závěry v tomto znění:
1. Kariérní řád
a) AŘZŠ podporuje vznik kvalitního a funkčního kariérního řádu.
b) AŘZŠ navrhuje legislativní úpravu pro zavedení profesní přípravy uchazečů o pozici ředitele školy.
2. Novela zákona č. 561/2004 Sb.
a) AŘZŠ konstatuje, že v návrhu novely jsou řešeny téměř všechny požadavky vyplývající ze závěrů 40.
VH.
b) AŘZŠ znovu poukazuje na absenci Národního programu vzdělávání, na nějž se školský zákon v § 3
odvolává.
3. Právní postavení ředitele školy
a) Návrh MŠMT ze dne 16. 5. 2014 na odstranění diskriminace ředitelů ZŠ v počtu hodin přímé vyučovací
povinnosti ve srovnání s řediteli ostatních typů a stupňů škol (NV č. 75/2005 Sb. v posledním znění)
považuje AŘZŠ za přijatelný.
b) AŘZŠ požaduje realizovat tento návrh v nejkratším možném termínu, nejlépe od 1. 9. 2014.
4. Přijímací zkoušky na střední školy
a) AŘZŠ požaduje zavedení povinné přijímací zkoušky, která bude součástí přijímacího řízení. Garanci za
tento postup a obsah zkoušky musí mít stát.
b) AŘZŠ nevylučuje ani možnost využití případného celoplošného testování žáků ZŠ v přijímacím řízení
na střední školy.
c) AŘZŠ považuje červen za nejvhodnější termín přijímacích zkoušek.
5. Kvalifikovanost učitelů
a) AŘZŠ podporuje dodržování kvalifikačních předpokladů pro pedagogy daných zákonem 563/2004 Sb.
b) AŘZŠ nevylučuje zaměstnávání pedagogů uvedených v návrhu MŠMT k připravované novele zákona
563/2004 Sb. (*)
6. Vznik Klubu emeritních ředitelů
a) Valná hromada AŘZŠ schvaluje vznik Klubu emeritních ředitelů (dále jen KEŘ) jako součást AŘZŠ.
b) Valná hromada AŘZŠ pověřuje radu vytvořením pravidel činnosti KEŘ.
VH bere na vědomí:
§ Zprávu o činnosti za uplynulé období.
§ Zprávu o hospodaření a kontrole účetnictví.
(*)
v odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout, že upouští od předpokladu splnění odborné
kvalifikace u PP, který k 1. 1. 2015 dosáhl věku 55 let, a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické
činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 20 let prokázal schopnost výkonu
požadované činnosti
b) umožní na základě rozhodnutí ředitele zaměstnávat na zkrácený úvazek (do 0,5) odborníky z praxe,
aktivní umělce či trenéry, kteří by jinak nesplňovali podmínky kvalifikace a mohou být pro školy
přínosem v rámci své odbornosti
c) zavede institut „rodilých mluvčí“ tak, aby tyto osoby mohly po 1. 1. 2015 vykonávat činnost PP a byly
považovány za kvalifikované

a)

Zpracovali: Hana Bažantová, Jiří Bakončík,

