Zápis z jednání 44. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

22. – 23.10.2015
Hotel Panorama, Blansko
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 22.10.2015
1.

Slavnostní zahájení 44.VH AŘZŠ ČR
§ Jednání zahájila prezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová. Přivítala účastníky a VIP hosty.
§ Organizátorem VH byla Mgr. Hana Svánovská.
§ Přivítání ředitelem Hotelu Panorama Ing. Ivo Lachmanem.
Ø Představení nabídky hotelu.
§ Vystoupení vedoucí odboru školství města Blansko Mgr. et Mgr. Petry Skotákové.
Ø Přivítání účastníků ve městě.
Ø Informace o školství ve městě.

2.

Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)
§ Volba návrhové komise.
Ø Zápisem z jednání VH byli pověření H. Bažantová a J. Bakončík
§ Zpráva o činnosti
Ø Představení závěrů ze 43. VH a jejich řešení ze strany vedení AŘZŠ v mezidobí mezi VH.
o Novela ŠZ - akceptuje několik požadavků AŘZŠ (některé prosazovala dokonce
osamoceně) – jde zejména o následující:
§ Zrušeno funkční období ředitele 6 let (§166 odst. 2).
§ Zrušen pracovní poměr na dobu určitou (§166 odst. 5).
§ Zrušena pravomoc školské rady k podání návrhu na odvolání ředitele (168
odst. 1 písm i).
§ Ošetřeno zjišťování výsledků (plošné testování) v §183c.
o Financování
§ Financování nárůstu výkonů v ZŠ od 1.9.2015. V některých krajích vyřešeno
§ Nedostatečná finanční zajištění asistentů pedagoga. Stav trvá.
§ Reforma financování v regionálním školství. Není dořešeno, stav trvá.
o Inkluze
§ Nejasnosti kolem inkluze, nepravdivé informace o inkluzi. Stav trvá.
§ Byla zrušena příloha RVP ZV bez náhrady. Stanovisko AŘZŠ, aby příloha
zrušena nebyla, nebylo respektováno.
o Právní postavení ředitele školy, úvazky ředitelů škol
§ Požadavek na řešení podmínek pro práci ředitele. Neřešeno, ignorováno.
o Přijímací zkoušky na střední školy.
§ Povinné přijímací zkoušky. Řešeno jen částečně.
o Diskriminace ředitelů – míra vyučovací povinnosti
§ Informace o chronologii jednání a výsledku.
§ Podání Ústavnímu soudu nebylo advokátní kanceláři doporučeno.
§ Podnět bude postoupen veřejné ochránkyni práv.
Ø Účast členů AŘZŠ na jednáních, konferencích
o OP VVV 2014 – 2010
o Inkluze
o Kuliferda a jeho svět – předškolní vzdělávání
o Kulatý stůl – Kvalitní škola (ČŠI)
Ø Informace z jednání Unie CZESHA.
Ø Informace o smlouvě o spolupráci
Ø Informace o dalších jednáních, kterých se zúčastnili zástupci AŘZŠ ČR.
Ø Vystoupení v mediích

3. Prezentace Nakladatelství Dr. J. Raabe (Pavel Brejcha)
§ Představení nakladatelství
§ Projekt „Good Start To School“
Ø Komunikace mezi rodiči a učiteli
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§
§
§
4.

Ø Přechod mezi školkou a školou
Ø Angažovanost rodičů
Ø Pracovní materiály
Představení pracovních sešitů pro děti a žáky
Odborné publikace pro pedagogy.
Pozvánka na konferenci „Vaše škola 2015“.

Realita přípravy budoucích učitelů versus požadavky škol (Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
a Doc. PhDr. Jiří Škoda Ph.D. – PF UJEP Ústí nad Labem)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Fakult vzdělávajících učitele je v ČR 36, v tom je pouze 9 pedagogických fakult.
Příprava učitelů probíhá v 761 studijních oborech.
Dopad strukturace učitelských studií.
Typy pedagogických fakult.
Diskriminace pedagogických fakult z hlediska výkonových ukazatelů.
Proces akreditace.
Standard učitelských programů.
Aktuální aspekty přípravy učitelů.
Novela zákona o VŠ a její dopad na vzdělávání učitelů.
Kariérní systém učitelů – provázanost se vzděláváním budoucích učitelů.

5. Chystaná novela školského zákona - aktuální problematika školství - (Mgr. Jaroslav Fidrmuc)
§
§

§

§

Novela školského zákona (Sněmovní tisk 611)
Hlavní změny:
Ø Povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením PŠD.
Ø Změny v povinné školní docházce.
Ø Přijímací řízení na střední školy formou jednotných zkoušek.
Ø Změny v maturitní zkoušce.
Ø Zřízení národní rady pro vzdělávání.
Vzdělávání cizinců (PaedDr. Jaromír Krejčí)
Ø Nové systémy podpory škol ve vzdělávání cizinců.
Ø Navrhovaná opatření:
o Diagnostika úrovně znalostí českého jazyka.
o Startovací třídy.
o Kurzy českého jazyka pro cizince.
o Nezbytné doučování.
o „Dvojjazyčný“ spolupracovník učitele pro žáky s úrovní A0-A1
o Učebnice a učební pomůcky.
o Tlumočnická pomoc.
o Informační a metodické materiály.
o Školící a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
o Podpora účasti na akcích mimoškolního charakteru.
o Posílení personálního stavu KÚ a NIDV (14 pracovních míst – krajská pracoviště
NIDV, 14 pracovníků KÚ).
Ø Nové pojetí financování prostřednictvím rozvojových programů – příjemce RP budou kraje.
Inkluze ve vzdělávání
Ø Základní principy novely ŠZ (zákon č.82/2015 Sb.)
o Rovnocenná a partnerská spolupráce školy a poradenského zařízení, dítěte/rodiny.
o Zájem dítěte jako priorita.
o Garance podpory (podpůrná opatření).
o Jednoznačně upřednostnění individuální integrace před skupinovou.
o Pracuje se na novém RVP ZV, který bude účinný od 1. 9. 2016.
Ø Podpůrná opatření (§16 odst. 2 písm. a) - i)):
o Organizační, metodická (IVP, úprava obsahů vzdělávání …)
o Odborné „intervence“ (logoped, školní psycholog…)
o Kompenzační pomůcky.
o 5 stupňů podpůrných opatření, možnost kombinací.
o Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření 2-5.
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§

6.

Diskuse
Ø Problematika přijímání dvouletých dětí do MŠ:
o Kvalifikace učitelek pro práci s těmito dětmi.
o Počty děti ve třídě MŠ.
Ø Problematika povinného posledního ročníku MŠ:
o Nárůst administrativy.
o Nejasný cíl opatření.
o Úpravami uvedenými v návrhu zákona nelze docílit toho, že všechny děti budou plnit
povinný poslední ročník. Cíl nebo chyba?
Ø Problematika asistentů pedagoga:
o Počty AP vzhledem k počtu žáků se SVP ve škole.
o Dostupnost a kvalifikace AP.
o Financování AP.
o Výše úvazku AP.
Ø Novela NV č.75/2005 Sb. a úvazky ředitelů ZŠ.
o Ředitel školy, jako základní článek systému řízení školství v ČR, není ze strany
MŠMT ČR doceněn.
o Vynechání ředitelů ZŠ z úpravy úvazků v novele NV.
o Přetrvávající diskriminace ředitelů ZŠ.

Prezentace firem a organizací
§

HESPERIA
Ø Představení nových technologií v inkoustovém tisku.
Ø Ukázky nových tiskáren a kopírek vhodných pro provoz škol.

Pátek 23.11.2015
1.

Česká asociace science center (Blanka M. Remešová, Ph.D.)
§

§
§
§
§
§
§
§
2.

Vzdělávací systém nakladatelství FRAUS (Antonín Chadima a Adam Jelínek)
§
§

7.

Představení asociace a jejich center v ČR:
Ø Velká – IQ Landia Liberec, Techmania Plzeň, Svět techniky Ostrava, VIDA science centrum
Brno
Ø Návštěvnická – Hvězdárna a planetárium Brno, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové,
Pevnost poznání Olomouc, Planetárium Ostrava
Nabídky pro školy.
Neformální vzdělávání realizované v centrech.
Komunikace a popularizace vědy.
Interaktivní expozice a digitální projekce v 2D a 3D.
Kvalitně vybavené laboratoře biologie, fyziky, chemie, matematiky.
Propojení formálního a neformálního vzdělávání.
http://www.sciencecenter.cz/

Licence Flexilearn - žákovská, učitelská, multilicence.
Vzdělávací portál FRED:
Ø Multimediální knihovna profesionálně vytvořených výukových materiálů pro potřebu
vyučujícího.
Ø Cloudové úložiště.
Ø Pro školní rok 2015/2016 po zaregistrování zdarma.
Ø www.fred.fraus.cz

Prezentace firem a organizací
§ DRANA cathering
Ø Představení výrobního programu firmy.
Ø Představení novinky - výroby a prodeje perníků.
§

KDZ
Ø Představení měřícího systému NeuLog.
Ø Představení nového softwaru.
Ø Připojení přes radio.
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§

Škola onLine
Ø Domácí úkoly v systému ŠOL.
Ø Možnosti přechodu z jiného systému do ŠOL.

3.

CEDU- Centrum pro demokratické učení (Mgr. Eliška Urbanová)
§ Školní parlament
Ø Zábavné akce
Ø Charitativní akce
Ø Vylepšení prostředí školy
Ø Vzdělávací akce
§ Podpora pro školy
Ø Kontakty mezi školami s parlamenty
Ø Konzultační centra pro školy, školní parlamenty
Ø Metodiky pro koordinátory školního parlamentu (na www v pdf zdarma)
Ø Zápisníky pro žáky (na www ke stažení zdarma)
§ Prožitkové kurzy
§ Vzdělávací kurzy pro učitele
§ Spolupráce se Senátem Poslanecké sněmovny
§ www.skolaprodemokracii.cz

4.

Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)
§

§
§

§
§

I.
§
§

II.
§

Projednání návrhu rozpočtu asociace na rok 2016
Ø H. Stýblová okomentovala výsledky hospodaření AŘZŠ ČR v roce 2015 (do 22.10.2015) a
představila návrh rozpočtu na rok 2016.
Ø Byly projednány dotazy na čerpání a připomínky k návrhu rozpočtu.
Ø Návrh rozpočtu, po zapracování projednaných změn, byl VH schválen.
Zpráva revizní komise.
Ø M. Kůs, člen dozorčí rady, seznámil VH s výsledky kontroly hospodaření.
Ø Zpráva dozorčí rady o hospodaření je uvedena v příloze zápisu.
Proběhla diskuse k návrhům závěrů z jednání VH AŘZŠ ČR.
Ø Financování regionálního školství
o Pr. Němeček komentoval základní principy navrhovaného systému financování ZŠ.
o Připomínkovat: Nastavení minimální hodnoty pro nenárokové složky, kterou by
MŠMT muselo každoročně zajistit.
Ø Inkluze
o Připomínky k připravované vyhlášce.
o Počet žáků s postižením (až 5) v jedné třídě je ve vyhlášce vysoký. V připomínkách
k vyhlášce snížit hranici pro počet žáků s postižením ve třídě opravňující k dalším
opatřením na méně než pět.
Ø Úvazky ředitelů ZŠ
o Účastníci VH považují současný návrh novely NV č.75/2005 Sb. za diskriminační a
požadují po radě AŘZŠ ČR, aby podnikla další kroky k odstranění diskriminace
v míře vyučovací povinnosti.
Účastníci VH schválili závěry z 44. VH.
Ukončení VH
Ø H. Stýblová poděkovala Haně Svánovské za výbornou organizaci 44. VH AŘZŠ ČR a všem
účastníkům za účast.
Ø Příští valná hromada se uskuteční v Jižních Čechách, předpokládaný termín 20. – 22.4.2015
Ø 44.VH byla ukončena.

VH bere na vědomí:
Zprávu o činnosti za uplynulé období.
Zprávu dozorčí rady o hospodaření.

VH schválila:
Návrh rozpočtu AŘZŠ ČR na rok 2016

Zpracovali: Jiří Bakončík, Hana Bažantová
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Závěry 44. VH AŘZŠ ČR
III.

VH schválila závěry v tomto znění:

1. Financování regionálního školství
a) AŘZŠ podporuje nákladový systém financování navržený MŠMT včetně oddělení financování
krajského a obecního školství
b) AŘZŠ požaduje stanovení zaručené hodnoty nenárokové složky platu v minimální výši 10 % nárokové
složky jako nástroje k zajištění kvality vzdělávání
c) AŘZŠ i nadále poukazuje na nedostatečnou úroveň financování školství ze státního rozpočtu
a požaduje, aby procento HDP vynaložené na školství rostlo.
2. Společné vzdělávání
a) AŘZŠ podporuje společné vzdělávání v podobě, která bude prospěšná všem (žákům, kteří potřebují
nějaké podpůrné opatření, i žákům v hlavním vzdělávacím proudu). Společné vzdělávání nesmí být
příčinou poklesu úrovně výsledků vzdělávání.
b) AŘZŠ požaduje, aby MŠMT zajistilo pro úspěšnou realizaci tyto podmínky:
− připravit odborně všechny učitele na tuto novou situaci certifikovanými odborníky
− zajistit kvalitní dlouhodobou odbornou podporu pro pedagogy – konzultace, poradenství
− zařadit trvale do rozpočtu škol prostředky na školní psychology, školní speciální pedagogy
a asistenty pedagoga
− připravovat na společné vzdělávání zákonné zástupce žáků (centrální mediální podpora,
seznamování, vysvětlování, budování postoje – velmi kritické místo).
c) AŘZŠ požaduje, aby celý systém společného vzdělávání byl plně finančně zajištěn včetně povinné
administrativy, kterou učitelé v rámci společného vzdělávání budou muset zajišťovat
3. Přijímací zkoušky na střední školy
a) AŘZŠ stále podporuje zavedení povinné přijímací zkoušky, která bude součástí přijímacího řízení.
b) AŘZŠ se domnívá, že není nutné, aby žák konal jednotnou zkoušku dvakrát, tedy v prvním i druhém
kole
4. Pracovní diskriminace ředitelů – míra vyučovací povinnosti ředitele základní školy
a) AŘZŠ konstatuje, že novela NV 75/2005 Sb. nevyřešila pracovní diskriminaci ředitelů ZŠ, v některých
případech ji dokonce prohloubila.
b) VH AŘZŠ pověřuje radu k podání stížnosti na diskriminaci veřejné ochránkyni práv.

.
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Příloha:
Zpráva dozorčí rady o hospodaření
Výsledek hospodaření k 21. 10. 2015: - 2 700,17
1.

Pokladna: Revize provedena k datu 21. 10. 2015
Stav k 20. 5. 2015
Stav k 21. 10. 2015

10 139.- Kč
13 077,- Kč

Od 1.1.2015 do 21. 10. 2015 zaúčtováno 26 položek od č.1 do č. 26.
2.

Banka: Revize provedena k datu 21. 10. 2015
Stav k 30. 4. 2015
Stav k 30. 9. 2015

339 573,- Kč
273 669,45 Kč

Od 1.1.2015 do 30. 9. 2015 zaúčtováno 287 položek od č.1 do č.287.
Dozorčí rada konstatuje, že všechny účetní doklady mají veškeré náležitosti a vedení účetnictví odpovídá
zákonným normám.
Dozorčí rada:

Miroslav Kůs
Petr Kalousek
Václav Hlinka

Blanko, 21. 10. 2015
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