Protože jsou v současné době
omezené možnosti osobního
setkávání, rozhodli jsme se
vydat zpravodaj naší asociace.
Chceme vás alespoň takto
seznámit s činností Asociace
ředitelů základních škol České
republiky v poslední době…

AŘZŠ
• Profilujeme se jako profesní
organizace sdružující především
řídící pracovníky v základním
školství.
• Klademe si za cíl propojovat
profesní problematiku školského
managementu s problematikou
pedagogů z terénu.
• Chceme být aktivní a konstruktivní
součástí školské odborné komunity.
• Nabízíme koncentraci
profesionálních kapacit pro řešení
otázek koncepce vzdělávacího
systému a řízení vzdělávacích
procesů.
• Jsme aktivním členem Unie
školských asociací ČR (CZESHA).
a podílíme se na modelování
systému vzdělávání
od předškolního až po maturitní
či vyšší odborné vzdělání.

ZPRAVODAJ
Asociace ředitelů
základních škol
České republiky
1/2021
PROČ PODPORUJI AŘZŠ?
Odpověď je jednoduchá – neumím si představit,
že by nebyla. Vzhledem k vysokému počtu
základních škol je vysoce potřebná spojovací
platforma, která umožní jednak obousměrný tok
i vzájemnou výměnu informací, jednak umožní
zajišťovat potřebnou podporu, kterou i já cítím
jako zásadní věc.
V neposlední řadě je třeba dávat najevo, že i v
systému nezvykle vysoké autonomie jdou naše
základní školy společným směrem, že jsou pro
státní správu partnerem, se kterým je potřeba
počítat. Jedná se přeci o základ vzdělávání, a ten
musí být pevný. Stejně tak věřím, že současný
trend AŘZŠ přiláká i další ředitele základních
škol. Dají tím jasně najevo, že v základním
vzdělávání ono pověstné rozděl a panuj neplatí.
Asociaci totiž odshora až dolů tvoří lidé, kteří
ředitelský rybník znají, a proto působí autenticky.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.,
Ředitelská akademie s.r.o.

Obrázky – zdroj šablony MS Word
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• AŘZŠ sdružuje v současné době
téměř 270 ředitelů základních
škol. Většina z nich se schází 2x
ročně na valných hromadách nebo
na krajských konferencích. Nejde
tedy pouze o formální klikání nebo
lajkování na Facebooku.
Ředitelé sdružení v AŘZŠ zastupují
přes 9 000 učitelů svých škol. AŘZŠ
je dlouhodobým, spolehlivým a
konstruktivním partnerem těm
organizacím, které jednají korektně.
Nehájí pouze zájmy ředitelů, ale
snaží se působit ve prospěch celého
českého školství.
www.asociacezs.cz
https://www.facebook.com/reditelzs
FB - ŘEDITEL ZÁKLADKY

Zajímavé odkazy:
Unie školských asociací
ČR - CZESHA: http://www.czesha.cz/
Stálá konference asociací
ve vzdělávání: https://skav.cz/
Informační centrum
o vzdělávání: https://www.eduin.cz/
Vzdělávací služby:
https://www.vzdelavacisluzby.cz/

O co naše asociace usiluje?

• Dlouhodobě (cíle ZDE) se snažíme prosazovat zájmy ředitelů škol
a jejich prostřednictvím i škol samotných.
• Získáváme co nejvíce názorů a informací od členů asociace
i od ostatních pedagogů-ředitelů.
• Reagujeme rychle a konstruktivně na podněty.
• Snažíme se být platným článkem v pohybu informací a navrhujeme
možná řešení problémů spolu s MŠMT, MZ ČR, vládou a také
Parlamentem ČR. Ne všechna rozhodnutí výše uvedených orgánů
jsou však ze strany AŘZŠ ovlivnitelná.
• Snažíme se reagovat a vysvětlovat (nejen veřejnosti) informační
chaos z uplynulého období.
• Snažíme se naslouchat různým skupinám s různými logickými,
ale třeba i protichůdnými názory.
• Snažíme se prosazovat zájmy škol prostřednictvím médií,
profesních organizací i dalších subjektů.
• Usilujeme o zlepšení podmínek pro práci ředitelů škol.
ZDE jsou výsledky ankety k wellbeingu z členských škol AŘZŠ
ZDE je jedna z našich posledních tiskových zpráv,
ZDE jsou zápisy z jednání Rady AZŘŠ v roce 2021.
ZDE je rozpočet asociace.
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Partnerství 2030+
Vedoucí experti obou pracovních
skupin, tzn. Střední článek a
Wellbeing na akcích představili
členům a zájemcům z řad AŘZŠ
pracovní návrhy podoby středního
článku
vedení
regionálního
školství a opatření na podporu
wellbeingu učitelů a žáků.
Chceme společně pozvednout
vzdělávání na vyšší úroveň pomocí
efektivní podpory vedení škol a
podpory wellbeingu učitelů a
žáků.
Další partnerství asociace ZDE .

53. VALNÁ HROMADA AŘZŠ
se bude konat v Třebíči
ve dnech 20. - 22. 10. 2021
Přihlášky budou zveřejněny on-line
na webu naší asociace během září
2021.
Přijeďte diskutovat a radit se. Zde
vzniká mnoho nových možností.

• Informace o středním
článku ZDE
• Informace o wellbeingu
ZDE

Obrázek - zdroj:

https://cz.depositphotos.com/stock-photos/wellbeing.html
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Prezident naší asociace PaedDr. Michal
Černý zvítězil ve výběrovém řízení MŠMT
a od 1. 7. 2021 se pak na plný úvazek stává
ředitelem odboru základního vzdělávání
a mládeže na MŠMT.
GRATULUJEME !!!
Michal Černý je dlouholetým ředitelem
(od roku 1993) na Masarykově Základní škole
Praha – Klánovice. Na ministerstvu tak bude
pracovat velký praktik a znalec ředitelských duší.

Vícerezident asociace Ing. Jaroslav Jirásko,
MBA zvítězil v konkurzu a od 1. 7. 2021 se
stává koordinátorem středního článku
podpory v okrese Svitavy.
GRATULUJEME !!!
Jaroslav Jirásko je dlouholetým ředitelem
Základní školy K. V. Raise v Lázních
Bělohrad, okres Jičín. Je lektorem a
mentorem, publikuje články o českém
školství.
Pro AŘZŠ to sice znamená ztrátu a
změnu vedení asociace, na druhé straně
však i vítanou posilu pro ředitele
v rozhodovacích orgánech státní správy.
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Kde všude jsme jako asociace aktivní:
Média - Učitelské noviny, Řízení školy, EDUZín, deníky, Čro Plus, ČRo Radiožurnál, rádio Z, Česká Televize, CNN Prima News, Respekt.
Zapojení našich členů - SYPO, APIV B, Nadace ČS, expertní skupiny MŠMT, skupina pro revizi RVP, Partnerství 2030+, EduZměna,
Elixír do škol, Divácká rada ČT, Vzdělávání 21.
Podílíme se na připomínkách k připravovaným legislativním změnám, poskytujeme zpětnou vazbu ze škol směrem k MŠMT (ankety,
dotazníky).

Několik fotografií ze současnosti i historie

PaedDr. Michal Černý

Mgr. František Tomášek
bývalý prezident AŘZŠ

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

Mgr. Hana Stýblová, dlouholetá prezidentka
a Mgr. Jiří Bakončík, bývalý člen rady AŘZŠ
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Mgr. Pravoslav Němeček, bývalý víceprezident AŘZŠ

