Zápis z jednání rady a regionálních zástupců AŘZŠ ČR
Termín konání:

22. 8. – 24. 8. 2021

Místo konání:

Žďár nad Sázavou, Zámek 8/8

Přítomni:

Luboš Zajíc, Michael Buriánek, Hana Stýblová, Bohumil Herčík, Jarmila
Bjačková, Anton Ivánek, Milan Chalupník, Blanka Vlasáková, Tomáš
Augustýn, Tibor Hájek, Jiří Daneš, Eva Švolbová, Miloslav Hons, Ivana
Rejzková, Martin Šmahel, Lenka Špittová

Hosté:

Jaromír Beran, Michal Černý, Jaroslava Šteflová, Jaroslav Jirásko,
František Tomášek, František Halada

Program:
Zahájení
Organizace letní rady
Představení členů
Personální změny v radě a regionálních zástupců
Aktivity asociace za poslední období, náměty, nastavení pravidel
komunikace s médii
6. Informace o nově vznikajícím středním článku pro školy
7. Wellbeing – informace
8. Úpravy RVP ZV
9. KEŘ jako součást AŘZŠ
10. Asociace v projektech – spolupráce, členství
11. Diskuze – podmínky škol od září 2021
12. Informace z MŠMT
13. Příprava 54. VH AŘZŠ
14. Vnitroasociační záležitosti – požadavky, systémové úpravy, náměty
15. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ad 1) Zahájení – prezident asociace přivítal všechny zúčastněné letní rady AŘZŠ
ad 2) Organizace letní rady – Tomáš Augustýn
Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA
Tel. +420 607 573 830

Masarykova ZŠ, 190 14 Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 200
zajic@zspecky.cz

Konkrétní informace k průběhu, ubytování a k programu
ad 3) Představení členů rady a regionálních zástupců
Jednotlivci se představili ostatním, kde a jak dlouho působí v oblasti školství
ad 4) Personální změny v radě a regionálních zástupců
noví tři členové rady se představili ostatním přítomným
- Navržení nových (čtyř) regionálních zástupců:
kraj Ústecký: Michal Vlach – ZŠ a MŠ Březno
kraj Středočeský: Lukášek Kačer – ZŠ Ovčárecká Kolín
kraj Pardubický: Milan Chalupník – ZŠ Seč, okres Chrudim
kraj Liberecký: Tibor Hájek – ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná
ke schválení na příští VH AŘZŠ
Z: Hana Stýblová
T: 20. - 22. 10. 2021
ad 5) Aktivity asociace za poslední období, náměty, nastavení pravidel komunikace
s médii
Asociace se v poslední době velmi zviditelnila, stále je právoplatným partnerem MŠMT.
Člen rady může, ale nemusí mediálně vystupovat. Doporučení: reagovat pouze na oficiální
zprávy z datové schránky školy, ne na nepodložené informace z jiných médií nebo
komentovat materiály, které jsou ještě v připomínkovém řízení
Z: rada AŘZŠ, regionální zástupci
T: úkol trvalý
Ad6) Informace o nově vznikajícím středním článku podal Mgr. J. Jirásko
ad 7) Wellbeing – informace F. Halady
Reaguje na obrovské rozdíly mezi školami. Podporuje spolupráci školy s vnějším
prostředím žáka, motivuje a pomáhá žákům k lepším školním výsledkům. Ověřeno
v zahraničí.
Z: František Halada, zástupce AŘZŠ v PS
ad 8) Úpravy RVP ZV – informace F. Halady
Informace o současných probíhajících změnách v oblasti RVP. Nově vzniká webová
podpora pro školy - ředitelé škol obdrží informace prostřednictvím datových schránek
během září 2021
Z: František Halada, zástupce AŘZŠ v PS
ad 9) KEŘ jako součást AŘZŠ
V budoucnu chce asociace spolupracovat i nadále s emeritními řediteli a bývalými členy
AŘZŠ (zkratka KEŘ)
Z: František Tomášek, František Halada
Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA
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ad 10) Asociace v projektech – spolupráce, členství
1. AŘZŠ je aplikačním garantem TAČR Tvorba nového typu vysvědčení (design
vysvědčení, hodnocení žáků na konci klasifikačních období). Poskytujeme zpětnou
vazbu a sdílíme podobu vysvědčení a jednotlivých výstupů s řediteli z různých škol.
Odborný garant: Doc. Jana Kratochvílová,.
Na příští valné hromadě je možné se zapojit do prezentace vlastního formativního
hodnocení žáků – poskytnout svůj ověřený způsob. Dále je možné se od 11/2021
zapojit do pilotního projektu v ověřování nového formátu vysvědčení (kombinace
známek a slovního hodnocení) jako možné alternativy.
2. AŘZŠ působí v celé řadě dalších projektů a aktivit, zaměřených na rozvoj kvality
našeho školství (Partnerství 2030+, pregraduální příprava pedagogů, APIV A, B apod.)
Z: Luboš Zajíc, Hana Stýblová + ostatní zapojení členové
T: 5/2021 – 12/2023
ad 11) Diskuze – podmínky škol od září 2021
1. Michal Černý (MŠMT) odpovídal na otázky
testování žáků a zaměstnanců - manuál k novému školnímu roku
2. 100,- Kč pro žáky s podpůrným opatřením 2 - 5 - školní potřeby
3. 500,- Kč pro prvňáčky od září 2021 – pastelky, atd. prostě vše, co nemá doložku
(sešity, publikace apod.)
PS a UČ DOLOŽKOU lze hradit jen z ONIVu, mimo těchto 500,- Kč.

ad 12) Informace z MŠMT – J. Beran a M. Černý
1. Doučování – 250,- Kč/hod (DPP – kmenovým zaměstnancům i externím
pracovníkům). Pokud nelze tyto prostředky využít, je možné, aby škola čerpala
na adaptační aktivity. Období září – prosinec 2021. V roce 2022 budou finanční
prostředky na doučování opět zajištěny. www.doucovani.edu.cz (k dispozici vzor
dohod)
2. Nový systém výuky cizinců v MŠ, ZŠ
3. Institucionalizace školních psychologů (ŠP) a speciálních pedagogů (ŠSP) –
v příštích letech. Tyto pozice zatím financovány z OP VVV Nový systém – bude
financováno systémově od roku 2025. Dále se počítá s navýšením úvazku za
žáky z SPC nebo PPP.
Školy pod 500 (předpoklad) žáků budou mít sdíleného ŠP nebo ŠSP, kteří budou
zaměstnanci PPP.
4. Úprava vzdělávacího obsahu RVP ZV (ŠVP) po covidu – ČŠI se v blízké
budoucnosti zaměří na to, jak školy identifikovaly propady v rámci vzdělávání
žáků a jakým způsobem je škola odstraňovala.
5. Revize RVP ZV (ICT + „velká“)
6. OP JAK (šablony) budou na 3 roky – vyhlášeny budou začátkem roku 2022
Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA
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ad 13) Příprava 54. VH AŘZŠ
 Vyskytly se problémy ohledně lokace příští valné hromady. Konkrétní informace
zjistí L. Zajíc a T. Augustýn 24. 8. 2021 přímo na místě v Třebíči
 Program 54. valné hromady:
21. 10. 2021 čtvrtek zahájení ve 13 hod
22. 10. 2021 ukončení v pátek ve 13 hod
21. 10. 2021 13:30-15:00 hod MŠMT – malá revize ŠVP
15:30 – 17:00 hod MŠMT - ICT, národní financování ŠP a ŠSP,
střední článek, wellbeing
17:00 hod vnitroasociační záležitosti
22. 10. 2021 9:00 – 11:00 hod TAČR – vysvědčení, doc. J. Kratochvílová
11:15-12:30 hod ČŠI - Mgr. Tomáš Zatloukal
Z: Luboš Zajíc pozvat hosty
T: 10/2021
ad 14) Vnitroasociační záležitosti


Dlouhodobé cíle:
1. postavení ředitelů škol - NV 75/2005 Sb., funkce ředitele zařadit do katalogu
prací
2. financování škol – plat učitele stále nedosahuje průměrného VŠ platu, počet
nepedagogických zaměstnanců (PHMax vs skutečné čerpání – dle
p. Černého z MŠMT hrozí snížení nepedagogů, pokud se nebude čerpat
dostupných 100% nepedagogů dle PHMax každé školy), zvýšení příplatku
pro třídní učitele
3. ostatní – snižování počtu žáků ve třídách úpravou vyhlášky č.48/2005 Sb. ze
současných 30 na 25 žáků, sociální pedagog – specifikace a potřebnost pro
školy. Pan Beran z MŠMT upřesnil, že v příštích „šablonách“ bude tato
funkce dostupná formou školního asistenta. Další jazyk na 2. st. – volitelná
forma, nikoli povinná.



Asociační záležitosti:
1. PR asociace
 Asociaci je potřeba zabezpečit do budoucna na manažerské úrovni, určit
sídlo.
 Zájem o rozšíření členské základny: dopis (e-mail přes ORP)
s představením prezidenta AŘZŠ do jednotlivých ZŠ v ČR - P. Šubrová
 Návrh nových webových stránek s mailovými adresami – M. Buriánek, L.
Špittová
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2. Regionální zástupci a jak dále: Podpora začínajícím ředitelům (poskytnutí
rady, konzultace). Jaroslav Jirásko představil RZ model třístupňové
komunikace Rada ----RZ------školy v regionu. Informační tok bude probíhat
technicky přes asistentku P. Šubrovou, která bude informace poskytovat
výhradně RZ, ti budou vše poskytovat „svým“ školám. JJ dále prezentoval
návrh rady, že RZ budou poskytovatelé kolegiální podpory (mentoři)
začínajícím kolegům v regionu, AŘZŠ bude tuto skutečnost prezentovat na
svých stránkách. AŘZŠ by s nimi na základě výkazu o této činnosti připravila
DPP. Většina RZ konstatovala, že s tím nemají problém a že jsou ochotni to
dělat zdarma (závěr – ponechat to jako možnost pro případ, že to bude
opravdu hodně časově náročné).
P. Šubrové založit asociační mail (F. Halada)
RZ zaslat seznam jejich škol (P. Šubrová)
3. KEŘ: 11 zapojených ředitelů, 12 bez odezvy. Zaktualizování pravidel KEŘ.
Představitel KEŘ může být přítomen na radách s hlasem poradním. Skupina
podporovatelů (jednoduchá registrace, bez členských příspěvků a bez
hlasování).
4. Dar AŘZŠ Moravě – odsouhlasena celková výše daru 100 000 Kč. Snaha
o podporu příspěvkem pro konkrétního člověka po ničivém tornádu. Návrh
připraví A. Ivánek. Po schválení návrhu, proběhne odsouhlasení daru
členskou základnou (online) nebo až na VH AŘZŠ.
5. Střední článek podpory, informace J. Jiráska, který je členem SČ Semily.
Vyhodnocení pilotního projektu proběhne po 2 letech. Zástupce v PS pro SČ
za asociaci: Martin Šmahel
Z: Luboš Zajíc
T: dopis - září 2021
ad 15) Letní radu ukončil L. Zajíc

Zapsaly: Jarmila Bjačková, Lenka Špittová
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