Zápis z jednání 42. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

20. – 21.11.2014
Nesuchyně, Hotel Lions
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 20.11.2014
1.

Slavnostní zahájení 42.VH AŘZŠ ČR
§ Jednání zahájila prezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová. Přivítala účastníky a VIP hosty.
§ Organizátorem VH byl Zdeněk Souček

2.

Prezentace firem
§ Hesperia-Epson
Ø Představení posledních modelů dataprojektorů
Ø Informace k tiskárnám Epson
Ø Brýle Moverio
§ Škola OnLine
Ø Využití přenosných zařízení – tabletů, notebooků, smartphonů
§ Park Tři věže
Ø Představení zážitkových programů pro žáky škol
§ KDZ
Ø Představení jazykové laboratoře
§ BEVOTEX
Ø Představení učebních pomůcek
§ DOSLI
Ø Využití tabletů ve výuce
§ RAABE
Ø Představení nakladatelství a aktivit pro školy
§ Drana cathering
Ø Pitný režim pro školy

3.

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 z 41. VH a jejich řešení ze strany vedení AŘZŠ v mezidobí mezi VH.
Ø Úprava úvazků ředitelů ZŠ
Ø Účast členů AŘZŠ na kulatých stolech a v pracovních skupinách MŠMT ČR.
§ Financování regionálního školství
§ Předškolní a základní vzdělávání
§ Snižování administrativy
§ Vzdělávání cizinců
§ Profese učitele – kariérní systém
§ Financování náhrad za nemocenské
§ Příprava OP VVV 2014-2020
§
Kariérní systém učitele
o Informace o profesním a dokladovém portfoliu učitele (J.Jirásko)
Ø Informace z jednání Unie CZESHA.
Ø Informace z jednání s ČŠI.
§ Revize RVP ZV
Ø Informace o dalších jednáních, kterých se zúčastnili zástupci AŘZŠ ČR.
Ø Vystoupení v mediích
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4.

ČVUT – Věda nás baví (Mgr.Štěpánka Rajchlová)
§

5.

Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)
§
§

§

6.

Představení projektů
Ø Věda nás baví
§ Vědecké kroužky
§ Vědecký příměstský tábor
§ Akce na míru
§ Exkurze
§ Vědecký jarmark
Ø Kroužky DOSTUDOVNY.CZ
§ Kroužky pro 4.-6.třídy ZŠ
Ø School press club
§ Školní redakce vybavená On-line programem
Ø Učení je zážitek

Informace k aktuálnímu stavu řešení úvazků ředitelů škol
Ø VH nesouhlasí s podmínkou zapojení školy do projektů pro snížení úvazků ředitelů.
Financování regionálního školství
Ø Oddělení financování základního a předškolního vzdělávání od financování středních škol
Ø Principy financování
Ø Prezentace dvou předložených návrhů
Ø Diskuse:
§ Jaké budou normativy?
§ Problematika nepedagogických zaměstnanců.
§ Vyšší prostředky pro školu na základě hodnocení ČŠI.
Příprava voleb do rady AŘZŠ ČR
Ø VH schválila počet členů rady na následující období na devět členů.
Ø Volba volební komise
§ Do volební komise byly zvoleny: M.Kryčová, M.Turková, M.Pelikánová.
Ø Instrukce k provedení voleb, vydání volebních lístků.
Ø Představení kandidátů do rady AŘZŠ ČR.

Základní vzdělávání - aktuální témata (PhDr.Marcel Chládek, MBA – ministr školství)
§

§
§
§

§
§
§
§
§

Financování škol
Ø Větší ocenění zaměstnanců, kteří působí ve školství delší dobu.
Ø Navýšení prostředků jak do tarifů, tak do nenárokových složek.
Ø Financování platů, kariérní systém
Ø Financování ONIV
Ø Finanční prostředky na zabezpečení škol.
Množství úkolů, které mají učitelé a ředitelé škol je příliš veliké.
Zabezpečení škol - reálné možnosti, zajištění, pomoc od státu
Kontinuita školství
Ø Strategie 2020
Ø Vytvoření Národní rady pro vzdělávání
Ø Novela školského zákona
Ø Problematika paragrafu 16 v novele školského zákona
Ø Smlouvy na dobu neurčitou s řediteli škol
Ø Rozšíření domácího vzdělávání na 2.stupni
Ø Rejstřík učitelů
Ø Přípravné třídy
Reforma financování regionálního školství
Přijímací zkoušky na střední školy
Úvazky ředitelů škol
Ministr poděkoval ředitelům škol za odvedenou práci
Diskuse:
Ø Nedostatek učitelů matematiky
Ø Chybějící Národní program vzdělávání
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
7.

ČŠI (PhDr. Ondřej Andrys)
§
§
§
§
§

§
§

8.

Potřeba plnit opatření k odstranění diskriminace.
Bilingvní vzdělávání.
Principy kontroly ve školách, větší zaměření na procesy.
Kontroly zajištění bezpečnosti, nastavení minimálního standardu bezpečnosti.
Testování žáků:
Ø Testován bude vzorek žáků 9.ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků VG, dále žáci 3. ročníku
některých středních odborných škol
Ø Testovány budou „neprofilové“ předměty - přírodovědný základ, společenskovědní základ
iPortál:
Ø Má umožnit vybrat si školu podle požadavků.
Ø Školy mají možnost se prezentovat.
Kvalitní škola
Ø ČŠI upravuje podmínky pro hodnocení kvality škol.
Ø Kritéria posouzení a hodnocení mají být trvalá.
Ø V lednu 2015 proběhnou konference k problematice hodnocení kvality škol a ke kriteriím.

AZ Media Educa-Nebojte se pomoci (Ing.Petr Shejbal)
§
§
§
§
§
§

9.

Správní řízení ve školství
Individuální vzdělávání na druhém stupni základních škol
Problematika rozvojových programů
Postoj ministra k málotřídním školám.
Návrat odvětvového řízení – zavedení školských úřadů.
Jak lépe zajistit financování nepedagogických pracovníků.
Zájmové vzdělávání.
Třetí hodina tělesné výchovy.
Víceletá gymnázia.

Rizika a potřeba prevence.
První pomoc na školách.
Doporučení pro výuku první pomoci lze najít na www.rvp.cz.
Projekt Nebojte se pomoci – součástí metodická příručka, materiály na interaktivní tabuli, pracovní
listy, testy.
Představení školní sady MiniAnie pro výuku první pomoci.
Další informace na: www.azmedica.cz nebo www.zachrannykruh.cz

Vnitroasociační záležitosti
§ Vyhlášení výsledků voleb do rady AŘZŠ ČR.
§ Odevzdáno bylo 48 volebních lístků
Ø Podle pořadí získaných hlasů byli za členy rady AŘZŠ zvoleni: Hana Stýblová (47 hlasů),
Pravoslav Němeček (44), Jiří Bakončík (42), Zdeněk Souček (34), Hana Bažantová (31),
Jaroslav Jirásko (24), Jiří Daneš (23), František Tomášek (20), Lenka Honová (18)
Ø Náhradníkem je Anton Ivánek (16)

Pátek 21.11.2014
1.

Vnitroasociační záležitosti
§

2.

Informace o složení Rady AŘZŠ ČR a výsledcích volby prezidentky AŘZŠ ČR.
Ø Prezidentkou AŘZŠ ČR byla radou AŘZŠ zvolena Hana Stýblová. Víceprezeidentem se stal
Pravoslav Němeček.

MKM – Evropa Media (Bc.A.Švancar)
§ Představení firmy
§ Cestovní kancelář
§ Možné aktivity pro školy
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3.

4.

Kariérní systém ředitele školy (Jiří Bakončík)
§ Struktura a principy kariérního systému ředitele.
§ Návaznost na kariérní systém učitele.
§ Standard práce ředitele
Ø Kariérní stupně
Ø Oblasti práce ředitele – kompetence a indikátory jejich naplňování.
Ø Posuzování práce ředitele – podmínky pro přiznání kariérního stupně¨
Ø Ohodnocení spojené a kariérními stupni.
§ Diskuse:
Ø Potřebnost či nepotřebnost kvalifikačního studia.
Ø Ohodnocení práce ředitele ve srovnání s prací učitele.
Ø Zařazení stávajících ředitelů po spuštění kariérního systému.

OP VVV (Mgr. Jitka Baťková- MŠMT)
§
§
§
§
§
§
§
§

§
5.

Hlavní zaměření programu.
Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV.
Prioritní osy
Ø PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Cílové skupiny.
Nový typ „šablon“
Potřeby vzdělávací politiky.
Vytváření KAP (Krajský akční plán).
Diskuse
Ø Administrativní náročnost
Ø „Šablony“ budou i pro Prahu.
Ø Tématické zaměření šablon – probíhá na toto téma diskuse, řešení – leden 2015
Prezentace – viz příloha zápisu

Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)
§
§

§

§

§
§
§
§

Zpráva dozorčí rady
Ø M.Kůs seznámil VH se zprávou dozorčí rady o hospodaření.
Ø VH schválila zprávu dozorčí rady o hospodaření.
Návrh rozpočtu na rok 2015
Ø H.Stýblová seznámila VH s čerpáním finančních prostředků v roce 2014 a přednesla návrh
rozpočtu na rok 2015.
Ø VH schválila rozpočet AŘZŠ ČR na rok 2015.
Vyjádření k návrhu na způsob financování v regionálním školství.
Ø Pr.Němeček seznámil VH s aktuálními návrhy na způsob financování regionálního školství.
Ø Na základě výzvy byla většinou hlasů podpořena varianta č.1 – financování na třídu, žáka
a pracoviště.
Závěry VH
Ø Proběhla diskuse k návrhům závěrů z jednání VH AŘZŠ ČR:
o Výše platu ředitele.
o Přijímací zkoušky na střední školy – vhodnost termínu přijímacích zkoušek
o Chybějící podpůrní (nepedagogičtí) zaměstnanci ve školách s ohledem na nárust úkolů
a potřeb.
Zástupce venkovských škol
Ø Jako zástupce venkovských škol bude za AŘZŠ ČR vystupovat Z.Souček.
Ø Regionálním zástupcem byl schválen František Halada, ředitel ZŠ Chotěšov
Regionální zástupce pro Plzeňský kraj
Ø Regionálním zástupcem byl schválen František Halada, ředitel ZŠ Chotěšov
Jednání příští valné hromady
Ø Rada AŘZŠ ČR obdržela dva návrhy na místo konání 43.VH.
Ø Rada projedná předložené návrhy a určí místo konání příští VH.
Ukončení VH
Ø H.Stýblová poděkovala Z.Součkovi za organizaci 42 VH AŘZŠ ČR a všem účastníkům za
účast.

Zpracovali: Jiří Bakončík, Hana Bažantová.
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Příloha:

Zpráva dozorčí rady o hospodaření
Výsledek hospodaření k 31.10.2014: - 5 406,72
1.

Pokladna: Revize provedena k datu 31. 10. 2014
Stav k 30.4.2014
Stav k 31. 12. 2013
Stav k 31.10.2014

14 039,-Kč
14 153,-Kč
7 079,-Kč

Od 1.1.2014 do 31. 10. 2014 zaúčtováno 41 položek od č.2 do č. 41
2.

Banka: Revize provedena k datu 31.10.2014
Stav k 30.4.2014
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.10.2014

325 957,22Kč
282 944,13Kč
284 611,31Kč

Od 1.1.2014 do 31.10.2014 zaúčtováno 275 položek od č.1 do č.275.
Dozorčí rada konstatuje, že všechny účetní doklady mají veškeré náležitosti a vedení účetnictví odpovídá
zákonným normám.
Dozorčí rada:

Miroslav Kůs
Petr Kalousek
Václav Hlinka

Nesuchyně, 20. 11. 2014
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