Zápis z jednání 39. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

16. – 17.5.2013
Horní Bečva
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 16.5.2013
1.

Slavnostní zahájení 39.VH AŘZŠ ČR

•
•
•
•

Vystoupení dětí ze ZŠ Šalounova, Ostrava.
Jednání zahájila prezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová.
Organizátorem VH byla Libuše Hermannová, která účastníky přivítala a podala informace k organizaci
valné hromady.
Účastníky VH pozdravil Mgr.Oldřich Ondryáš, starosta Horní Bečvy.

2.

Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)

•
•

Volba návrhové komise
Volba dozorčí komise pro následující funkční období:
Ø Navrženi byli: V.Hlinka, M.Kůs, P.Kalousek
Ø VH zvolila dozorčí komisi, která bude pracovat ve složení: V.Hlinka, M.Kůs, P.Kalousek
Zpráva o činnosti
Ø Představení závěrů z 38. VH a jejich řešení ze strany vedení AŘZŠ v mezidobí mezi VH.
Ø Stanovisko k zavádění dalšího cizího jazyka.
Ø Vyjádření k návrhu novely školského zákona.
Ø Práce členů AŘZŠ v pracovních skupinách MŠMT a ČŠI
Ø Jednání s představiteli MŠMT ČR.
Ø Informace z jednání Unie CZESHA
Ø Informace o vystoupeních zástupců asociace v médiích.

•

3.

Informace ČŠI (PhDr.Ondřej Andrys, náměstek ÚŠI)

•
•

Vývoj základních ukazatelů v letech 2005 až 2011
Pozitivní jevy v základním vzdělávání
Ø Síť škol je stabilní, dostatečná pro vývoj populace
Ø Pokračuje spojování ZŠ a MŠ do jednoho subjektu
Ø Pozornost věnovaná adaptací při přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Ø Zvýšení kvalifikovanosti učitelů
Ø Klesající trend nadúvazkových hodin
Ø Kvalitnější zpracování ŠVP
Ø Zkvalitnění informačního systému vůči veřejnosti.
Negativní jevy v základním vzdělávání
Ø Vysoký podíl učebních plánů, které nejsou v souladu s RVP
Ø Nesprávné zařazování žáků dle přílohy RVP pro žáky s LMP
Ø V podpoře nadaných stále převažuje institucionální péče
Ø Finanční situace neumožňuje dělení hodin
Ø Nedostatečné využívání možností pedagogické rady pro řízení školy.
Ø Převládá informační charakter pedagogické rady.
Ø Zhoršili se ekonomické předpoklady pro plnění ŠVP z důvodu restrikcí ze strany státu
Ø Nesystémové financování programů z jiných zdrojů
Ø Nevytvořené podpory pro žáky se spec.vzděl.potřebami.
Ø Snížení podílů asistentů pedagogů ve třídách
Ø

•

•
•

•
•

•
•

Celkové hodnocení stavu v základním vzdělávání
Podněty ČŠI ke zlepšení stavu
Ø Posílit právní postavení RVP.
Ø RVP ZV dopracovat tak, aby odpovídal vymezení ve školském zákoně.
Ø Odstranit problém s transformací bývalých zvláštních škol
Ø Zajistit územně nastavené podpory škol ve vyloučených lokalitách
Ø Zajistit legislativní změny pro testování žáků
Ø Transformovat programy přípravy PP pro ZV.
Zpráva o inspekčních zjištěních ze základních škol
Ø Převládající frontální výuka.
Ø Gramotnosti.
Hodnocení kvality škol a ředitelů
Ø ČŠI chce zpřesnit kritéria pro hodnocení ředitelů škol.
Ø Bude vydávána inspekční zpráva a protokol.
Ø Hodnotící škála: stupeň 1 = příklad dobré praxe, stupeň 4 = návrh na výmaz.
Reakce ČŠI na doporučení OECD
Diskuse:
Ø Uvádění některých zavádějících údajů ve výroční zprávě ČŠI.
Ø Přístup ČŠI k hodnocení zavádění změn v ŠVP.
Ø Plošné testování na PC se systémem LINUX. Testovací aplikace se systémem nekomunikuje.
Ø Právní ukotvení testování žáků.

4.

Psaní a ergonomické psací pomůcky (Firma Stabilo)

•
•

Ergonomie psaní.
Prezentace výzkumu prováděného k rozvoji motoriky .

5.

Pitný režim - možnosti (Firma Biogena CB s.r.o.)

•
•

Zajištění pitného režimu ve škole.
Představení nabídky firmy pro školy.

6.

Pohled na školy ze strany Svazu měst a obcí (PhDr. Marcela Štiková- předsedkyně školské komise
SMaO)

•
•
•
•

Prezentace činnosti Svazu měst a obcí ve vztahu ke školství a vzdělávání.
Podpora spolupráce mezi SMaO a AŘZŠ ČR.
Pohled SMaO na novelu financování reg.školství.
Diskuse:
Ø Školské rady.
Ø Požadování informací ze statistik opět po školách. Možnost přístupu zřizovatelů k již jednou
vykázaným údajům.
Ø Nebezpečí dvouproudého financování.

7.

Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)

•
•
•

Výzva členům k návrhu na obsazení volných míst regionálních zástupců.
Co trápí ředitele škol – diskuse:
Možnost setkávání ředitelů, členů AŘZŠ v rámci kraje.
Ø Financování školství:
o Představení pohledu AŘZŠ ČR na aktuální stav financování ZŠ a připravovanou
reformu.
o Nejsme ochotni dále ustupovat, školství je na dně .
o ONIV neposkytují dostatek prostředků na krytí potřeb školy.
o Financování školních družin.
o Možné oddělení zdrojů pro financování pedagogů a nepedagogů.
Ø Nesystémové změny v RVP.
o Povinnost zavedení dalšího cizího jazyka je na úkor profilace školy.
Ø Spolupráce asociací na řešení aktuálních problémů.
Ø Ověřit údajný záměr MŠMT zavést tři hodiny výuky tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ.
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8.

Združenie samosprávnych škôl Slovenska ( Mgr.Alena Petáková, předsedkyně ZSŠS)

•
•
•

Představení sdružení a jeho úkoly.
Historický vývoj vzdělávací soustavy a vzdělávání na ZŠ na Slovensku.
Aktuální stav:
Ø Financovaní
Ø Síť škol
Ø Rajonizace
Ø Kvalita škol, testování žáků, kvalita učitelů
Ø Volby ředitele školy
Ø Integrace a inkluze
Ø Kompetenční zákon
Ø Bezpečnost školy, učitele, žáků

9. Prezentace firem
•

•
•

•

IDV – Institut pro další vzdělávání (Mgr. Jiří Havlík)
Ø Představení vzdělávací instituce.
Ø Smysluplné zavádění ICT do výuky,
Ø Obecně didaktická témata.
Ø Systémové vzdělávání v oblasti zavádění matematiky prof. Hejného.
Ø Informace a kontakty: www.idv.cz
DOSLI
Ø Představení aktuálních možností EduBase.
Alf
Ø Představení aplikací na tvorbu úloh pro IT.
Ø Výukové testy.
Ø On line testování žáků.
Ø Kontakt a informace: www.programalf.cz
Školní program ADANTE (Mgr. Miroslav Kůs)
Ø Představení programu.
Ø Kompletní školní informace.
Ø Webové prostředí spojující školní aplikace s čipovým systémem.
Ø Kontakt: Adante, s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice. Telefon: 732 757 505

Pátek 17.5.2013
10. Škola zdravé pětky (Alena Nepokojová)
•
•
•
•
•
•

Vzdělávací bezplatný program nadačního fondu Albert zaměřený na zdravou výživu.
Projekt byl zaměřen na žáky 1.stupně. Nově se počítá s rozšířením pro 2.stupeň a pro mateřské školy.
Byly popsány aktivity pro žáky školy.
Doplňkové programy Zdravé pětky.
Možnost objednání programu
Kontakt na: www.zdrava5.cz

11. Škola on Line (Miroslava Eliášová,Mgr.František Halada)
•

•
•
•
•

Co je Škola on Line
Ø Centrální webový školní informační systém.
Ø Zálohování a bezpečnost dat zajišťuje provozovatel.
Ø Škola nakupuje ucelené řešení.
Ø Modulový systém. Škola si stanovuje, které moduly bude používat a platit.
Představení aplikace, praktické ukázky využití.
Základní funkce systému
Finanční náklady na zavedení a provoz.
Kontakt na: www.skolaonline.cz
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12. Aktuální otázky školství (Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., ministr školství a PhDr.Jindřich Fryč,
náměstek ministra)
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Provádět jen opatření prodiskutovaná s praxí
Nebude zahájena velká revize RVP.
Prodloužen prostor pro diskusi o nových standardech.
Termín spuštění standardů pro další předměty bude prodloužen.
Práce na modelovém ŠVP pokračují
Problémy našeho školství:
Ø Nenabízíme rovné podmínky všem dětem.
Ø Nerovnost ve finančních podmínkách mezi školami.
Ø Rozdíly mezi znalostmi žáků v různých oblastech ČR (až 1,5 roku).
Ø Snahou je srovnání podmínek prioritně v rámci podzákonných norem.
Inkluzívní vzdělávací politika
Ø Připravena opatření .
Ø Není zájem měnit osvědčenou praxi v českém školství pro práci s žáky se spec.vděl.potřebami.
Ø Je třeba odstranit systémové chyby v zařazování žáků.
Ø Součástí novely nebude rušení přípravných tříd při ZŠ praktických.
Ø Klíčová opatření:
o Zavedení podpůrných opatření.
o Zavedení revize navržených opatření.
o Zavedení revize diagnostických nástrojů.
o Zachování podpory financování pro děti ze soc.znevýhodněného prostředí.
Podpora zvýšení zájmu dětí o matematiku a přírodovědné předměty:
Ø Připravuje se série opatření pro podporu výuky matematiky a přírodovědných disciplín.
Ø Zapojení se do probíhající výzvy na podporu posílení přírodovědných a tech. předmětů na SŠ
(ve spolupráci se středními školami)
Ø Projekty na zvýšení motivace učitelů matematiky.
RVP:
Ø Úpravy výstupů v oblasti cizího jazyka.
Ø Zavedení dalšího cizího jazyka
Ø Počítá se podporou výuky cizích jazyků (finanční, rodilí mluvčí, mobilita učitelů ,…)
Ø Podpora k zavádění změn je poskytována v dostatečné míře. (www stránky MŠMT ČR,
konzultanti, školení, podpůrné materiály na www.rvp.cz, apod.)
Standardy:
Ø Úprava stávajících standardů k 1.9.2013.
Ø Připraveny standardy pro všechny ostatní oblasti. Předpokládaná platnost od 1.9.2014.
Ø Současné standardy definují minimální úroveň. Uvažuje se o případném vytvoření standardů
pro průměrnou úroveň a vyšší úroveň.
Testování:
Ø Zjišťování není podmíněno souhlasem rodičů ( § 171 ŠZ).
Ø Testování je definováno jako ověřovací (Do budoucna může být prováděno i na vzorcích).
Ø Po vyhodnocení druhé etapy ověřování se MŠMT rozhodne jak dál.
Zvýšení prestiže povolání učitele – kariérní systém:
Ø Uvažovaný termín pro spuštění kariérního systému je od r.2015.
Administrativní zátěž ředitelů a učitelů:
Ø Analýza vyhlášek a norem – sjednocení, redukce (na MŠMT pracuje tým, který
se problematikou zabývá).
Ø Zabránění duplicitnímu zjišťování stejných dat na školách ze strany různých institucí.
Legislativní změny - příprava novely školského zákona:
Ø Inkluze (§16 ŠZ)
Ø Financování
Ø Pracovní poměr ředitele školy (doba neurčitá)
Strategie 2020:
Ø Probíhají semináře a On Line diskuse.
Diskuse:
Ø Nutno stanovit kolik stojí vzdělávání žáka dle RVP a žáka se SVP a na základě toho
požadovat tyto jako mandatorní náklady na žáka.
Ø Novela ŠZ - § 36 – přijetí žáka, spádové obvody, další povinnosti zřizovatele a ředitelů škol –
zbytečná administrativa, doporučeno přehodnotit.
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Změna NV týkající se vyučovací povinnosti ředitele školy.
Problematika financování v málotřídní škole.
PhDr. Štiková – SmaO – deklarovala shodu v základních otázkách s AŘZŠ
Pravoslav Němeček – otázky financování, nevyjasněná funkce „institucionálního příplatku“,
obava z oddělení financování hlavního (ZŠ…) a vedlejšího (ZUŠ, ŠD, ŠJ) proudu. Připomenutí
návrhu financování – kombinace žák/třída.
Problematika víceletých gymnázií, V některých obcích 40-50 % žáků 5. tříd. Praha 25 %, ČR
průměr 11%, v dlouhodobém plánu není možno navyšovat počet žáků.
Struktura oborů na středních školách, problematika uplatnění na trhu práce. Nebude více žáků
v učebních oborech pokud nezměníme způsob jejich výuky. Systém musí být prostupnější. Do
1. ročníků SŠ nastupuje 119 % absolventů ZŠ.
93 % maturantů má místo na VŠ.

13. Vnitroasociační záležitosti (Hana Stýblová, Pravoslav Němeček)
•
•
•
•

Proběhla diskuse k návrhům závěrů z jednání VH. Po úpravách byly závěry schváleny .
Zpráva dozorčí rady. Zprávu prezentoval M.Kůs.
H.Stýblová poděkovala organizátorce VH Mgr. Libuši Hermannové za přípravu a organizaci VH.
Návrhy na místo konání 40. VH zašlou zájemci H. Stýblové do 30.6.2013.

Závěry 39. VH AŘZŠ ČR
1. VH schválila závěry v tomto znění:
Právní postavení ředitele školy
AŘZŠ opětovně požaduje 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);
v případě neřešení tohoto požadavku se AŘZŠ obrátí na ombudsmana
b) AŘZŠ vítá úpravu v §166 návrhu novely ŠZ, který je pro právní postavení ředitelů příznivější než
stávající stav; jmenování na dobu neurčitou s možností nebo povinností (návrh ČŠI nebo školské rady)
pro zřizovatele vypsat konkurz s tím, že pracovní poměr v organizaci odvoláním nekončí, dává
ředitelům alespoň částečnou jistotu
c) AŘZŠ považuje za nepřijatelné odvolávání ředitelů škol na základě požadavku školské rady (§168 odst.
1 písm. i zákona 561/2004 Sb. v posledním znění).
d) AŘZŠ navrhuje změnu § 167 zák. 561/2004 Sb. v posledním znění tak, aby zřizovatelé neměli
povinnost, ale pouze možnost školskou radu zřídit a aby byla vyvážena její práva a odpovědnost.

a)

Financování
a) AŘZŠ vítá snahu MŠMT o zajištění stejného financování napříč kraji zavedením tzv. oborového
normativu, který nemohou KÚ měnit
b) AŘZŠ upozorňuje na to, že ačkoliv je deklarována rovnost podpory vzdělávání jednotlivých žáků, ve
skutečnosti tomu tak není; i pro stejné vzdělávání je navrhována různá výše normativů podle organizace
školy
c) AŘZŠ nesouhlasí s tím, aby byly navrhovány různé normativy pro stejnou věkovou kategorii žáků
plnících povinnou školní docházku v různých druzích škol např. v ZŠ a nižším stupni víceletých
gymnázií (v neprospěch ZŠ)
d) AŘZŠ požaduje jednoznačné stanovisko MŠMT k aplikaci tzv. institucionálního příspěvku
e) AŘZŠ požaduje vytvoření transparentního systému financování, který podpoří kvalitu vzdělávání
a nikoliv jen motivaci škol k získávání žáků; cestou k naplnění tohoto požadavku je model vycházející
z reálné jednotky výkonu – třídy (oddělení) v kombinaci se žákem. AŘZŠ je připravena předložit
konkrétní návrhy.
f) AŘZŠ se jeví jako optimální vytvořit oddělené systémy financování obecního a krajského vzdělávání,
a to vzhledem k charakteru a cílům vzdělávání
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g) AŘZŠ se domnívá, že je nutné udělat objektivní analýzu stavu financování, jasně stanovit jaké jsou
reálné finanční potřeby školství, aby mohlo zajišťovat kvalitní vzdělávání

Návrh novely ŠZ - ostatní
a)

AŘZŠ doporučuje v návrhu ŠZ vypustit v § 36 odst. 5 a 8 z důvodů toho, že tato ustanovení nic neřeší,
jsou neefektivní a zbytečně administrativně zatěžují školy

2. VH zvolila dozorčí radu AŘZŠ ČR ve složení:
•

Václav Hlinka, Petr Kalousek, Miroslav Kůs,

3. VH bere na vědomí:
•
•

Zprávu o činnosti za uplynulé období.
Zprávu o hospodaření a kontrole účetnictví.

Zpracovali: Jiří Bakončík, Hana Bažantová.

Příloha:
1.

Zpráva dozorčí rady o hospodaření
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