Zápis z jednání 10.VH AZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

21.11.2003 – 22.11.2003
Prachatice
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Pátek 21.11.2003
1.

Slavnostní zahájení 10.VH AZŠ ČR
§
Jednání zahájil prezident AZŠ ČR Karel Bárta.
§
Jednání VH AZŠ ČR se zúčastnili hosté: Ing.Stanislav Karabec – vrchní ředitel sekce správních
činností a lidských zdrojů, MŠMT ČR, Ing.Jaroslav.Jeřábek – ředitel VÚP, Mgr.Karel Vachta –
náměstek hejtmana Jihočeského kraje, Mgr.Vlasta Bohdalová - náměstkyně primátora Města České
Budějovice, PaedDr. Jan Červený – ředitel PC České Budějovice.

2.

Organizační záležitosti
§
Organizační pokyny vydal účastníkům Pravoslav Němeček,
§
Schválení programu 10. VH AZŠ ČR.
§
Volba návrhové komise.
Zápis z jednání: Jarmila Nesvadbová, Jiří Bakončík.
Návrh závěrů: Hana Stýblová, Zdeněk Souček

3.

Psychologické aspekty práce ředitele školy – Mgr.Hana Boháčková, Dr. Ivana Jakešová
§ Stres v práci ředitele školy
§ Největší stresové faktory.
§ Důsledky stresu pro zdraví.
§ Techniky zvládání stresu.

4.

Diskuse k „Metodickému pokynu MŠMT ČR k odměňování pedagogických a ostatních pracovníků
ve školství“ – ing. Stanislav Karabec
§
MŠMT ČR nemá možnost ovlivnit rozhodnutí obcí v otázce zařazení ředitelů škol.
§
Pokud ředitel nemá odborné studium výchovného poradenství, pak nemůže výchovného poradce, který
studium má a vykonává práci VP samostatně v plném rozsahu, odborně řídit.
§
Pokud učitel zařazený do 12.pl.třídy přestane splňovat požadavky odpovídající jeho zařazení, může jej
ředitel přeřadit do nižší platové třídy, která vykonávané práci odpovídá.
§
V oblasti celkového objemu mzdových prostředků v regionálním školství by měl být pro rok 2004
garantován nárůst 3,5 % oproti objemu MP na rok 2003.

Sobota 22.11.2003
1.

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání – Mgr.Karel Bárta.

§
§

Hotový je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který se již realizuje v MŠ.
Současná verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je zveřejněna na www
stránkách VÚP Praha.
Vybrané školy ověřují v současné době školní vzdělávací programy. Neověřují je však jako celek, ale
pouze jejich vybrané části.
Nejsou vytvořeny podmínky pro realizaci ŠVP na školách.
Otázka výuky dějepisného učiva v rámci RVP není podstatná, neboť rozsah učiva se nemění.
Není rozhodnuto v jaké podobě a za jakých podmínek by měl být RVP zaváděn do škol.
Není metodika pro vyhodnocení výsledků dosažených na pilotních školách. Nelze tak zjistit přínos RVP
oproti stávajícímu stavu
Pilotní školy nemají z VÚP zpětnou vazbu.
Chybí vzdělávání ředitelů v oblasti řízení změny a učitelů k tvorbě ŠVP.

§
§
§
§
§
§
§

§

Znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství lze najít na webovských stránkách
VÚP Praha – www.vuppraha.cz

2.

Aktuální otázky základního školství – vnitroasociační diskuse

§

Diskuse k předpokládanému rušení stávajícího systému pedagogických center.
Ø Vzdělávací nabídka ped.center je dostatečně široká.
Ø Školení a semináře na ped.centrech jsou zaměřeny na praxi školy.
Ø Není jasná náhrada za případně zrušená ped.centra.
VH nesouhlasí s tím, aby byl stávající systém pedagogických center zrušen.
Je třeba vyjasnit náplň pedagogických center, dále zkvalitňovat jejich činnost a zajistit dostupnost
poskytovaného vzdělávání pro co nejširší okruh pedagogů.

§
§

3.

Právní otázky v práci ředitele školy – JUDr.Jan Havel

Přednáška obsahovala tyto právní oblasti:
§ Smluvní vztahy
§ Závazková odpovědnost sjednaná ve smlouvách.
§ Správní odpovědnost ředitele školy.
§ Pracovně právní předpisy.
§ Uzavírání pracovních poměrů – pracovní smlouvy a jmenování.
§ Odvolání z funkce a ukončení pracovního poměru.
§ Manažerské smlouvy.
§ Doručování výpovědi.
§ Zdravotní prohlídky zaměstnanců.
§ Hmotná odpovědnost.
§ Kontakt: JUDr.Jan Havel, Přemyslova 457, 278 01 Kralupy n.Vltavou, tel:315723632, fax: 315722520,
e-mail: jan.havel@worldonline.cz,
4.

Ekonomika v práci ředitele školy, financování školství – Mgr.Pavel Zeman

§
§
§
§
§

Rozpočtové určení daní.
Srovnání metod pro rozdělování finančních prostředků (nákladové a normativní financování).
Právní rámec v ekonomice škol
Objektivní obtíže s rozpisem rozpočtu pro rok 2004 z úrovně krajů
Účetnictví a jeho kontrola ředitelem školy (účtový rozvrh, závěrka, vnitroorganizační směrnice)

5.

Vnitroasociační záležitosti

§
§
§
§
§
§
§

Zpráva o činnosti AZŠ ČR (K.Bárta).
Čerpání rozpočtu za rok 2003.
Místo konání 11.VH AZŠ ČR
Diskuse k projednávaným otázkám a návrhy stanovisek AZŠ ČR k problematice projednávané na VH.
Zpráva dozorčí rady AZŠ ČR od 9.VH.
Závěry z jednání 10.VH AZŠ ČR.
Ukončení 10.VH AZŠ ČR

Součástí 10.VH AZŠ ČR bylo představení projektu BAIT .

