Zápis z jednání 26. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

20. – 21. 11. 2006
Mělník, hotel Ludmila
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů

Pondělí 20. 11. 2006
1.

Slavnostní zahájení 26.VH AŘZŠ ČR
§ Jednání zahájila viceprezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová
§ Jednání VH AŘZŠ ČR se zúčastnili hosté: Mgr.Marcela Mertinová – místopředsedkyně školského
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Dagmar Nohýnková - náměstkyně hejtmana
Středočeského kraje, Mgr.Josef Kořán – za MŠMT ČR, Mgr.Karel Bárta - ředitel Libereckého
inspektorátu ČŠI.
§ Volba návrhové komise. Návrhová komise byla schválena ve složení: Hana Bažantová, Jarmila
Nesvadbová, Jiří Bakončík

2.

Vystoupení hostů
§ D.Nohýnková – byrokracie ve školství
§ Marcela Mertinová - vyzvala ke spolupráci a k zasílání námětů

3.

ČŠI a kurikurální reforma - Karel Bárta, ČŠI
§ Informace o ČŠI na www.csicr.cz
§ Příprava ČŠI na hodnocení škol podle ŠVP
§ ČŠI vykonává ve školách státní kontrolu a veřejnosprávní kontrolu
§ Plán hlavních úkolů ČŠI
Ø Hodnocení škol – průběh vzdělávání
- Realizace změn ve vzdělávání směřujících ke klíčovým kompetencím (tříletý cyklus)
- Čtenářská gramotnost ve 3.a 7.ročníku ZŠ a 2.roč. SŠ
- Matematická gramotnost 3.a 7.ročník ZŠ
- Přírodovědná oblast - pilotní ověřování
- Společensko vědní oblast - pilotní ověřování
- Výuka cizích jazyků
- Dopad ICT do procesu učení v ostatních předmětech
- Hodnocení řízení školy ředitelem školy (do dvou let od nástupu do funkce)
- Hodnocení ředitelů ve tříletém cyklu
- Hodnocení souladu ŠVP s RVP – pilotní ověřování
- Personální, materiální a finanční podmínky výuky škol (DVPP – plán s průběh)
Ø Tematicky zaměřené hodnocení škol
- Výchova ke zdraví
- Lidská práva, tolerance a prevence patologických jevů
- Rovné příležitosti ke vzdělávání
- Vzdělávání nadaných žáků a studentů
- Vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami
- Vzdělávání cizinců
Ø Kontrolní záměry
- Kontrola zařazení škol do školního rejstříku
- Kontrola zařízení školního stravování a náhradního stravování
- Dodržování právních předpisů k ústavní a ochranné výchově
- Efektivní využívání výdajů státního rozpočtu
- Podmínky financování škol nefinancovaných státem
Ø Projekty spolupráce
- Spolupráce v národních projektech
§ Inspekční činnost na základě stížností, podnětů a petic.
§ Osoby vykonávající inspekční činnost.
§ Průběh inspekční činnosti

§
§
§
§
§
§
§

Spolupráce AŘZŠ ČR a ČŠI – způsob výběru externích spolupracovníků ČŠI (diskuse).
Kriteria pro hodnocení škol ze strany MŠMT ČR (Kriteria jsou uvedena na www stránkách ČŠI).
Klíčové kompetence v základním vzdělávání – evropský referenční rámec
Bílá kniha o Evropě – dokument je dostupný na stránkách MŠMT ČR
Národní program vzdělávání, tzv.“Bílá kniha“
České vzdělání a Evropa, tzv.“Zelená kniha“
Dlouhodobý záměr vzdělávání v ČR

4.

Prezentace nakladatelství FRAUS
§ Informace o nových učebnicích

5.

Prezentace firmy DOSLI - Petr Slípek
§ Prezentace mobilního interaktivního systému Onfinity CM2
§ Informace o softwaru EduBase 2
§ Informace o softwaru EduRibbon, představení praktického využití
§ Informace o BaseStation, ukázka praktického využití

6.

Vnitroasociační záležitosti
§ Představení návrhu mandátové komise – L.Manďák - ZŠ Zlín, M.Pelikánová – ZŠ Lovosice,
T.Šmigurová - ZŠ Roudnice nad Labem.
§ Mandátová komise byla v navrženém složení schválena.
§ Seznámení s kandidátkou do Rady AŘZŠ ČR
§ Seznámení s regionálními zástupci a jejich potvrzení ve funkci.
§ Zpráva o činnosti mezi 25.a 26.valnou hromadou. Zprávu přednesla H.Stýblová.
§ Připomínky k novelám právních předpisů – novela vyhl.č.48,
§ Seznámení s informačním dopisem pro rodiče k ŠVP.
§ Členové byli vyzváni k zasílání připomínek vyhl.č.48, RVP a zrušení stupně celkového hodnocení
„prospěl s vyznamenáním“.
§ Projednání rozpočtu AŘZŠ ČR:
Ø Informace o čerpání rozpočtu za rok 2006
Ø Příspěvky pro CZESHA
Ø Návrh rozpočtu na rok 2007.
Ø Návrh rozpočtu byl schválen
§ Počet členů rady AŘZŠ ČR
Ø Valná hromada odsouhlasila na další volební období počet členů rady na 9 členů.

7.

Prezentace firmy MEDIVET
§ Detekce drog ve škole.
§ Ukázka práce s detekčním systémem.
§ Využití ve škole.
§ Projekt „Zóna bez drog“ - možností využití detekčního systému.
§ Návrh:
Ø Převzetí záštity nad projektem „Zóna bez drog“ ze strany AŘZŠ ČR.

8.

Zákoník práce – dopady pro oblast školství – JUDr. Jan Havel
§ Základní problémy nového Zákoníku práce (dále jen ZP)
Ø chybí prováděcí předpisy
Ø neobsahuje přechodová ustanovení
§ Koncepce ZP je jiná než dosavadní ZP
§ ZP přináší velmi těsné propojení s Občanským zákoníkem
Ø V ZP jsou odkazy na Občanský zákoník
Ø doporučeno pořídit si Občanský zákoník s komentářem.
§ Posílení postavení a ochrany zaměstnance
§ Značné pravomoce odborů
§ Komentář k jednotlivým částem ZP
§ Doporučení – pořídit si komentované znění ZP od fy. ANAG nebo PARIS
§ Pro účastníky VH bude vypracován dr. Havlem materiál k ZP – do konce prosince

9.

Nástroje k editaci ŠVP, prezentace editoru ŠVP firmy VRK
§ Představení programu pro editaci ŠVP
§ Program umí hlídat některé vazby z RVP (průřezová témata, kontrola počtu hodin,…)
§ Účastníci měli možnost seznámit se funkcemi , vlastnostmi a ovládáním programu

Úterý 21.11. 2006
1.

Vnitroasociační záležitosti
§ Volby do Rady AŘZŠ
Ø Mandátová komise seznámila členy s navrženými kandidáty a způsobem volby.
Ø Proběhly volby do Rady AŘZŠ ČR

2.

Vzdělávání nadaných žáků – PhDr.Jana Zapletalová, ředitelka IPPP Praha
§ Definice nadání
§ Identifikace nadaných žáků
§ Dítě nadané a mimořádně nadané
§ Vnější a vnitřní asynchronie doprovázející často nadání žáka
§ Úprava výuky
Ø Přeskočení ročníku
Ø Obohacování učiva – možnost úpravy ŠVP
§ Individuální vzdělávací plán
§ Legislativní podpora
§ Možnosti vyhledání kontaktů: www.ippp.cz
§ Školní logopedové
Ø IPPP mapuje počet školních logopedů
Ø Pokud ve škole působí školní logopedové s magisterským studiem pro spec.pedagogiku poslat
jméno logopeda na e-mailovou adresu: zapletalovaj@ippp.cz

3.

Vnitroasociační záležitosti
§ Zpráva dozorčí rady o kontrole účetnictví AŘZŠ ČR – V.Hlinka
§ Zpráva mandátové komise o výsledku voleb:
Ø odevzdáno 32 volebních lístků,
Ø 2 volební lístky byly neplatné, platných bylo 30 volebních lístků.
Ø Zvoleni byli v pořadí podle počtu hlasů: H.Stýblová, A.Ivánek, J.Bakončík, Fr.Tomášek,
Pr.Němeček, Z.Souček, J.Daneš, L.Formánková a se stejným počtem hlasů H.Bažantová
a J.Vudmaska
Ø J.Vudmaska se vzhledem ke svému členství v dozorčí radě vzdal funkce v Radě AŘZŠ ČR.
§ Proběhla první schůze nově zvolené Rady AŘZŠ ČR, která v souladu se stanovami zvolila za
prezidentku AŘZŠ ČR H.Stýblovou. Viceprezidentem se stal Pr.Němeček.

4.

Aktuální otázky v práci ředitelů škol – Pravoslav Němeček
Projednání stanoviska VH k materiálům:
§ Stanovisko k rozsahu hodin přímé vyučovací činnosti ředitelů základních škol
Ø VH odsouhlasila jednomyslně
Ø Doporučuje radě dále se touto problematikou zabývat
§ Stanovisko k uznání odborné kvalifikace učitele druhého stupně pro první stupeň základní školy
Ø VH doporučuje doplnit: …“ a naopak“ – tedy i učitele prvního stupně pro výuku na 2.stupni
Ø PedF neprodukují dostatek učitelů cizích jazyků pro 1.stupeň
Ø Nutno zdůraznit zodpovědnost ředitele školy za výuku na dané škole
Ø Mgr. Vršecký– doporučení: jednat s ČŠI, aby do vyřešení tohoto problému kritérium odborné
kvalifikace při své činnosti nepoužívala
Ø VH odsouhlasila jednomyslně
Ø Doporučuje radě dále se touto problematikou zabývat.
§ Stanovisko k hodnocení žáka na vysvědčení dle Vyhl. 48/2005 Sb.
Ø Návrh zrušit institut vyznamenání
Ø VH stanovisko schválila (2 se zdrželi hlasování, ostatní pro)
Ø Doporučuje radě dále se touto problematikou zabývat
Závěr VH
§ Poděkování organizátorům za přípravu a organizaci VH.

5.

Závěry z 26.VH AŘZŠ ČR
26.VH AŘZŠ ČR na svém jednání ve dnech 20. až 21.listopadu 2006:
1.

Zvolila:
§
§
§

2.

Návrhovou komisi ve složení: Jiří Bakončík, Hana Bažantová, Jarmila Nesvadbová .
Volební komisi ve složení: Lubomír Manďák, Marie Pelikánová, Taťána Šmigurová.
Radu AŘZŠ ČR. Do rady byli zvoleni: Hana Stýblová, Anton Ivánek, Lenka Formánková, Zdeněk
Souček, František Tomášek, Pravoslav Němeček, Jiří Bakončík, Jiří Daneš, Hana Bažantová.

Schválila:
Počet členů rady na následující volební období na 9 členů.
Zprávu o činnosti od 25. do 26.VH AŘZŠ ČR.
Zprávu dozorčí rady o hospodaření.
Návrh rozpočtu na rok 2007
Stanovisko k rozsahu hodin přímé vyučovací činnosti ředitelů základních škol .
Stanovisko k uznání odborné kvalifikace učitele druhého stupně pro první stupeň základní školy
Stanovisko k hodnocení žáka na vysvědčení dle vyhl. č.48/2005 Sb. celkovým hodnocením „Prospěl(a)
s vyznamenáním“.
h) Sídlo AŘZŠ ČR: Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace,
což je adresa a sídlo prezidentky AŘZŠ ČR – dle článku II, odst.2. stanov AŘZŠ ČR.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.

Bere na vědomí:
§
§
§
§

4.

Informaci o tom, že prezidentkou AŘZŠ ČR byla Radou AŘZŠ ČR zvolena Hana Stýblová
a viceprezidentem se stal Pravoslav Němeček.
Informaci o čerpání rozpočtu za rok 2006
Informaci o nabídce spolupráce mezi ČŠI a AŘZŠ ČR. Nabídka se týká možnosti členů AŘZŠ ČR
fungovat jako externí spolupracovníci ČŠI.
Nabídku firmy MEDIAVET na možnost převzetí záštity nad projektem „Zóna bez drog“ ze strany
AŘZŠ ČR.

Pověřuje:
§

Radu AŘZŠ ČR :
Ø Prosazováním stanoviska VH AŘZŠ ČR ve věci rozsahu hodin přímé vyučovací činnosti ředitelů
základních škol do novel právních předpisů i na všech jednáních s partnery, včetně MŠMT ČR.
Ø Nadále se zabývat problematikou celkového hodnocení žáků na vysvědčení a prosazovat stanovisko
VH AŘZŠ ČR do novel právních předpisů.
Ø Řešením problematiky uznání odborné kvalifikace učitele druhého stupně pro první stupeň základní
školy a prosazovat v této věci stanovisko VH AŘZŠ ČR do novel právních předpisů i na všech
jednáních s partnery, včetně MŠMT ČR.

Členové AŘZŠ ČR přítomni na 26.VH AŘZŠ ČR závěry z jednání 26.VH AŘZŠ ČR schválili.

