Zápis z jednání 24. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

8. – 9. 12. 2005
Rajnochovice, hotel Zubříč
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 8. 12. 2005
1.

Slavnostní zahájení 24.VH AŘZŠ ČR
§
jednání zahájil prezident AŘZŠ ČR Karel Bárta
§ vystoupení – folklórní soubor MALÁ RUSAVA

2.

Organizační záležitosti
§ organizační pokyny účastníkům - p. Ing. Karel Fleishmann, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
MěÚ Kroměříž, Mgr. Hana Stýblová – víceprezidentka AŘZŠ
§ volba návrhové komise - zvoleni J. Nesvadbová, A. Ivánek, P. Němeček

3.

Česká školní inspekce a školská reforma – Ing. Zdeněk Vrhel, Mgr. Zdeněk Bělecký
§ ČŠI a změny ve vzdělávání: zatím nebudou ve šk. roce 2005/6 prováděny tzv. komplexní inspekce
§ funkce kontrolní (připraveno), funkce hodnotící v přípravě – ČŠI vyzývá ped. veřejnost ke spolupráci
§ tematické inspekce – Projekt hodina, využívání ICT ve výuce, prevence sociálně patologických jevů,
výchova k lidským právům a toleranci . . . (více www.csicr.cz)
§ v kontrolní činnosti bude ČŠI nekompromisní a přísná tam, kde se porušuje zákon
§ nosná témata přípravy ČŠI pro další období – ŠVP, řízení školy, kritéria hodnocení, hodnocení kvality
školy jako instituce (externí hodnocení), systémy hodnocení vzdělávací soustavy
§ oblasti nabídnuté ke spolupráci ČŠI a profesních asociací: 1. Rozvoj inspekčních metodik 2. Zapojení
externích odborníků jako přizvaných osob 3. Společné vzdělávací akce
§ souvislosti interního a externího hodnocení školy
§ evaluační nástroje (viz. Učitelské listy – příloha září 2005), kriteria jsou plně v kompetenci škol
§ ČŠI nabízí na svém webu (www.csicr.cz) „Hodnocení kvality základního vzdělávání“
§ diskuse – bude přetrvávat současný stav provádění inspekce – ne změna!

4.

Co trápí ředitele základních škol - diskuze řízená Mgr. F. Tomáškem a Mgr. P. Němečkem
§ NIVD a jeho hlavní cíle – prezentace Ing. Haškové (pobočka Zlín)
§ problematika školských rad a jejich kompetencí
§ proškolování koordinátorů málotřídních škol – připravována metodická pomoc
§ hodnocení ředitelů škol zřizovatelem – možnosti a formy odměňování, novela zákona č. 250/2000 Sb.
od roku 20006: možnost 80% hosp. výsledku do fondu odměn
§ školský zákon – žák nemůže opakovat ročník, má-li nedostatečnou z „výchov“ – platí až při realizaci
ŠVP
§ ŠVP nemá mediální podporu, finanční podporu, ale řadu změn lze realizovat i bez nich; jako omezení je
vnímáno zachování přijímacího řízení na SŠ
§ ředitel školy a tvorba směrnic a přepisů - námět ke zřízení výměnné burzy na webu AŘZŠ

Pátek 9. 12. 2005
1.

Vnitroasociační záležitosti – Mgr. K. Bárta
§
§
§
§

zpráva o činnosti od 23. VH – K. Bárta
návrh rozpočtu na r. 2006
místo konání příští VH – návrhy do konce února
návrh na vytvoření portálu s možností výměny zkušeností, vlastních směrnic atd.

2.

Příprava podkladů pro rozpis rozpočtu na rok 2006 - p. Miroslav Marinčák
§
§
§
§

§
§
§
§
§

základní právní dokumenty: Zákony 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., 250/2000 Sb.,
320/2001, Vyhl. 65/2005 Sb. (příloha zrušena!) a jejich vazba na financování škol
soulad mezi zřizovací listinou a rejstříkem škol
odpovědnost ředitele za ekonomickou situaci školy
příprava rozpočtu přímých výdajů
− personální – počet pracovníků, pracovní náplně, organizační schéma ...
− ekonomická – analýza ekonomického systému včetně DČ
(pozn. - dle § 123/2004 Sb. s prostředky vybranými za služby disponuje výhradně
ředitel, použití do oblasti mzdových prostředků bez problému)
republikové normativy slouží pro vztah MŠMT – kraj (nikoliv kraj – škola)
obec s rozšířenou působností připravuje návrh rozpočtu za každou školu pro kraj
konstrukce rozpočtu přímých výdajů
příprava rozpočtu nepřímých výdajů pro zřizovatele
metodická pomoc a další podrobnosti pro přípravu rozpočtu na www.sukm.cz

3.

Využití tabule Smart Board ve výuce - AV MEDIA
§ informace o možnostech využití tabule ve výuce
§ ukázky použití
§ další informace: www.avmedia.cz, www.veskole.cz (zpracovány celé výukové hodiny)
§

4.

Výstupní hodnocení žáků základních škol – diskuse řízená Mgr. K. Bártou
§ řeší § 51 zákona 561/2004 Sb.
§ povinnost ředitelů SŠ brát toto hodnocení v úvahu (řeší odst. 4 § 60 zákona 561/2005 Sb.)
§ možné způsoby zpracování hodnocení
§ informace MŠMT k vydávání a obsahu výstupního hodnocení (čj. 36048/2005-22 z 2. 12. 2005)
§ ukázky výstupního hodnocení

5.

Závěr - Mgr. K. Bárta
§ poděkování členům za aktivní účast
§ poděkování hostitelům v čele s Ing. Karlem Fleishmannem za perfektní organizaci

