Zápis z jednání 32. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

5. – 6.11.2009
Rusava, hotel Rusava
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 4.11.2009
1.

Slavnostní zahájení 32.VH AŘZŠ ČR
§ Jednání zahájila prezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová
§ Přivítání provedl a organizační informace předal hlavní organizátor Lubomír Vývoda.
§ Slavnostní kulturní program zajistil taneční soubor .
§ Hosté: Bohumil Škarpich – starosta obce Rusava, Mgr.Josef Slovák – vedoucí odboru školství
Zlínského kraje

2.

Vnitroasociační záležitosti
Hana Stýblová, Pravoslav Němeček
§ Volby do dozorčí rady
Ø Vzhledem k úmrtí člena dozorčí rady AŘZŠ ČR bylo provedeno dovolení do plného počtu
členů.
Ø Členem dozorčí rady byl zvolen Miroslav Kůs
§ Volba návrhové komise.
Ø Návrhová komise byla schválena ve složení: Jiří Bakončík, Hana Bažantová, Miroslav Kůs.

3.

Novely právních předpisů a informace z oblasti základního vzdělávání
PaedDr.Jiřina Tichá-ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
MŠMT a Mgr.Michal Trunda
§ Novela zákona č. 563/2004 Sb.,
Ø Posun termínu pro zahájení studia stávajících nekvalifikovaných pedagogických pracovníků
o dalších pět let, pro nově nastupující bude termín zahájení studia 2 roky od nástupu – novela
je schválena PS a projednávaná v senátu, předpokládá se schválení
Ø Připravovaná rozsáhlejší novela bude řešit:
§ Komplexněji problematiku nekvalifikovaných pedagogických pracovníků
§ Odbornou kvalifikaci některých kategorií pedagogických pracovníků – předpoklady
pro výkon činnosti
§ DVPP a kariérní řád
§ Problematiku vzájemné prostupnosti mezi učiteli prvního a druhého stupně ZŠ
§ Volno k samostudiu
§ Přespočetné hodiny a jejich odměňování
§ Pracovní doba pedagogických pracovníků
§ Návrh novely nařízení vlády č.75/2005 Sb.
Ø Komentář k bodům návrhu novely
Ø O návrhu se povede rozsáhlá diskuse.
Ø Pokud by se ukázalo, že je výrazný odpor proti změnám, pak by novela nebyla předložena.
§ Novela zákona 561/2004 Sb. – změny realizované v 1.vlně
Ø § 23 - zrušení limitu pro nejnižší počet žáků
Ø § 27 - bezplatné poskytování základních školních potřeb – rozšířeno o žáky přípravného stupně
základní školy speciální
Ø § 36 – předčasný nástup do ZŠ, u dítěte narozeného v období září až prosinec je nutné
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, pro dítě narozené v období od ledna
do června je nutné doporučující vyjádření ŠPZ a lékaře.
Ø § 37 Odklad povinné školní docházky. Stačí doložit doporučující posouzení ŠPZ nebo
odborného lékaře. Odložit docházku lze nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku. Žádost o odklad je nutno podat do 31.5. Odklad pouze 1x + 1 pouze dodatečný
(v rámci 1. ročníku).
Ø § 38 Plnění školní docházky v zahraničí. Nově zařazeny Evropské školy.
Ø § 49 Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním
postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální – písemné doporučení
pouze ŠPZ – dříve také lékař (informovaný souhlas)

Ø

§

§

§ 52 Přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Nově možnost přezkumu hodnocení chování
a výchovných předmětů. Posuzuje se dodržení pravidel hodnocení stanovených školou ve
školním řádu. Rozhoduje ředitel školy nebo KÚ.
Ø § 52 Opakování ročníku. Nově je možno i pro vážné zdravotní důvody. Rozhoduje ředitel
školy, bez ohledu na předchozí opakování, na základě doporučujícího vyjádření odborného
lékaře.
Ø § 55 Pokračování v docházce po splnění PŠD. Nově o pokračování v základním vzdělávání
vždy rozhoduje ředitel školy.
Novela zákona 561/2004 Sb. – záměry pro 2.vlnu
Ø Výuka v CJ – žádost 6 měsíců předem, nejméně na 1 školní rok, povolení vždy na dobu určitou
Ø Závazné tiskopisy vysvědčení jen pro 9. ročník.
Ø Úprava podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a učitelů
Ø Zkoušky při plnění PŠD v zahraničí pouze na žádost rodičů, dokládá se pouze docházka
Ø Při individuální výuce v zahraničí bude definováno, že žák koná zkoušky vždy.
Ø Specifikace podmínek pro povolení plnění PŠD v zahraniční škole na území ČR (včetně
možnosti kontroly a podmínky srovnatelnosti vzdělávacích programů, pouze jako výjimečný
případ, povolení vydáváno spíše žákům)
Ø Individuální vzdělávání
§ přejmenování na domácí vzdělávání
§ vymezení odpovědnosti škol a rodičů
§ širší možnosti kontroly
§ zapojení ŠPZ
§ možnost stanovení konzultací
§ možnost stanovení podoby zkoušek
§ úprava podmínek ukončení (neprospěje-li, lze ukončit hned i v pololetí)
Ø Vzdělávání žáka při střídavé péči rodičů
Ø Možnost výpisu z vysvědčení za 2. pol.
Ø Převod slovního hodnocení do klasifikace a naopak (pouze na žádost rodičů)
Ø Úplné zrušení výstupního hodnocení
Ø Další zjednodušení správního řízení
Ø Specifikace nákladů hrazených navzájem obcemi
Ø Úprava podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a učitelů:
§ Používání komunikačních, záznamových a reprodukčních zařízení a zařízení
výpočetní techniky při vyučování (lze ve ŠŘ zakázat) – dočasné odebrání
§ zákaz nebo omezení vnášení věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví
a majetek osob (konkretizováno, opora v zákoně)
§ „vykázání“ z výuky
Informace k podpoře vzdělávání
Ø Doporučení k výuce dějepisu, zejména dějin 20.století.
Ø Portál Moderní dějiny
Ø Etická výchova – nový doplňující obor je ve fázi schvalování
Ø Finanční gramotnost:
§ Standardy FG – tématické okruhy:
o peníze
o hospodaření domácnosti
o finanční produkty
o práva spotřebitele
Ø Doporučení k výuce sexuálního zdraví
§ Zpracovává se metodický pokyn a příručka pro učitele
Ø Nová pedagogická dokumentace
§ odpovídá požadavkům RVP ZV
§ zohledňuje specifika různých typů ZŠ
§ vyhovuje inovativním formám a metodám pedagogické práce škol
§ je jen doporučená, školy mají možnost volby i možnost vlastních úprav
§ tisk (SEVT nebo jiná firma), k dispozici je i elektronická podoba ke stažení
§ TK lze vést elektronicky – pro archivaci vytisknout a podepsat (doporučujeme 1 x
týdně
Ø Udělování doložek k učebnicím
§ škola může použít jakékoli učebnice, knihy a texty, za státní prostředky však lze
zakoupit jen ty s doložkou MŠMT ČR

Ø

§

4.

Digitální technologie ve výuce
Mgr.Veronika Biskupová -odborný lektor AV MEDIA
§
§
§

5.

Informace k učebním plánům
§ dodržet minimální dotace oborů a poznámky RUP RVP ZV
§ vyčerpat celou disponibilní dotaci
§ musí být zřejmý způsob rozdělení disponibilní časové dotace do jednotlivých
předmětů
§ jiný jazyk než AJ – nutno prokazatelně upozornit rodiče na možné potíže při přestupu
na jinou školu
Ø Hodnota H v základním vzdělávání
§ posouzení průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden, včetně dělených
hodin v závislosti na počtu žáků
§ diskuze v poradním sboru proběhnou v prosinci 2009, lze připomínkovat
§ ŠVP se nebude měnit
Ø Individuální vzdělávání na 2.stupni se pokusně ověřuje na šesti školách.
Ø Informace ke konzultačním centrům
Ø Koncepce jazykového vzdělávání
Ø Šablony k projektům:
§ možnost výběru ze sedmi oblastí (20 aktivit)
§ škola může podat jeden projekt (více aktivit)
§ výzva se předpokládá na konec listopadu, začátek prosince
§ pro školy je připravena je příručka a semináře ve všech krajích od začátku roku 2010
Členové AŘZŠ byli požádáni o pomoc v oblasti zpracování podkladů pro ověření jednotkové ceny
pomůcek – pomoc se týká vyplnění dotazníku k cenám používaných UP.

Praktické ukázky využití moderních technologií pro přípravu a vedení výuky (netbook x
interaktivní tabule x hlasovací zařízení)
Doporučené weby: www.chytretabule.cz, www.vzdelani21.cz
Možnost odborné pomoci: veronika.biskupova@avmedia.cz

Prezentace firem
§ Firma Klassa
Ø Prezentace produktů firmy – školní nábytek, tabule, lavice a židle pro tělesně postižené
§ Firma Českomoravské informační systémy
Ø Komplexní řešení počítačových učeben
Ø Představení speciálních stolů pro počítačové učebny
Ø www.cmis.cz
§ Firma Filip
Ø Distribuce mléka do škol, nápojů a drobného občerstvení prostřednictvím automatů.
Ø Možnost pro rodiče = povolení výběru a kontrola vydávaných potravin automatem přes
internet
Ø www.filipcb.cz
§ Firma Hesperia
Ø Prezentace produktů firmy EPSON – projektory a tiskárny pro školy

Pátek 6.11.2009
6.

Informace ČŠI
Mgr.Marcela Orságová-ředitelka zlínského inspektorátu ČŠI

§

Nové úkoly inspekce od r.2005
Ø Pohled na školu jako celek
Ø Sledování vlastního hodnocení školy
Ø Pedagogická rada jako poradní orgán ředitele
Ø Hodnocení ŠVP a naplňování ŠVP v souladu s RVP
Ø Mezinárodní srovnávání výsledků
Změny v koncepci
Východiska Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti 2009-2013
Vize 2009-2013

§
§
§

§

§

§
§

§
§
§
§

§

7.

Ø Dodržování zákonnosti
Ø Zabezpečení ochrany žáků
Ø Kvalita výchovy a vzdělávání
Ø Naplňování cílů vzdělávání
Ø Napomáhání zvyšování kvality školy
Cílové koncepční záměry
Ø Rozvíjet systém hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
Ø Podpora zpracování vlastního hodnocení ve školách
Ø Podpora reformy školství – informace o průběhu reformy
Průřezově orientované koncepční záměry
Ø Rozvoj informačního systému ČŠI a jeho vazeb
Ø Řešení komunikační strategie
Ø Rozvoj pracovníků zejména jejich dalším vzděláváním
Plán hlavních úkolů pro školní rok
Ø Plán je zveřejněn na www.csicr.cz
Priority pro šk.r.2009-2010
Ø Zajistit inspekční činnost v tříletém cyklu
Ø Zjišťování a hodnocení rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti
Ø Audit dětí a žáků v konkrétních školách
Ø Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání
Ø Míra absence
Ø Sledování pokroku v čtenářské a matematické gramotnosti
Ø Preventivní a následná opatření přijatá školou pro zvýšení bezpečnosti
Ø Podpora sociálně znevýhodněných žáků
Ø Konkrétní podpora žáků s vadou řeči, s dyslexií nebo s dyskalkulií
Ø Organizační zajištění výuky
• Rozbor učeb plánů
• Rozbor rozvrhů
• Odučené hodiny
• Podíl jiných vzdělávacích aktivit
Ke každému úkolu jsou zpracovány „karty“ s charakteristikami úkolu, prioritami, … Karty jsou na
stránce ČŠI. Ředitelům je doporučeno se s obsahem seznámit.
Kriteria pro hodnocení
Kriteria jsou zveřejněna na stránkách ČŠI
Priority pro MŠ
Ø Posuzování souladu ŠVP s RVP PV
Ø Přechod dětí z MŠ do ZŠ a jejich úspěšnost v 1.ročníku
Ø Zabezpečení MŠ výpočetní technikou
Ø Rozvoj komunikačních dovedností
Priority pro ZŠ
Ø Soulad ŠVP s RVP
Ø Odchody žáků do víceletých gymnázií, přestupy, nedokončení povinné školní docházky na ZŠ
Ø Míra absence a opatření
Ø Záškoláctví a školní neúspěšnosti a řešení
Ø Prevence rizikového chování
Ø Ochrana člověka za mim.události
Ø Prevence školní úrazovosti

Problémový žák
Marcela Prvá – školní psycholog, Leona Chlápková-speciální pedagog, pracují na školách v rámci
projekt uVIP
§ Školní poradenské pracoviště
Ø Zkušenosti z praktické práce v terénu
Ø Náplň práce školního psychologa a speciálního pedagoga
• Depistážní činnosti
• Diagnostické činnosti
• Intervenční činnosti
Ø Doporučená lit.:
• Kyracou,Ch.: Řešení výchovných problémů na škole. Portál, Praha 2005
• Auger,M.-T., Bouharlat,Ch.:Učitel a problémový žák

8.

Vnitroasociační záležitosti

§
§
§
§
§

Informace o činnosti mezi 31. a 32.VH AŘZŠ podala H.Stýblová
Volba nového regionálního zástupce AŘZŠ ČR pro Střední Čechy
Zprávu dozorčí rady o kontrole účetnictví AŘZŠ ČR předložila Milena Turková
Návrh rozpočtu na rok 2010 předložila H.Stýblová
Bylo projednáno stanovisko VH AŘZŠ k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.o stanovení
rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků. Valná hromada AŘZŠ:
Ø Požaduje odstranění přetrvávající diskriminace ředitelů základních škol z hlediska vyučovací
povinnosti.
Ø Nesouhlasí s navrhovaným navýšením rozsahu týdenní přímé pedagogické činnosti
pedagogickým pracovníkům.
Ø Podporuje snahu vylepšit lepší časové podmínky pro výkon specializovaných činností a
doporučuje ji převést z teoretické roviny do praxe, nikoliv však na úkor zvýšení úvazků
ostatních pedagogů
Stanovisko, včetně odůvodnění bude odesláno MŠMT ČR a médiím.
VH nesouhlasí s výkladem MŠMT ČR, že úprava úvazků je prováděna na základě požadavků ředitelů
škol. AŘZŠ ČR takový požadavek nikdy nevznesla.
Příští 33.VH AŘZŠ ČR se uskuteční v Peci pod Sněžkou, Richtrovy boudy. Organizátorem bude
Václav Hlinka. Termín: květen 2010
Poděkování organizátorům, zejména L.Vývodovi za přípravu a organizaci 32.VH.
Diskuse:
Ø Bezpečnost učitele, jak řešeno v novele školského zákona 561/2004 Sb. a zkušenost
v některých zemích
Ø Vykázání žáka z hodiny, požadavek převést spoluodpovědnost i na rodiče, doporučení
zapracovat do úpravy školského zákona např. ve formě smlouvy mezi rodiči a školou

§
§
§
§
§

Závěry 32. VH AŘZŠ ČR
§

VH schválila
Ø Stanovisko k návrhu novely NV č.75/2005 Sb.
Ø Návrh rozpočtu AŘZŠ ČR na rok 2010
Ø Regionálního zástupce pro Středočeský kraj pana Bohumila Herčíka

§

VH bere na vědomí:
Ø Zprávu o činnosti
Ø Zprávu o kontrole hospodaření
Ø Místo k organizaci 33.VH AŘZŠ ČR.

§
§

VH pověřila Radu AŘZŠ ČR:
Zasláním Stanoviska AŘZŠ ČR k novele nařízení vlády č.75/2005 Sb. na MŠMT, Školskému výboru
Poslanecké sněmovny a odbornému tisku.
Dalším jednáním k návrhu novely NV č. 75/2005 Sb.

§

