Zápis z jednání 30. VH AŘZŠ ČR
Termín:
Místo konání:
Přítomni:

20. – 21.11.2008
Pavlov, Penzion „U Bednářů“
Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů.

Čtvrtek 20.11. 2008
1.

Slavnostní zahájení 30.VH AŘZŠ ČR
§ Jednání zahájila prezidentka AŘZŠ ČR Hana Stýblová.
§ Přivítání a organizační informace předal hlavní organizátor Jan Svítil.
§ Slavnostní kulturní program zajistil pěvecký sbor žáků ZŠ Dolní Věstonice.
§ Volba návrhové komise.
Ø Návrhová komise byla schválena ve složení: Jiří Bakončík, Hana Bažantová, Miroslav Kůs.
§ Volba volební komise.
Ø Volební komise byla schválena ve složení: Dana Fialová, Marie Pelikánová, Karel Kesl.

2.

Vnitroasociační záležitosti
§ Prezidentka a viceprezident asociace informovali o stanoviscích AŘZŠ k aktuálním problémům
školství, které rada AŘZŠ projednala a schválila v období mezi VH:
Ø Stanovisko k rozdělení 0,5 miliardy pro školství.
Ø Vyjádření rady k odměňování nepedagogických zaměstnanců.
§ Informace o výsledcích ankety k financování škol - výsledky prezentoval P.Němeček.
Ø Požadavky plynoucí z ankety:
- Zvýšit objem finančních prostředků škol
- Napravit podhodnocení obecního školství v rámci přerozdělování krajem
- Upravit vyhlášku č. 65/2005 ( jednotka výkonu = třída) , návrh poměru 70/30
- Zrušit limit zaměstnanců
- Řešit financování žáků se SVP
Ø Na základě výsledků ankety bylo zpracováno stanovisko AŘZŠ, které bylo předáno MŠMT ČR,
poslancům – členům školského výboru PS ČR a bylo prezentováno v tisku.
§ Informace o další činnosti mezi 29. a 30.VH AŘZŠ podala H.Stýblová:
Ø Připomínky k právním předpisům a jejich novelám – informace o prezentovaných názorech předala
H.Stýblová. Připomínky se týkaly zejména:
- Přijímacího řízení – vyhláška č 671/ 2004 Sb.
- Výstupního hodnocení – novela §51 zákona 561/2004 Sb. a §16 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
Ø Setkání s ministrem školství.
Ø Informace z jednání v rámci Unie CZESHA.
Ø Informace z jednání v odborných komisích MŠMT ČR.
- Odborná komise pro projekt „Tvorba standardu profesní způsobilosti a výkonu profesní
činnosti učitele“
- Poradní sbor dr. Tiché, ředitelky odboru pro ZŠ.
Ø Prezentace názorů AŘZŠ ČR na semináři ke jmenování a odvolávání ředitelů škol pořádaném
MŠMT ČR, kde byl projednáván návrh na šestileté funkční období ředitele školy.
- Za AŘZŠ byl prezentován názor, že v případě přijetí funkčního období by k odvolání ředitele
mělo dojít pouze tehdy, pokud souběžně bude vyslovena nedůvěra ze strany ČŠI, zřizovatele
a Školské rady.
Ø Informace o jednáních se školskou komisí Svazu měst a obcí.
- Zvýšit odměňování nepedagogických pracovníků změnou tarifní tabulky tak, aby nemusel být
uplatňován doplatek do minimální mzdy.
- Zachovat pracovně právní vztah mezi ZŠ a nepedagogem.
§ Informace o záměrech v oblasti profesionalizace učitelského vzdělání.
Ø Účast v pracovní skupině pro ustavení „Asociace profese učitelství v ČR“ .
Ø Byla prezentována žádost akreditační komise MŠMT ČR o stanovisko AŘZŠ ČR k problematice
vzdělávání budoucích učitelů s ohledem na přetrvávající zájem ukončit učitelské vzdělání na úrovni
bakaláře.
§ Další činnosti členů asociace:
Ø Účast na závěrečné konferenci VIP – Kariéra I
Ø Účast na konferenci ČAPV v Hradci Králové

Ø
Ø

§
3.

Lektorská činnost ( J. Bakončík, H. Bažantová, P. Němeček, F.Tomášek, H.Stýblová, Z.Souček)
Diskuse k problematice:
- Potřeba normy – standardu kvality pro školy (V.Beran)
- Zrušit bakalářské studium na pedagogických fakultách ponechat jen magisterské studium.
- Podpora magisterského studia s ohledem na profesní cíl – vzdělávání žáků, nikoli dohled nad
žáky – (A.Žák)
Byla vyhlášena anketa k problémovému chování žáků ZŠ.

Čerpání fondů z EU
A. Globální granty - Ing. Martin Kobzáň
§ Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Ø Globální granty (názvy pro Zlínský kraj).
- Zvyšování kvality ve vzdělávání.
- Rovné příležitosti ve vzdělávání.
- Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
- Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání.
Ø Podporované aktivity.
Ø Systém hodnocení projektů:
- Formální hodnocení + hodnocení přijatelnosti.
- Věcné hodnocení (2 externí hodnotitelé).
- Výběrová komise.
- Konečný výběr v kompetenci kraje.
Ø Nejčastější chyby:
- Chybná struktura rozpočtu (překročení některého limitu rozpočtu.)
- Nezpůsobilost výdajů v rozpočtu, nesprávně zařazené položky rozpočtu kapitol.
- Chybně definovaná cílová skupina, zahrnutí také neoprávněné skupiny (např. rodiče).
- chybně zaměřené aktivity projektu, projekt zahrnuje také aktivity podporované v rámci jiného
globálního grantu.
- Obecnost projektu
- Nejasně popsané aktivity – musí být zřejmé, kdo, co, v jakém rozsahu bude dělat.
- Velmi obecné a nekonkrétní výstupy projektu.
- Obecné deklarace potřebnosti projektu.
- Výsledný efekt neodpovídá vynaloženým nákladům.
- Výrazně nadhodnocená výše nákladů.
- Nadhodnocené osobní náklady (sazby i rozsah).
- Nekvalitně zpracovaný rozpočet.
- Provázanost rozpočtu a aktivit projektu.
- Jednotlivé výdaje nejsou odůvodněné.
- Rozpočet projektu není rozpracovaný na jednotlivé položky či podpoložky.
- Chybějící analýza.
- Přehnaně optimistické výstupy provedené analýzy.
- Nerealistické výsledky a výstupy.
- Nedostatečně popsaný realizační tým a kompetence jeho členů.
- Nejasný harmonogram (nesoulad, nenavazuje na cíle).
- Problematika partnerství.
- Nevyužití dostupných informací.
- Snaha využít každé příležitosti k získání dotace.
- Nedostateční prostudování všech pravidel.
- Příprava bez konzultace.
Ø Doporučení:
- Připravit kvalitní záměr – co chceme projektem dosáhnout
- Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného dotačního programu
- Seznámit se s informacemi – výzva, příručka pro žadatele, příjemce
- Konzultujte
Ø

Diskuse a dotazy:
- Krátké termíny na zpracování
- Způsob distribuce financí
- Vlastní zkušenosti (J.Daneš – ZŠ Kynšperk nad Ohří)

B. Firma DiskMultimedia, Ing. Jaroslav Musil
Ø Uplatnění multimedií v ZŠ.
Ø Možnosti pro zpracování vhodných projektů s využitím multimedií.
4.

Problémové chování žáků – Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová (Masarykova universita Brno)
§ Informace o výsledcích projektu VIP kariéra:
Ø Přínos vstupu psychologa a speciálního pedagoga do školy.
Ø Negativa ze zapojení psychologa a spec.pedagoga do škol.
Ø Analýza prevence ve školách
Ø Problematické rodiny.
Ø Strategie prevence.
Ø Školní poradenská pracoviště
Ø Krizový plán školy pro řešení problémových situací.
§ Diskuse
Ø Sebepoškozování žáků – kontakt s rodiči, psycholog – individuální práce

5.

Vnitroasociační záležitosti – volba členů Rady AŘZŠ ČR
§ Volba členů Rady AŘZŠ ČR:
Ø VH schválila počet členů rady na další funkční období. Rada bude devítičlenná.
Ø Členové AŘZŠ ČR přítomni na VH byli seznámeni s kandidáty do rady a s organizaci voleb.
Ø Nepřítomni kandidáti a kandidáti, kteří se kandidatury vzdali, byli z volebního lístku vyškrtnuti.
Ø V režii volební komise proběhla volba členů Rady AŘZŠ ČR.

6.

Prezentace firem
§ Firma Hesperia
Ø Prezentace produktů firmy EPSON
§ Firma ekoTAB
Ø Prezentace interaktivní tabule a tabulových systémů
§ Konto BARIERY
Ø Informace o činnosti a významu Konta BARIERY.
Ø Využíván í finančních zdrojů pro podporu škol.
Ø Výzva k příspěvku pro Konto BARIERY.
Ø Další podrobnosti: www.kontobariery.cz

Pátek 21. 11. 2008
7.

Vnitroasociační záležitosti – Hana Stýblová
§ Informace volební komise, vyhlášení výsledků voleb do Rady AŘZŠ ČR.
Ø Vydáno 38 lístků, odevzdáno 38 lístků. Všechny odevzdané lístky byly platné.
Ø Výsledky voleb podle počtu získaných hlasů: H. Stýblová (36), F. Tomášek (33), J. Bakončík, J.
Daneš, P. Němeček (32), A. Ivánek (28), H. Bažantová, Z. Souček (27), K .Fleischmann, J. Svítil
(17).
Ø Vzhledem k stejnému počtu hlasů u umístěných na 9. a 10.místě byla provedená doplňková volba,
tajným hlasováním.
§ Informace o úkolech AŘZŠ ČR, možnosti přihlášení se za člena.

8.

Vystoupení zástupce ČŠI – Mgr. Radovan Bogdanowicz
§ RVP ZV a ŠVP
Ø Sjednocování pohledů.
Ø Zjištění souladu mezi RVP ZV a ŠVP – prostřednictvím formulářů pro vedení školy.
§ Úkoly ČŠI
Ø Ustanovení §12 zákona 561/2004 Sb. – hodnocení škol (vlastní hodnocení školy, externí hodnocení
školy)
- ČŠI se soustředí na hodnocení školy jako celku.
- Posuzování programu vzhledem k finančním zdrojům.
- Posuzování fungování školy z hlediska řízení.
- Inspekční hospitace – posuzování z pohledu žáků.
- Nastavení prostředí a podmínek.
§ Expertní činnost v oblasti základního školství.
§ Rámcové dohody s ostatními kontrolními orgány.

§
§

§

§

§
§
§
§
§

9.

Vlastní hodnocení školy:
Ø Není jasný obsah.
Ø Přístup ČŠI k vlastnímu hodnocení školy.
Inspekční zpráva:
Ø Závěrečné hodnocení školy.
Ø Přístup ke zprávám a jejich zveřejnění.
Ø Práce s připomínkami k inspekčním zprávám.
Vyjádření k požadavkům na metodickou činnost ČŠI:
Ø Příklady dobré praxe.
Ø Lektorská činnosti inspektorů.
Ø Informační centra při regionálních inspektorátech – dotazy k problematice školství a vzdělávání.
Ø Právní oddělení ČŠI.
Nejčastější problémy ve školách z hlediska ČŠI:
Ø Stížnosti a podněty:
- Špatná komunikace mezi subjekty vzdělávání.
- Hodnocení chování žáků ze strany školy.
- Bezpečnost žáků.
- Personální zabezpečení výuky.
Ø Problémy zjištěné inspekční činnosti:
- Malá podpora sociálně znevýhodněných žáků, včetně identifikace těchto žáků.
- Nedostatečná podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků.
- Nízký počet pedagogů vzdělávajících se v oblasti cizích jazyků.
Ø Soulad ŠVP s RVP ZV
Plán hlavních úkolů ČŠI.
Karty kriterii pro oblast rovných příležitosti ve vzdělávání.
Samostatné hodnocení školy po oblastech.
Webové stránky ČŠI: www.csicr.cz
Diskuse:
Ø Posuzování osnov zpracovaných školami v ŠVP, zpětná vazba pro školy.
Ø Co se bude dít v případě, že ČŠI shledá ŠVP jako nevyhovující.
Ø Posuzování učebních plánů v ŠVP ze strany ČŠI.

Prezentace firem
§ Firma ZAV – Jaroslav Zaviačič
Ø Výuka psaní na PC na ZŠ.
Ø Informace o programech firmy ZAV vhodných k výuce psaní na PC.

10. Vnitroasociační záležitosti – Hana Stýblová
§ Informace volební komise – vyhlášení výsledků dodatkových voleb do Rady AŘZŠ ČR
§ 36 lístků vydáno, 36 bylo odevzdáno a bylo platných.
§ Výsledek K. Fleischmann (12), J. Svítil (24). Do rady AŘZŠ ČR byl zvolen J. Svítil.
§ Informace nově zvolené rady o výběru prezidia AŘZŠ ČR.
Ø Prezidentkou AŘZŠ ČR byla Radou zvolena H. Stýblová, viceprezidentem je P. Němeček.
§ Zpráva dozorčí rady o kontrole účetnictví AŘZŠ ČR – V. Hlinka
§ Stanovisko VH AŘZŠ ČR ke vzdělávání budoucích učitelů:
Ø AŘZŠ ČR požaduje, aby studium učitelství na 1. i 2.stupni bylo vysokým školám akreditováno
výhradně jako magisterské studium.
§ Regionální zástupci
§ Rozpočet AŘZŠ ČR
Ø VH byla informována o čerpání rozpočtu na rok 2008.
Ø VH projednala návrh rozpočtu AŘZŠ ČR na rok 2009.
§ Diskuse:
Ø Počet hodin přímé vyučovací činnosti u ředitelů škol.
§ Příští 31.VH AŘZŠ ČR se uskuteční v Ústeckém kraji.
§ Poděkování organizátorům, zejména J. Svítilovi, za přípravu a organizaci 30 VH.

Závěry 30. VH AŘZŠ ČR
§
§

§

§

VH zvolila na následující dvouleté období Radu AŘZŠ ČR ve složení:
Ø J. Bakončík, H. Bažantová, J. Daneš, A. Ivánek, P. Němeček, Z. Souček, H. Stýblová, J. Svítil,
F. Tomášek.
VH schválila:
Ø Návrh rozpočetu na rok 2009.
Ø Zprávu dozorčí rady o hospodaření
Ø Regionální zástupce – Praha: V. Hlinka, Karlovarský: J. Daneš, Plzeňský: H. Stýblová, Ústecký:
H. Bažantová, Královehradecký: L. Formánková, Moravskoslezský: J. Bakončík, Zlínský:
L. Honová, Vysočina: J. Štollová, Jihočeský: P. Němeček, Jihomoravský: A. Ivánek
Ø Stanovisko k problematice vzdělávání učitelů pro 1. a 2.stupeň ZŠ určené pro akreditační komisi
MŠMT ČR. Stanovisko AŘZŠ ČR zní:
AŘZŠ ČR požaduje, aby studium učitelství na 1. i 2.stupni bylo vysokým školám akreditováno
výhradně jako magisterské studium.
VH bere na vědomí:
Ø Prezidentkou AŘZŠ ČR se pro následující dvouleté období stala Hana Stýblová a viceprezidentem
Pravoslav Němeček.
Ø Informaci o čerpání rozpočtu v roce 2008.
VH pověřila Radu AŘZŠ ČR:
Ø Vyhodnocením ankety a formulací stanoviska k problémovému chování žáků.

Doprovodné akce
1.

Prezentace firmy DOSLI
§ Zajištění prezentační techniky a ozvučení valné hromady.
§ Prezentace interaktivní tabule.
§ Informace o softwaru EduBase 2.
§ Informace o softwaru EduRibbon, představení praktického využití.
§ Prezentace novinek.

2.

Prezentace nakladatelství FRAUS
§ Představen byl sortiment učebnic.
§ Informace o interaktivních učebnicích a slovnících.

Zpracovali: Jiří Bakončík, Hana Bažantová, Miroslav Kůs

Příloha:
Zpráva dozorčí rady o hospodaření
Výsledek hospodaření:
Pokladna: Revize provedena k datu 29.10.2008
Stav k 1.1.2008
14 809,- Kč
Stav k 5.5.2008
- 390,50 Kč
Stav k 29.10.2008
27 949,50 Kč
Od 1.1.2008 do 29.10.2008 zaúčtováno 34 položek od č.1 do č.34.
Banka: Revize provedena k datu 31.10.2008
Stav k 1.1.2008
93 058,17 Kč
Stav k 5.5.2008
128 800,12 Kč
Stav k 29.10.2008
64 263,11 Kč
Od 1.1.2008 do 31.10.2008 zaúčtováno 232 položek od č.1 do č.232.
Dozorčí rada konstatuje,že všechny účetní doklady mají veškeré náležitosti a vedení účetnictví odpovídá
zákonným normám.
Dozorčí rada:

Jaroslav Vudmaska
Milena Turková
Václav Hlinka

Pavlov, 20.11.2008

