Zápis z první konference Asociace aktivních škol ze dne 18. 2. 2011
Místo: NOVÝ PORG - ZŠ a gymnázium, Praha
Přítomni: Zastoupeno bylo 48 škol sdružených v Asociaci aktivních škol (dále jen Asociace) viz prezenční listina; podporovatel Asociace Petr Hýl.
Program
1. Zahájení konference; zpráva o činnosti Asociace; volba výboru – Václav Klaus
2. Jana Olchavová (ředitelka prezenčního vzdělávání – vzdělávací společnost HYL
s.r.o.); prezentace programu Mount Blue
3. Vystoupení Branislava Kleskeně (McKinsey&Company); prezentace zprávy o klesající
úrovni českého školství
4. Vystoupení ministra školství Josefa Dobeše; představení vize testování
žáků 5. a 9. tříd
Části konference
1. část – Vlastní život Asociace, zpráva o činnosti, volba orgánů na rok
Konferenci zahájil V. Klaus – provedl stručné shrnutí dosavadní činnosti, seznámil účastníky
konference s nárůstem počtu členů Asociace od říjnové přípravné konference a uvedl zprávu
o hospodaření.
Na závěr svého vystoupení vyzval účastníky konference k diskuzi o současné podobě
webových stránek AASKOL.
Usnesení:
1a) Bude provedena precizace formulací protibyrokratické části – viz připomínka ředitelky
Olga Bauerová (ZŠ Jihomoravské náměstí, Brno).
1b) Struktura příspěvků u sdílených materiálů na webových stránkách Asociace bude
upravena do následujícího pořadí – Inspirace, Pro ředitele, Výuka (materiály do hodin),
Zajímavosti a aktivity.
Důležitou součástí bude také sledování návštěvnosti stránek a monitorování, po čem je
poptávka (zodpovídá sekretariát a Výbor asociace).
1c) Vytvoření zaheslované chatové stránky pro interní účely (diskuze, vzájemná komunikace,
elektronické hlasování apod.). Přihlašovací jméno a heslo této stránky zašle členům Asociace
sekretářka po jeho vytvoření.

1d) Inspirace – výběr řečníků na další konferenci proběhne na základě návrhů členů AASKOL
v rámci interní stránky. Členové AASKOL se tímto vybízejí k tipům na další přednášející či
oblasti, po kterých je poptávka.
1e) Členové AASKOL si na základě stanov zvolili v tajné volbě dvoučlenný výbor s působností
na období 18. únor 2011 - 18. únor 2013.
Počet volitelů – 48; Zvoleni byli:
Mgr. Václav Klaus – PORG – gymnázium a ZŠ Praha, 47 hlasů
Mgr. Vít Průša – ZŠ Na Stráni, Děčín 6, 26 hlasů.
Ostatní navržení kandidáti:
Mgr. Olga Bauerová – ZŠ Jihomoravské náměstí, Brno, 14 hlasů
PaedDr. Michal Černý – Masarykova ZŠ, Praha – Klánovice, 9 hlasů.
2. část – Jana Olchavová, prezentace programu Mount Blue
Prvním hostem konference byla paní Jana Olchavová, ředitelka prezenčního vzdělávání ze
vzdělávací společnosti HYL s.r.o, která stručně představila program Mount Blue pro výuku
psaní na klávesnici (www.mountblue.cz). Následovala krátká diskuze a zodpovězení dotazů.
Následovalo vystoupení dvou hlavních hostů konference – Branislava Kleskeňe ze
společnosti McKinsey&Company a ministra školství Josefa Dobeše.
3. část – Vystoupení Branislava Kleskeně a prezentace jeho Zprávy o klesající úrovni
českého školství
Branislav Kleskeň, manažerský poradce v oblasti vzdělávání, prezentoval svou Zprávu o
klesající úrovni českého školství, jejíž elektronickou verzi mají členové k dispozici na
webových stránkách AASKOL. Kromě nastínění příčin klesajícího stavu českého školství uvedl
také možnosti a podmínky, jak nastavit procesy změny, které by zabránily dalšímu poklesu
jeho úrovně.

4. část – Vystoupení ministra školství Josefa Dobeše – představení vize testování žáků 5. a
9. tříd
Vystoupení ministra školství se týkalo nejen standardů ve vzdělávání, ale dotklo se také
podoby státních maturit. Následovala diskuze a zodpovězení dotazů členů AASKOL.

S účastníky 1. konference Asociace se rozloučil nově zvolený člen výboru Mgr. Vít Průša a za
sekretariát Asociace A. Slavíčková. Oba konstatovali, že celé setkání proběhlo v přátelské
atmosféře, ocenili kvalitní příspěvky do diskuze a vyzdvihli kvalitu přednášek vystupujících
hostů.
Další konference proběhne 7. 10. 2011 na jedné ze škol v Brně či okolí.
Zapsala: Aneta Slavíčková

