Zápis z druhé konference Asociace aktivních škol ze dne 7. 10. 2011
Místo: Dělnický dům Brno Židenice
Přítomni: Zastoupeno bylo 56 škol sdružených v Asociaci aktivních škol (dále jen Asociace) viz prezenční listina; starosta městské části Brno - Židenice Ing. Roman Vašina (ODS)
Program
1. Zahájení konference; zpráva o činnosti Asociace; vývoj od únorové konference; kontrola
plnění činnosti; směřování do budoucna - členové výboru Vít Průša, Václav Klaus
2. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek - vystoupení na téma
„Krajské školství a jeho směřování; kraj vs. centrum ve školské politice“ + následná
diskuze
3. Prof. Ing. Jiří Witzany DrSc. - vystoupení na téma "Vztah VŠ a regionálního školství";
požadavky VŠ na absolventy středních škol; směr českého školství; co dělá regionální
školství špatně z hlediska připravenosti mladých lidí na studium na VŠ + následná diskuze
4. Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. - vystoupení na téma „Školská síť a demografický vývoj
obyvatelstva ČR“ + následná diskuze
Části konference
1. část – Zpráva o činnosti AASKOL; vývoj od únorové konference; směřování do budoucna
Konferenci zahájili členové výboru Vít Průša a Václav Klaus – provedli stručné shrnutí
dosavadní činnosti, plnění úkolů z únorové konference, seznámili účastníky konference s
nárůstem počtu členů Asociace od únorové konference o 53 % a uvedli zprávu o
hospodaření.
Na závěr svého vystoupení vyzvali účastníky konference k diskuzi o antibyrokratické části.
Návrh k hlasování:
1a) Oblast financování




AASKOL odmítá znepřehlednění financování škol pomocí tzv. plateb na třídu
nebo jiných metod.
AASKOL požaduje jasné transparentní financování – 1 žák stejného věku pobírá
napříč republikou naprosto stejný normativ bez ohledu na typ školy.
AASKOL žádá zrušení veškerých anomálií (příspěvky na 1. ročníky, kvalifikovaní
a začínající pedagogové) a jejich zakomponování do jednotného normativu.

1b) Oblast personální


AASKOL upozorňuje na klesající úroveň a motivaci absolventů pedagogických
fakult.



AASKOL požaduje zavedení celého roku školní praxe studentů Ped. fakult
v prvním ročníku studia. (Asistenti učitelů na ZŠ, vedení volnočasových aktivit,
život školy).

1c) Oblast administrativní

o AASKOL požaduje výrazné omezení správního řízení ve
školách. Např. přijímání žáků je vnitřní věcí školy. V opačném
případě je to jen prostor pro vměšování krajů do procesu a
prostor pro korupci.
1d) Oblast platového ohodnocení

o AASKOL požaduje výraznou změnu poměru nárokových a
nenárokových složek platu ve prospěch zvýšení nenárokové
části.
1e) Oblast vzdělávacích dokumentů



Standardy – stanovení jednoznačných a definovaných výstupů
AASKOL podporuje zavedení minimálních standardů pro 5. a 9.
třídy (čeština, matematika, cizí jazyk). Výhledově žáci, kteří ani
tento standard nezvládnou, nesmí být přijati na žádné víceleté
gymnázium (5. třída) nebo střední školu s maturitou (9. třída).

O těchto usneseních budou členové AASKOL elektronicky hlasovat od 13. 10. 2011 do 20. 10.
2011 na webových stránkáchwww.aktivniskoly.cz. Pokud bude panovat souhlas s těmito
tezemi, AASKOL zahájí kampaň pro jejich prosazení.
2. část – Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek
Prvním hostem konference byl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Stanislav
Juránek, který nastínil téma„Krajské školství a jeho směřování“. Následovala diskuze se členy
a zodpovězení dotazů.

3. část – Emeritní rektor ČVUT Prof. Ing. Jiřího Witzanyho DrSc na téma „Vztah VŠ a
regionálního školství“; požadavky VŠ na absolventy středních škol

Jiří Witzany prezentoval svůj příspěvek týkající se vztahu VŠ a středních škol. Uvedl hlavní
problémy, se kterými se současní studenti a jejich učitelé potýkají, nastínil příčiny upadající
úrovně absolventů VŠ a možná řešení do budoucna. Následovala opět diskuze se členy
AASKOL.
Hlavní myšlenky a postřehy z vystoupení pana Profesora budou mít členové od příštího
týdne k dispozici na webových stránkách AASKOL, ve složce „Sdílení a inspirace“.

4. část – Vystoupení Doc. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. „Školská síť a demografický vývoj
obyvatelstva ČR“
Luděk Sýkora z PřF UK a jeho kolegyně z katedry demografie prezentovali dynamicky měnící
se rozmístění populace v ČR a z toho vyplývající a měnící se podmínky a nároky na
zabezpečení výuky v mateřských, základních a středních školách.
Diskutovaly se především otázky: Budeme mít koho učit? Máme pro výuku dostatečné
kapacity? Jaké žáky budeme učit?
Elektronickou verzi prezentace mají členové AASKOL k dispozici na webových stránkách
Asociace, ve složce „Sdílení a inspirace“.

Zapsala: Aneta Slavíčková

