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Zápis z valné hromady členů AŘG ČR
Datum:
Místo konání:
Přítomni:

22. března 2018
konference AŘG Tábor, hotel Dvořák
129 členů

Program
1. Zahájení, návrh programu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výsledky voleb představitelů rady AŘG
4. Zpráva o činnosti
5. Zpráva kontrolní komise
6. Volba členů komise pro další období
7. Diskuze
8. Usnesení valné hromady
9. Závěr
Ad 1 Jednání valné hromady zahájil RNDr. Jiří Herman, Ph. D., navrhl výše uvedený program, který byl
následně schválen.
Ad 2 Dr. Herman představil navrhované složení komisí
- mandátová komise – Mgr. Romana Studýnková a RNDr. Jiří Widž
- návrhová komise – Ing. Alfréd Dytrt a RNDr. Zdeněk Bergman
- zapisovatel – RNDr. Alice Burešová
- ověřovatelé zápisu – PhDr. Renata Schejbalová a RNDr. Jiří Herman, Ph. D.
Valná hromada složení komisí schválila.
Ad 3 Dr. Herman seznámil členy AŘG s výsledky voleb předsedy a místopředsedy Rady AŘG, které
proběhly 21. 3. 2018. Předsedkyní Rady AŘG byla opět zvolena PhDr. Renata Schejbalová (G Nad Štolu
Praha) a místopředsedou Ing. Alfréd Dytrt (G Jateční, Ústí n/L)
Ad 4 Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně Rady AŘG PhDr. Renata Schejbalová.
Zhodnotila působení AŘG v platformě Comenius, spolupráci s CZESHA, VŠ (Konference rektorů), MŠMT a
odbory.
Hlavní projednávaná témata – kariérní řád, personální krize ve školství, změna financování RgŠ, navýšení
platů pedagogických pracovníků, MZ a PZ.
Nakonec vytyčila úkoly do dalšího období. Valná hromada AŘG schválila přednesenou zpráva o činnosti
jednomyslně.
Celá zpráva o činnosti je zveřejněna na www.arg.cz
Ad 5 Zprávu kontrolní komise přednesl RNDr. Rostislav Dvořáček, předseda kontrolní komise.
Kontrola hospodaření organizace za rok 2017 byla provedena v souladu se Stanovami AŘG ČR (článek 8,
odst. 8). Komise konstatovala, že účetnictví AŘG je vedeno řádně a přehledně.
Valná hromada AŘG schválila přednesenou zpráva kontrolní komise jednomyslně.
Celá zpráva kontrolní komise je zveřejněna na www.arg.cz
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Ad 6 Kontrolní komise pro rok 2018 bude pracovat ve složení: RNDr. Rostislav Dvořáček – předseda
kontrolní komise, RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph. D. a Mgr. Dagmar Holá.
Navrhované složení kontrolní komise bylo jednomyslně schváleno.
Ad 7 Diskuze
Témata diskuze byla rozčleněna do několika okruhů
a) přijímací zkoušky
- konání jednotných testů PZ v jednom termínu pro uchazeče o všechny typy G studia
- zrušení započítávaní 2. výsledku
- zrušení 2. termínu
- možnost podávat přihlášky ke studiu elektronicky
Dr. Schejbalová uvedla, že pro některá gymnázia není kapacitně možné uskutečnit přijímací zkoušky
4letého, 6letého a 8letého studia v jednom termínu. Návrh, aby se zkoušky v jednom termínu oddělily
časově, byl rovněž odmítnut jako neproveditelný. Návrh prosazovat konání zkoušek všech typů G studia
nebyl dále diskutován.
Ing. Dytrt (G Jateční, Ústí n/L) poukázal na to, že v případě návrhu konat pouze jeden test z M a Čj
bychom získali podporu i dalších asociací. V případě, že bychom požadovali úplné zrušení PZ, podporu
nezískáme.
Mgr. Novák (G J. K. T. Hradec Králové) dále konstatoval, že náhradní termín PZ velmi prodlužuje celý
proces přijímacího řízení. Dr. Schejbalová poukázala na fakt, že v případě nemoci uchazeče, která mu
znemožní účast na 1. nebo 2. termínu, musíme počítat s určitou dobou pro uzdravení.
Mgr. Studýnková (G a SPgŠ Přerov) referovala o zavedení povinného minimálního skóre pro přijetí na SŠ
nařízeném zřizovatelem škol v Olomouckém kraji, stejnou skutečnost uvedl rovněž PaedDr. Báča
z Gymnázia Svitavy – Pardubický kraj. Ing. Dytrt upozornil, že za průběh přijímacího řízení je
zodpovědný ředitel školy, a proto bychom se měli zasazovat za to, aby jej nikdo neovlivňoval.
RNDr. Krupka (G Řečkovice Brno) vznesl podnět k diskuzi o možné změně minimálního podílu výsledku
jednotné zkoušky (nyní 60%) na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. V případě, že škola
má ještě vlastní testy, bylo by vhodné výsledkům těchto testů dát větší váhu.
Mgr. Novák by preferoval, aby se AŘG nenechala ovlivnit ve svých podnětech tím, co by podporovala
CZESHA a dále položil otázku, zda asociace je nebo není schopna veřejně akcentovat svá stanoviska.
Dr. Schejbalová navrhla, aby asociace vytyčila několik prioritních cílů, které bude prosazovat. Ing. Dytrt
dodal, že po vyhodnocení současné situace je třeba činit pouze takové kroky, které jsou proveditelné.
RNDr. Faltýsek (G Ivančice) navrhl, abychom prosazovali místo jednotných PZ testování žáků v 9.
ročníku ZŠ.
Hlasování
Zrušení jednotných PZ

pro 24

proti 99

zdrželo se 6

neschváleno

Zrušení 2. termínu PZ

pro 123

proti 3

zdrželi se 3

schváleno

Zkrácení doby pro podání zápisového lístku na 5 pracovních dnů
Elektronické podání přihlášek

pro 122

proti 0

zdržel se 1

schváleno

pro 102

proti 17

zdrželo se 10

schváleno

proti 54

zdrželo se 53

neschváleno

Podstatné snížení váhy výsledku jednotných testů
pro 42
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b) maturitní zkoušky
Mgr. Novák se dotázal, v jakém stadiu je ústavní stížnost proti konání povinných MZ z matematiky.
Dosud se nerozhodlo.
Proběhla diskuze o možnosti nahradit MZ z cizího jazyka mezinárodním certifikátem. Argumentace proti
tomuto návrhu se týkala především organizačních záležitostí (výsledky certifikátů se zveřejňují
s několika měsíčním zpožděním) a vzdělávacích dopadů (žáci s certifikátem nemají motivaci participovat
na vzdělávání ve škole).
Hlasování
Nahrazení MZ z CJ mezinárodním certifikátem pro 27

proti 70

zdrželi se 32

M+ jako nepovinný předmět

proti 42

zdrželi se 50

pro 37

neschváleno
neschváleno

c) revize RVP
Dr. Schejbalová a dr. Herman seznámili členy asociace se skutečností, že pracovníci NÚV a učitelé
z pedagogických fakult pracují na revizi RVP a pedagogická veřejnost nebyla přímo oslovena, aby se na této
práci podílela. Dosud nemáme žádné konkrétní informace o tom, jakým směrem se chystané změny ubírají.
Navrhují zapojit ředitele nebo zkušené pedagogy do pracovních skupin, abychom tak měli přímý vliv na
práci NUV. Dále by bylo vhodné spolupracovat také s VŠ. Tento návrh byl valnou hromadou jednomyslně
podpořen.
d) informování o 8letých gymnáziích v médiích
V poslední době proběhla ve sdělovacích prostředcích kampaň namířená proti 8letému gymnaziálnímu
studiu. Média pracovala se zkreslenými a nepravdivými údaji a většina informací byla jednostranná. Dr.
Schejbalová navrhla podat stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání proti nevyváženosti jednoho
z pořadů (Střepiny 18.3.2018). Tento návrh byl jednomyslně schválen. Členové Rady AŘG mají zjistit
procentuální zastoupení žáků v 8letých, 6letých a 4letých G v jednotlivých krajích.
Ad 8

Návrhová komise přednesla návrh usnesení.

I
VH bere na vědomí a schvaluje zprávu předsedkyně o činnosti za období od minulého setkání VH do
současnosti.
II
VH bere na vědomí a schvaluje zprávu kontrolní komise a kontrolu hospodaření AŘG za rok 2017.
III
VH zvolila členy kontrolní komise Rostislava Dvořáčka, Tomáše Hofrichtera a Dagmar Holou.
IV
VH pověřuje předsedkyni a radu AŘG prosazováním těchto stanovisek:
a) Konání přijímacích zkoušek na SŠ v jednom termínu při zachování dvou škol na přihláškách.
b) Lhůta pro odevzdání zápisového lístku se má zkrátit z 10 na 5 pracovních dnů.
c) Přihlášky na SŠ podávat elektronickou cestou prostřednictvím systému CERTIS.
d) AŘG žádá být zapojena do prací na revizi RVP připravované NÚV.
e) Rada AŘG se má ohrazovat proti zkresleným a nepodloženým informacím o 8letých gymnáziích
v médiích.
f) Platy ve školství se mají zvyšovat tak, aby do roku 2021 dosáhly u pedagogických pracovníků
150% průměrného platu v ČR. Zlepšit se musí také platové podmínky nepedagogů.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
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Zapsala:

Alice Burešová

Ověřili:

Jiří Herman, Renata Schejbalová

Dne

PhDr. Renata Schejbalová,
předsedkyně AŘG

