Zápis z jednání AŘG
Brno, 28. 3. 2019
1. Zpráva kontrolní komise o hospodaření za rok 2018
- Účetnictví je řádně vedeno
- Zůstatek na účtu na začátku roku 2018: 284 602,97 Kč
- Příjmy za rok 2018 34 150,- Kč
- Výdaje celkové 29 865,- Kč
- Zůstatek k 31. 12. 2018 288 887,97 Kč.
2. Zpráva předsedkyně AŘG PhDr. Renaty Schejbalové o konání Rady AŘG v uplynulém
období
- 5 setkání Rady AŘG
- poděkování kolegu Bergmanovi za vedení webových stránek a evidenci příspěvků členů
AŘG
- Úkoly z minulé valné hromady AŘG a jejich plnění:
1. Přijímací řízení
 konání PZ v 1 termínu
 zkrácení lhůty pro podávání ZL z 10 na 5 pracovních dnů
 elektronická přihláška ke vzdělávání – připravována
2. Zapojení členů AŘG do prací na revizi RVP
 revize pozastaveny než vznikne Strategie 2030
 členové AŘG budou přizváni k oponentuře RVP
3. zvyšování platů pedagogických pracovníků s cílem v r. 2021 150% průměrného
platu
- informace o jednání na MŠMT (7. 8. 2018) k podobě MZ a PZ:
1. MZ – návrhy:
 matematika pro všechny obory kromě 82, nebo pro žádný
 komplexnost zkoušek – názorová rozdílnost
 Matematika + - změna na Matematika rozšiřující
 profilová část – 3-4 zkoušky, 1 ze zkoušek obhajoba maturitní práce nebo
praktická maturitní práce
2. PZ – návrhy:
 Snížení administrativy
 Nesouhlas s cut-off-scóre
 1 řádný a 1 náhradní termín
 Elektronické podávání přihlášek
 Sjednocení vyhlašování výsledků PZ
3. Další jednání
- připomínkové řízení k maturitní vyhlášce a vyhlášce o přijímacím řízení
- Střednědobý výhled SR 2019 – 21
- Shromáždění k 25. výročí AŘG
- prosinec 2018 – připomínkové řízení zákona o PP

- listopad 2018 – březen 2019 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
2019 – 23
* za AŘG 26 připomínek
* podpora nadaných – připravuje se v rámci vyhlášky 27
* odstraněny části proti VG
* jediné obory, které mohou zvyšovat kapacitu = obory 4G (ne sportovní) a speciální školy
* přijímací řízení - bude součást novely ŠZ
* příprava jednotných pravidel pro PPP, SPC
* příprava koncepce platové a personální politiky (TU, specializační činnosti, atd.)
* uvádějící učitelé – normativ na začínajícího učitele
- pracovní skupina pro tvorbu standardu DPS
4. Úkoly pro další období
- zvyšování platů pedagogických i nepedagogických pracovníků (+ zlepšování podmínek –
administrativa,…)
- nárůst počtu nepedagogických pracovníků
- pokračovat ve spolupráci s Českou konferencí rektorů a s VŠ
- elektronizace přijímacího řízení a další změny PZ
5. Diskuse
- problémy s provozem Bakalářů – iniciovat společný dopis firmě – úkol pro předsedkyni AŘG
- příští konference: Gymnázium Chrudim
- diskuse o materiálech k připomínkování – prosba k členům o větší aktivní přístup a vyjadřování
souhlasu nebo nesouhlasu
- Reforma financování regionálního školství – stanovisko AŘG: nepodporujeme reformu do té doby,
než budou známy finanční částky (pak podle jejich výše odmítnutí nebo souhlas). Návrh – po
zveřejnění parametrů reformy internetové hlasování členů AŘG o přijetí nebo odmítnutí reformy.
- změna maturitního modelu – stanovisko AŘG negativní, odmítající.
6. Závěry z jednání konference zformuloval Jiří Kuhn, byly jednomyslně schváleny, jsou přílohou
zápisu.

Zapsala: Hana Bůžková
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