Projev PhDr. Renaty Schejbalové 15. listopadu 2018, Brožíkova síň Staroměstské radnice

Vážení hosté,

Vítám vás na slavnostním shromáždění u příležitosti 25. výročí AŘG.
Děkuji za vystoupení studentům Hudebního gymnázia v Praze.
A děkuji hlavnímu městu Praze a bývalé radní paní Ireně Ropkové za zapůjčení těchto krásných
prostor.

Když jsme si na jaře na konferenci ředitelů uvědomili, že letos na podzim to bude 25 let, kdy
naše asociace vznikla, řekli jsme si, že je to důvod k oslavám. Více ke vzniku a historii asociace
nám na závěr řekne jeden ze zakládajících členů, pan doktor Filouš.

Já se nyní zaměřím na současnost.
AŘG je profesní nepolitická organizace, sdružuje téměř 300 ředitelů gymnázií, to je asi 84%
ředitelů gymnázií z celé republiky. Máme zastoupení ve všech krajích, každý kraj má svého
zástupce v Radě AŘG. Každoročně se na jaře setkáváme na třídenní Celostátní konferenci
ředitelů gymnázií.
Máme ve svých řadách poslance, senátory, autory učebnic.
Naši žáci činí okolo 23% středoškolských studentů, jsou úspěšní při dokončování studia na
vysokých školách.

Spolupracujeme s MŠMT – pokud jsme přizvání – na legislativních změnách RgŠ. Členové AŘG
jsou členy některých pracovních skupin.
Dále spolupracujeme s Českou konferencí rektorů, NIDV, CZESHOU, vysokými školami a
dalšími organizacemi.
Jsme připomínkovým místem pro vnější připomínkové řízení legislativního procesu, podílíme
se na záležitostech týkajících se RgŠ.

V uplynulých 25 letech jsme připomínkovali např. školský zákon, vyhlášky o ukončování studia,
o přijímání ke vzdělávání, o střední škole.
Od doby založení před 25 lety spolupracujeme na významných proměnách českého školství –
na reformě vzdělávání, pracovali jsme v týmech při přípravě RVP, byli jsme členy přípravné
skupiny pro „novou maturitu“, členy týmů pro přípravu kariérního řádu.

V současné době prosazujeme zjednodušení přijímacího řízení a zavedení možnosti
elektronického podání přihlášek ke studiu.
Cítíme nutnost změn v pojetí maturitních zkoušek.
Nesouhlasili jsme s podobou KŘ, tak jak byla vytvořena.
Kriticky se stavíme k reformě financování RgŠ. Stále si myslíme, že není dostatečně připravena,
stále nejsou známy finanční objemy, které budou v navrhovaném systému k dispozici.
Požadujeme minimálně 20% finančních prostředků do nadtarifních složek, abychom mohli
ocenit učitele, kteří pracují nad rámec.
Byli jsme první, kteří upozorňovali na nedostatečné finanční ohodnocení pedagogických i
nepedagogických pracovníků, byli jsme první, kteří upozorňovali na to, že ve školách učitelé
chybí a situace se bude zhoršovat. Pedagogické sbory stárnou, do škol potřebujeme kvalitní,
dobře připravené učitele.
Trápí nás, že profesní asociace ani pedagogická veřejnost nemá žádné informace o probíhající
revizi RVP.

Jsem přesvědčena, že za uplynulých 25 let se AŘG stala seriózní profesní organizací, která hájí
oprávněné zájmy nejen ředitelů škol, ale zejména zájmy učitelů, žáků i nepedagogických
pracovníků.
Při vydávání veškerých připomínek a stanovisek vždy zohledňujeme reálnou situaci ve školách,
snažíme se o zkvalitňování našeho školství, o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.
Děkuji za pozornost.

