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Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., Katedra pedagogiky Ped. f. Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
Ing. Jiří Průša, MBA, AJAK Šumperk
Ing. Jaroslava Výborná, S-COMP Centre CZ s.r.o.
Mgr. Jaromír Šalek, Centrum andragogiky s.r.o.
Mgr. Šárka Prachařová, AABYSS, s.r.o
Mgr. Věra Havlíková, NIDV
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., Katedra inženýrské pedagogiky ČVUT v Praze
Dr. Josef Sívek, ÚZEI
Mgr. Marta Břehovská

Zasedání
 Dr. Gamba přivítal zúčastněné a seznámil je s programem zasedání.
Schůzka Dr. Gamby s náměstkem ministra školství a Projekt Kariérní systém
 Dr. Gamba informoval o schůzce s náměstkem ministra školství Mgr. Fidrmucem.
 Náměstek Fidrmuc byl velice vstřícný a rád přijal iniciativu AIVD ČR.
 Na schůzce byly projednány problémy již dříve pojednané s předchozím náměstkem, tedy Kariérní






systém, výstupy projektu Koncept – rating a kvalita vzdělávacích institucí.
Doc. Marešová prezentovala aktuální informace o projektech pracovní skupiny pedagogických fakult
v oblasti učitelské způsobilosti a doplňujícího pedagogického studia a dále závěry z jednání
národního kulatého stolu k profesi učitele a Kariénímu systému. V příštím roce by měl být
prezentován jednotný modul učitelské způsobilosti vzniklý ze společného projektu Konsorcia
pedagogických fakult a vytvořen standard doplňujícího pedagogického studia na základě společného
projektu pedagogických fakult ČR (jehož řešitelem je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého). Dle
závěrů národního kulatého stolu bude KS spuštěn v roce 2015 v předkládané verzi s tím, že
případné další problémy budou implementovány až při chodu systému.
Pedagogické fakulty deklarovaly sjednocení pregraduálního a doplňujícího postgraduálního studia
učitelů. PS tyto informace vzala na vědomí a bude problém dále sledovat a doc. Marešová bude PS i
nadále informovat o výstupech jednání.
Problémy mohou nastat v percentilech, pokud budou centrálně určeny pro počty učitelů v určitých
stupních Kariérního systému. Tvůrci KS by měli jasně deklarovat, zda budou pro jednotlivé KS
určeny centrální normativy, či zda tato pravomoc bude v kompetenci ředitele školy.
V příštím roce bude opět probíhat veřejná diskuze ke kariérnímu systému. Dr. Gamba zdůraznil
nutnost připomínkovat tyto aktivity ze strany AIVD ČR.
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 Z materiálů, poskytnutých MŠMT o systému DVPP vyplývá, že existuje možnost vzniku dvou



odlišných systémů akreditací. PS se shodla na podání žádosti o vysvětlení principu zavádění
systémů DVPP a DVKS. Otázka by měla znít na vztah těchto systémů, zajišťování vzdělávání
v obou systémech a přístupností poskytování vzdělávání pro vzdělávací instituce.
Dr. Gamba zjistí termíny 50 – 75 krajských informačních seminářů a podá informaci všem členům
PS.

Návrh výzev pro rok 2015 v OP VVV
 PS vzala na vědomí rozpis výzev OP na příští rok v oblasti DVPP a přípravy učitelů.
Různé
.


Paní Wagenknechtová – klinický logoped - informovala PS o školení Logopedických asistentů.
Ukotvení pozice asistenta v rezortu školství neexistuje, jelikož je ukotvena v rezortu zdravotnictví. Již
několik let probíhá školení těchto odborníků pro pracovníky ve školách, nicméně se pořád potýkají
s neakceptací této profese ze strany klinických logopedů a škol. Asociace klinických logopedů
dokonce zakázala provádění praxí těchto odborníků a vyhrožuje logopedům odebráním licence
v případě spolupráce s logopedickými asistenty.
MŠMT podporuje tyto odborníky finančními prostředky, nicméně nepodporuje ukotvení této pozice
legislativně.
Ředitelka vznese dotaz na náměstka MŠMT a následně sjedná schůzku o této problematice.




Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 5. 11. 2014 od 10:00.
Ředitelka a předseda PS provedou revizi členů PS.

V Praze dne 10. 12. 2014

Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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