Zápis z celostátního setkání pracovníků SPC a volebního sněmu AP SPC ČR
Místo konání: PdF UK Praha
Datum:
21.9.2017
Přítomni:
viz. prezenční listiny jednotlivých sekcí
Průběh jednání:
1.
2.

3.

Zahájení, uvítání hostů a řízení sněmu se ujal PaedDr. Petr Petráš , předseda AP SPC ČR.
Uvítání a úvodní slovo za PdF UK měly Doc. Kucharská a Dr. Zemková.
Doc. Kucharská informovala přítomné o aktuální oborové nabídce studia speciální pedagogiky a
programech celoživotního vzdělávání, v rámci kterého si mohou učitelé doplnit vzdělání jedné
pedie.
Dále poděkovala pracovníkům SPC za součinnost při realizaci stáží studentů.
Dr. Zemková sdělila, že má fakulta nově akreditovaný kurz AP a hovořila o
změnách v akreditaci vzdělávacích programů VŠ.
Volba komisí
Návrhová komise:
Mgr. Lenka Matějovská, Mgr. Iva Habartová, Mgr. Jana Janková
– schváleni všemi účastníky, nikdo nebyl proti
Volební komise:
Mgr. Jana Brázdová, Mgr. Alena Kohoutová, Mgr. Naďa Hanáková
– schváleni všemi účastníky, nikdo nebyl proti
Revizní komise:
Mgr. Dana Dvořáčková, Mgr. Ivana Štefaniaková, Mgr. Eva Brabcová
- schváleni všemi účastníky, nikdo nebyl proti
Sněm je usnášení schopný

4.

Zprávu o hospodaření AP SPC za poslední dva roky přednesla Mgr. Marta Ilková
a zprávu o činnosti PaedDr. Petr Petráš a Mgr. Zuzana Žampachová.
Obě zprávy budou přílohou zápisu

5.

Informace o projektech UP Olomouc a s jejich výsledky seznámila přítomné PaedDr. Pavlína
Baslerová
Podrobné informace lze najít na http://www.inkluze.upol.cz/portal/

6.

S aktuálními změnami ve školské legislativě – technickou novelou Vyhlášky č.27 seznámila
přítomné PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně NÚV

7.

Následovalo vystoupení PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, náměstka školního inspektora, který
předal informace ČŠI
-

aktuálně se doplňují týmy o odborníky z oblasti poradenství v krajích, aby
ČŠI mohla svoji činnost vykonávat kvalifikovaně, odborně
Zprávu o stavu společného vzdělávání za šk. rok 2016/2017 zveřejní ČŠI koncem září
nebo začátkem října 2017

8.

Mgr. Alena Kohoutová přednesla návrhy kandidátů do VV AP SPC, kteří byli představeni a
vyjádřili souhlas se svojí kandidaturou:
Kandidát za sekci MP Čechy –
Kandidáti za sekci MP Morava –
Kandidáti za sekci SOMATOPEDIE –
Kandidát za sekci LOGOPEDIE –
Kandidáti za sekci TYFLOPEDIE –
Kandidáti za sekci SURDOPEDIE –
Kandidát za sekci PAS –

Miloslav Majer
Petr Petráš
Eva Čadová
Renáta Vrbová
Petra Holá
Alexandra Tichá
Zuzana Žampachová

9.

Po přestávce následovalo vystoupení ministra školství Prof. Stanislava Štecha a velmi milým
překvapením byla i přítomnost bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové
- diskuze byla dlouhá, probíhala v přátelském duchu, hovořilo se o zvyšování platů ve
školství, zařazování poradenských pracovníků do platových tříd – většinou mají řadoví
pracovníci 12. platovou třídu, situaci s posilováním pracovníků v ŠPZ, dovybavení ŠPZ
diagnostickými nástroji a problémech v oblasti poradenství, které přinesla do práce
poradenských pracovníků Vyhláška č. 27
Kateřina Valachová přislíbila pomoc s řešením problémů

10.

Dopad legislativních předpisů po roce 2016 na strukturu činností pracovníků SPC
Tento příspěvek Mgr. Evy Čadové a Mgr. Zuzany Žampachové velmi výstižně popsal aktuální
situaci v poradenském systému a nutnost větších změn ve Vyhlášce č. 27. Bohužel připomínky
odborných asociací nebyly akceptovány. Bude nutné popsat systém jak potřebujeme, aby
fungoval pro žáky, z toho vyjít a tvořit předpisy.
Poradenští pracovníci by se opět měli začít věnovat nejvíce metodické práci v terénu. Práci nám
nepřinesla inkluze, ale bohužel právě Vyhláška č. 27.

11.

Sdílení problémů potvrdil i Mgr. Jiří Novák, který hovořil o situaci v PPP
I od něj zazněla velká kritika Vyhlášky č. 27, kterou je potřeba předělat. Obě asociace se dohodly
na pokračování spolupráce.

12.

Vyhlášení výsledků voleb,
Výkonný výbor AP SPC ČR bude pro další volební období pracovat v tomto složení:
Za sekci MP Čechy –
Miloslav Majer
Za sekci MP Morava –
Petr Petráš
Za sekci SOMATOPEDIE –
Eva Čadová
Za sekci LOGOPEDIE –
Renáta Vrbová
Za sekci TYFLOPEDIE –
Petra Holá
Za sekci SURDOPEDIE –
Alexandra Tichá
Za sekci PAS –
Zuzana Žampachová
Sněm složení nového výkonného výboru schválil jednohlasně, nikdo nebyl proti, nikdo se
hlasování nezdržel.

Zápis vyhotovila: Mgr. Jarmila Fraiová
Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Žampachová

