ASOCIACE
PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s.

Informace k aktivitám vedení ApPPP v prvním čtvrtletí roku 2018
(informace z jednání s ministrem R. Plagou, s předsedou šk. výboru V. Kalusem, z pracovní skupiny při
MŠMT pro úpravy vyhlášky č. 27/2016, k aktuální formě spolupráce s APSPC, k setkání Rady ApPPP).

K spolupráci s APSPC:






Od nového roku se snažíme otevřít a držet úzkou (respektive intenzivnější než dříve)
spolupráci s vedením této naší sesterské poradenské asociace. Sdíleným cílem je postupovat
více jednotně a zvýšit tím šance na silnější účinek našich iniciativ a návrhů.
30. 1. 2018 proběhlo v Brně půldenní setkání našeho a jejich předsednictva k porovnání a
hledání průniků v našich prioritách a záměrech. Výsledky tohoto setkání pak byly sděleny a
diskutovány na jednání Rady ApPPP dne 6. 2. (viz níže)
Od lednové schůzky s vedením APSPC průběžně komunikujeme a konzultujeme společný
postup ve významných otázkách, domlouváme společně schůzky s důležitými partnery
(ministr školství, předseda školského výboru PS, vedení ČŠI …)

Z jednání Rady ApPPP dne 6. 2. 2018:








Členům Rady byly předány informace z pracovní skupiny při MŠMT, která je zaměřena na
přípravu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Projednány byly priority a konkrétní body potřebných změn ve vyhlášce 27/2016.
Dále byl projednán záměr jednat s významnými institucemi a jejich zástupci ve věci
aktuálních problémů a potřeb z pohledu pracovníků PPP (ministr školství, předseda školského
výboru PS, vedení ČSI).
Byla podána a schválena zpráva o hospodaření.
Projednány byly další kroky k doplnění zástupců v Radě ApPPP za kraje Vysočina, Ústí nad
Labem, Plzeň, Jižní Čechy a rozšíření zástupců za Prahu.
Projednány byly také otázky týkající se členské základny a možností jejího posilování.

Z jednání s ministrem školství dne 28. 2. 2018:
Jednání proběhlo 28. 2. 2018 na půdě MŠMT
Za APSPC se zúčastnili předseda P. Petráš a místopředsedkyně Z. Žampachová, za ApPPP pak
předsedkyně S. Baldrmannová a místopředseda J. Novák.
Za MŠMT: ministr R. Plaga, náměstek V. Pícl, ředitel odboru základního a speciálního vzdělávání J.
Faltýn.
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Cílem bylo seznámit pana ministra rámcově s aktuální situací v ŠPZ a s obtížemi, se kterými se
musíme potýkat po úpravách legislativy, které proběhly v roce 2016 (nefunkční, poradny i
školy zahlcující povinnosti ukládané vyhláškou, problematický způsob financování PO,
nevyjasněné platové podmínky 12-13. třída, nesoulad s růstem platů soc. pracovnic, blížící se
GDPR, potřebnost regionální spádovosti pro ŠPZ atd.). Dále jsme chtěli zjistit spolehlivěji
záměry a časový plán ministerstva, týkající se úprav legislativy a požádat ministra o podporu
toho, aby byla ze strany vedení MŠMT věnována větší faktická pozornost (než tomu bylo
v uplynulých dvou letech) podnětům a stanoviskům odborných asociací při provádění dalších
systémových změn prostřednictvím legislativy.
Jednání proběhlo ve věcném a vstřícně „naslouchajícím“ duchu. Trvalo necelou hodinu.
Ministr vyjádřil souhlasné porozumění k námitce, že řada změn byla v r. 2016 nastavena
s nevyváženým nasloucháním úzké skupině se silně pro-inkluzivně ideovým zaměřením na
úkor věcných připomínek z praxe od převážné části školských odborných asociací (ale i
zástupců Krajských úřadů). Přislíbil v tomto ohledu také svou podporu pro změnu v přístupu
ministerstva a vyzval nás, abychom se nadále aktivně snažili zapojit do pracovní skupiny při
MŠMT, která byla v lednu pro účely přípravy změn ve vyhlášce aktivována.
Dále ministr potvrdil, že je zde skutečně jednoznačný záměr (alespoň za jeho vedení) provést
v první fázi novelu vyhlášky 27/2016, která by měla především minimalizovat některé
nefunkční procesy, upravit některé postupy ve financování některých PO a zmírnit neúčelnou
administrativní zátěž. Časově stanovil záměr přípravy této novely ke schválení tak, aby bylo
možné uvést ji do praxe k 1. 9. 2018.
Současně pak avizoval, že se současně uvažuje o potřebě pozdějších úprav i na úrovni šk.
zákona (§ 16 a další související) a zákona o pedagogických pracovnících.
Některé další informace, které mohou být pro nás významné: pan náměstek Pícl s panem
ředitelem Faltýnem nás informovali (v závěru, již po odchodu ministra), že nadále je zde
záměr vytvořit centrální elektronickou platformu na zpracovávání a výměnu dat ve školství.
Ta by mohla zasáhnout i do naší výměny dat a informací se školami. Následovala krátká
diskuse o možných rizicích (jmenovaných z naší strany). Přislíben byl seznamující a objasňující
seminář k celé této věci, kde by mohly být pak podrobněji diskutovány technické a další
nároky, výhody/nevýhody a případná rizika takového centrálního systému správy dat a jeho
zavádění.

Z jednání s předsedou školského výboru PS V. Klausem ml. dne 6. 3. 2018:
Uskutečnilo se 6. 3. 2018 v prostorách PS. Délka jednání cca 50 minut.
Zúčastnili se: předseda školského výboru PS V. Klaus ml., za vedení APSPC člen výkonného výboru
M. Majer; za ApPPP předsedkyně S. Baldrmannová a místopředseda J. Novák;






Cíle byly obdobné jako u ministra – představit nás jako zástupce ŠPZ, kteří by rádi za své
odborné oblasti komunikovali s vedením školského výboru bez různých zprostředkovatelů,
sdělit základní info o aktuální situaci v ŠPZ.
Dále jsme měli záměr konkrétně v tomto případě zjistit záměry pana předsedy Klause ve věci
legislativní iniciativy ve vztahu ke školskému zákonu (a konkrétně k úpravám § 16).
V návaznosti na to jsme chtěli pak zjistit, jaké jsou možnosti připojit se k případným
přípravám návrhů legislativních změn, a to optimálně hned již v jejich počátku.
V další návaznosti nás pak zajímala také ochota a reálné politické možnosti pana předsedy
Klause k možné podpoře našich návrhů změn ve vyhlášce. V této souvislosti jsme také
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informovali pana předsedu o fázi příprav úprav vyhlášky a o našem jednání s panem
ministrem minulý týden (obdobně jako jsme informovali minulý týden i p. ministra, že
chystáme také schůzku s p. V. Klausem ml.).
Jednání bylo věcné, vstřícné, neuspěchané, s ochotou nám naslouchat.
Vyrozuměli jsme z něj, že aktuální míra příprav návrhů změn školského zákona ze strany
školského výboru a jeho vedení, týkající se § 16 a obecně inkluze, je spíše ve fázi vyčkávání na
to, jak dopadnou politická jednání ANO s ČSSD o případných změnách ve vládě (a konkrétně
zda dojde k změně v obsazení MŠMT) a jak se dál vyvine situace s aktuální menšinovou
vládou v demisi. Jednání V. Klause se zástupci jiných asociací byla zatím (podle získaných
informací) zřejmě spíše úvodní a taktéž oboustranně informativní.
Co se týče možností podpory naší snahy navrhovat řešení problémů vzniklých nekvalitní
„inkluzivní“ legislativou, vyjádřil se V. Klaus vstřícně a ujasnil nám, jaké jsou jeho možnosti
z hlediska jeho postavení v systému i z hlediska aktuálního složení PS i školského výboru.
V návaznosti na výše uvedené nás pak pan předseda požádal o zaslání našich návrhů, a to jak
ve věci vyhlášky, tak i ke změnám ve školském zákoně (zde pro úvod spíše na úrovni našich
ideově-rámcových představ).
V závěru setkání jsme navrhli, zda by bylo možné, že by zaštítil a organizačně podpořil jednání
užší skupiny odborných asociací z jednotlivých segmentů, kterých se nejvíce problematika
inkluze týká – tedy nejspíše: PPP, SPC, základních škol a speciálních škol. Tento námět jej
zaujal a projevil zájem takové setkání výhledově uspořádat, přičemž by se jej mohli zúčastnit i
zástupci školského výboru. – Vnímáme to jako možnost jednat paralelně k našim jednáním na
ministerstvu a snažit se v rámci možného přispět k tomu, aby panovala spíše vzájemná
komunikace a spolupráce významných participujících stran na žádoucích změnách.

Z jednání pracovní skupiny k úpravám vyhlášky č. 27/2016 Sb.







Doposud od ledna proběhla na MŠMT 4 setkání (poslední 8.3.).
Na každém jsme měli svého zástupce (3x Novák, jednou kolega Ořechovský). Setkání jsou
řízena ředitelem odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního
vzdělávání. Mgr. Faltýnem. Organizačním a styčným „důstojníkem“ je paní Mgr. Blažková
(vedoucí oddělení speciálního vzdělávání). Dále se účastní za MŠMT zástupce právního
odboru Mgr. Kyselica, ředitel odboru oddělení statistik a analýz ing. Jelen a na setkání
dochází také za ČSI ústřední šk. inspektor pan Mgr. Zatloukal a za NÚV paní náměstkyně
PhDr. Zapletalová. Za školský terén je složení skupiny následující: zastoupena je naše
asociace, APSPC, asociace soukromých základních škol (Mgr. Katzová) a na posledním jednání
byl již zastoupena také Asociace speciálních pedagogů ČR (Mgr. Odehnal). Jinak ne všechny
dotčené segmenty školského systému zde mají zástupce svých odborných asociací. – Ty
segmenty, které své asociační zastoupení nemají (např. základní školy) zastupují kolegové z
praxe, kteří jsou vybráni a byli přizváni individuálním klíčem na základě předchozí spolupráce
s MŠMT (přičemž jsme plédovali, aby i zde byli doplněni zástupci asociací, kteří mohou
obvykle prezentovat stanoviska za širší počet zástupců daného segmentu).
První tři setkání byla zaměřena více na možnosti snižování administrativní zátěže ve školách i
v ŠPZ a související workflow (přičemž třetí pak rámcově i na potřebné legislativní změny),
čtvrté setkání bylo již cíleno na konkrétní návrhy změn ve vyhlášce.
Za ApPPP jsme na základě výstupů z jednání Rady (dne 6. 2. viz výše) naformulovali návrhy na
změny ve vyhlášce (naleznete také na webových stránkách ApPPP) a zaslali je na MŠMT i
ostatním zástupcům této pracovní skupiny. Ty nejvýznamnějším pak byly na posledním
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setkání (dne 8. 3.) ve společné diskusi z naší strany také představeny a podrobněji
argumentovány (přičemž se jim dostalo většinové podpory i ze strany ostatních přítomných
kolegů z praxe).
Další setkání by mělo proběhnout začátkem dubna. Avizováno je již předložení první verze
novely vyhlášky na základě doručených návrhů od jednotlivých členů skupiny a dále pak také
(nově) i diskuse k návrhům změn v zákoně o pedagogických pracovnících. Záměr MŠMT
předložit novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. k legislativnímu schvalování (jak nám byl na poslední
schůzce skupiny sdělován) je nyní rámcově konec dubna.

A výhled do nejbližších dní:
Dne 26. 3. 2018 je domluvena schůzka s ústředním školním inspektorem Mgr. Zatloukalem. – Máteli tedy nějaké náměty (na co upozornit, co se pokusit vyjasnit, o co žádat apod.) budu rád, když mně
je do pátku tohoto týdne zašlete – reditel@pppnj.cz (kontaktujte prosím mne, do 6. 4. zastupuji
v komunikaci i aktivitách předsednictva asociace za naši paní předsedkyni S. Baldrmannovou).

Tolik tedy k nedávnému i zcela aktuálnímu asociačnímu dění,
díky za pozornost
Dne 21. 3. 2018

Jiří Novák v. r.
místopředseda ApPPP
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