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ÚVOD
Období od dubna 2018 do března 2019 plně prokázalo pravdivost starého lidového moudra, že nikdy
nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
Zárodečky opatrného optimismu, které v sobě nesl závěr úvodního pojednání loňské výroční zprávy,
vzaly během uplynulého období rychle a beze zbytku za své.
Deklarovaná vstřícnost vedení ministerstva ke spolupráci a vůle k přijímání systémových opatření
k nápravě neúnosného stavu aktuální podoby tzv. společného vzdělávání se rychle „transformovaly“
v nekonečnou snahu o to, aby hora porodila aspoň droboučkou myšku: namísto zcela nezbytné změny
celého ustanovení § 16 ŠZ a následujících se více než rok urputně válčilo o několik nevýznamných změn
celkově naprosto špatného prováděcího předpisu.
„Spoluprací“ bylo stále více jen vepisování jmen představitelů ASP ČR na prezenční listiny občasných,
vzhledem k nepochopitelně hojné účasti tzv. neziskového sektoru, prakticky bezobsažných jednání.
Vedení resortu se kupodivu ani nepokusilo upřít pozornost široké veřejnosti k prokazatelně neblahým
dopadům „společného vzdělávání“ na velkou část dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale
stále častěji i na žáky intaktní, přestože právě zde spatřujeme „jádro pudla“. Namísto toho (se zjevnou
snahou nepopudit příliš vlivné „neziskové“ hráče a instituce, které jim jdou často až okázale na ruku) se
omezuje na zredukování celé olbřímí hromady problémů pouze na přílišnou finanční náročnost tzv.
inkluze.
Stalo se přesně to, co již od přípravné fáze „společného vzdělávání“ ASP ČR předpovídala: společné
vzdělávání sice nemá až na více méně náhodné výjimky se skutečnou inkluzí vůbec nic společného, zato
však je celý pseudosystém prakticky neufinancovatelný.
Ale nejen to. Jeho nastavení je takové, že je nemožné zachovat jej v celku bez pravých administrativních
bakchanálií, které neskutečně zatěžují všechna jeho „kolečka“. Od učitelů přes ředitele a poradenský
systém až po administrativu na úrovni obcí, krajů i samotného ministerstva.
MŠMT se bláhově pokouší omezit např. finančně „nejzduřelejší“ položku (asistenty pedagoga) pouhým
prováděcím předpisem, což je pokus předem odsouzený ke spektakulárnímu nezdaru. Asistenti jako jedno
z tzv. podpůrných opatření jsou totiž ze zákona nárokoví, a jakmile je poradenské zařízení předepíše,
ředitel prostě nemůže s poukazem na vyhlášku nevyhovět a dalšího asistenta nepřijmout.
Stručně řečeno: bez zásadní změny zákona nelze nic ani zlevnit, ani zjednodušit!
Protože uplynulý rok nepřinesl pranic pozitivního, můžeme jen přesně ocitovat charakteristiku z loňské
výroční zprávy:
„Systém (či spíše „systém“), nastolený novelou § 16 a násl. školského zákona, totiž v různé míře
poškozuje úplně všechny aktéry tzv. společného vzdělávání: děti, žáky a studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami, jejich rodiče, běžné i speciální školy (pedagogy i ředitele), celou poradenskou
soustavu, a v neposlední řadě i veřejné finance. Jeho základní parametry jsou následující:
1. Žáky se SVP vzdělávají samostatně (tedy bez přítomnosti profesionálů v daném oboru) učitelé bez
speciálně pedagogické kvalifikace. Tím se naprosto zásadně lišíme od všech zemí, kde se opravdu
inkluzivní vzdělávání prosadilo.
2. Žádné z vyhláškou jmenovaných podpůrných opatření nemůže tuto absenci odborného personálního
zajištění významněji ani korigovat, natožpak nahradit. Vrcholem absurdního plýtvání kvalifikovanými
odborníky je skutečnost, že speciální pedagogové (pokud jsou příznivou shodou náhod někde
k dispozici), se na přímé výuce žáka se SVP nijak nepodílejí, jsou jim vyhrazeny pouze jakési „předměty
speciálně pedagogické péče“ (náprava řeči, nápravný tělocvik), které většina těchto žáků vůbec
nepotřebuje.
3. O „přidělení“ podpůrných opatřeních se rozhoduje až po 3 (nově dokonce 4!) měsících poté, co žák se
SVP do třídy nastoupí, přestože právě tito žáci potřebují široké spektrum skutečné podpory od první
hodiny prvního školního dne.
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4. Důsledkem je, že až do konce kalendářního roku je žák se SVP vzděláván více méně metodou pokusu a
omylu, takže je více než pravděpodobné, že mnoho těchto žáků ztratí celý školní rok.
5. Podpůrná opatření závazně doporučuje škole školské poradenské zařízení, kde až na nepočetné
výjimky nepracují speciální pedagogové s učitelskou praxí, nýbrž odborníci zaměření na diagnostiku.
Nejsou tudíž kompetentní pro vydávání konkrétních doporučení, jak žáky se SVP učit. Přitom právě to
potřebují učitelé zdaleka nejvíce!
6. Učitel, který musí dělit svůj čas mezi žáka se SVP a ostatní žáky, nemůže žákovi se SVP věnovat
během vyučovací hodiny více než několik minut. Během nich navíc pořádně neví, jak většinu kategorií
žáků se SVP vzdělávat. Pokud dostane k ruce asistenta, nemá žádnou odbornou kompetenci jej instruovat
tak, aby bylo vzdělávání žáka se SVP skutečně efektivní.
7. Rigidní soupis podpůrných opatření vede k obrovskému plýtvání, aniž by současně zaručoval
skutečnou podporu žáků se SVP. Ve školách se tak hromadí nepotřebné, někdy velmi nákladné pomůcky,
na druhé straně nemůže ředitel školy přidělit ani zlomek finančních prostředků na řešení mnohonásobně
efektivnější (např. finančně ocenit učitele, který si pomůcky pro žáka vyrábí sám). Dokonalou absurditou
je pak svázání asistenta s konkrétním žákem tím, že je označen a přidělen jako „podpůrné opatření“.
Jestliže tedy žák se SVP odchází, popř. končí školní docházku, musí ředitel asistenta propustit, i když
přesně ví, že na jeho školu od září nastoupí z mateřské školy nový žák se SVP, který se bez asistenta
neobejde, a že propuštěného asistenta mezitím rádi zaměstnají jinde.
8. MŠMT se ani nepokusilo nastavit funkční způsob získávání zpětné vazby o tom, jak si „inkludovaní“
žáci v běžných školách vedou.
Jinak řečeno, hlavní charakteristikou aktuálního systému je, že společné vzdělávání jako jedna z forem
vzdělávání žáků se SVP bylo povýšeno na hlavní cíl, a to bez ohledu na to, jak v něm „prosperují“
samotní žáci. Společné vzdělávání vykazuje v až příliš mnoha případech všechny znaky faktického
vyloučení žáka se SVP, když jediné, co skutečně sdílí s ostatními, jsou prostory školy.
To, že jde po všech stránkách o úplný debakl, připouští až nezvykle otevřeně i tematická zpráva České
školní inspekce.
9. Vyplýtvané miliardy ve spojení se zoufale nepřesným odhadem finanční náročnosti této pseudoinkluze
vedly ve výsledku k tomu, že se do vážných finančních potíží dostala i řada škol speciálních, už tak dost
škrcených mnoha problematickými počiny v oblasti legislativní.“
Závěr je však daleko méně útěšný než v loňském roce.
Jestliže se prakticky nic nezlepšilo, na druhé straně nelze bohužel totéž konstatovat o „druhé straně
barikády“. Zbytnělý vliv nikým nevolených uskupení, jimž se znamenitě daří „pochod institucemi“ nejen
u nás, ale i na evropské úrovni, vede k sílící snaze minimalizovat šance dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na nabývání adekvátního vzdělávání v prostředí, kde se každý konkrétní
jednotlivec cítí co nejlépe „včleněn“, a to bez ohledu na to, o jakou instituci se jedná. Dogmatem je
společné vzdělávání všech se všemi, byť i s urputně zamlčovanou výjimkou: netýká se jaksi dětí
bohatších spoluobčanů (ať už finančně, s vyšším vzdělanostním zázemím širší rodiny, popř. i vztahovým
kapitálem), které se jeho blahu mohou vyhnout včasným odchodem na víceletá gymnázia nebo do
soukromých škol.
Nerozhodují žádné argumenty odborné, a konec konců ani lidské. Skandované orwellovské „Čtyři nohy
dobře, dvě nohy špatně!“, jemuž se doširoka otevírají i tzv. média veřejné služby, je přece o tolik
přesvědčivější než zoufalý pláč matky autistického dítěte, které se drze odmítá vzájemně obohacovat s
ostatními třiceti žáky ve třídě...
V Praze dne 9. 4. 2019

________________________________
Mgr. Martin Odehnal, předseda ASP ČR
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1. VYMEZENÍ ÚČELU ASP ČR
ASP ČR je profesní organizací, sdružující speciální pedagogy napříč spektrem všech specializací,
které činí tento obor tak pestrým. Jedná se o sdružení odborníků na problematiku, která prolíná několika
resorty a členové ASP ČR jsou připraveni spolupracovat dle svých možností se zastřešujícími
ministerstvy při tvorbě koncepčních materiálů a se všemi ostatními organizacemi při řešení různých
speciálně pedagogických témat. Posláním asociace je především
a) umožňovat svým členům aktivní zapojení při ovlivňování politiky státu, krajů a obcí
v oblasti své působnosti,
b) vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání,
c) podporovat a rozvíjet odborné diskuse ke všem tématům v oboru své působnosti
a oborů ji ovlivňujících,
d) organizovat akce zaměřené na odborný růst svých členů v systému dalšího
vzdělávání,
e) chránit profesní působení speciálních pedagogů před neodbornými vnějšími
zásahy ohrožujícími kvalitu jejich činnosti,
f) chránit profesní zájmy členů zprostředkováním právní ochrany v otázkách
souvisejících s výkonem povolání,
g) vyjadřovat se k odbornosti, etice a celkové profesionální úrovni speciálních
pedagogů v oboru své působnosti,
h) provádět osvětovou činnost a informování veřejnosti o své činnosti,
i) průběžně informovat o činnosti ASP ČR,
j) podporovat výměny zkušeností se zahraničím v oboru působnosti.

Svojí činností chce ASP ČR napomoci konstruktivně, bez zbytečných emocí a tedy
i s potřebným nadhledem řešit otázky, na které se ještě nepodařilo nalézt adekvátní odpovědi a přitom
jsou pro další vývoj ve školské problematice velice významné. Jak je možné vidět, ambice této profesní
organizace jsou velké, ale zároveň dlužno poznamenat, že bez aktivní účasti členů jen obtížně dosažitelné.
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2. RADA ASP ČR
Předseda ASP ČR – Mgr. Martin Odehnal
I. místopředseda ASP ČR – Mgr. Lenka Mouleová
II. místopředsedkyně ASP ČR – Mgr. Ivana Tormová

KRAJSKÁ SEKCE

JMÉNO

předseda
telefon
místopředseda

e-mail

PaedDr. Jiří Pilař

777206284

jmzpilar@gmail.com

PaedDr. Stanislav Drbout

602315044

stanislav.drbout@skolavinohradska.cz

PhDr. Mgr. Jiří Pán

603543191

jirkapan@seznam.cz

Mgr. Miroslava Vavrušková

607984084

Vavruskova9@seznam.cz

PRAHA

JIHOČESKÝ

LIBERECKÝ

PLZEŇSKÝ

ÚSTECKÝ

KRÁLOVÉHRADECKÝ

PARDUBICKÝ

Kraj VYSOČINA

ZLÍNSKÝ

STŘEDOČESKÝ

JIHOMORAVSKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ

KARLOVARSKÝ

OLOMOUCKÝ
tajemník ASP ČR

PaedDr. Dana Studničková

732525137

d.studnickova@centrum.cz

Mgr. Jana Šidlichovská

777303937

zsprakticka.lomnice@seznam.cz

Mgr. Lenka Mouleová

736640220

lemou@atlas.cz

Mgr. Bc. Hana Krýslová

775869818

hana.kryslova@seznam.cz

Mgr. Lenka Woloszcuková

605858787

arnicek@centrum.cz

Mgr. Venuše Svobodová

415654372

415654372@iol.cz

Mgr. Lenka Rybová

777652161

rybole@seznam.cz

Mgr. Jaromír Vašíček

604731419

jaromir.vasicek@seznam.cz

Mgr. Jan Janypka

737289775

jan.janypka@qmail.com

Mgr. Bronislava Štursová

608620808

zvskla@volny.cz

Mgr. Miroslava Zvěřinová

736535417

zvermi@tiscali.cz

Mgr. Hana Plačková

733199924

Hplackova@seznam.cz

Mgr. Věra Kundratová

605205529

v.kundratova@centrum.cz

Mgr. Karel Zerzáň

777552882

zsmssuh@zsmssuh.cz

Mgr. Roman Pejša

724760814

reditel@ddledce.cz

Mgr. Petr Tomek

603504300

reditel.tomek@seznam.cz

Mgr. Gordon Brei

731507323

gordon.brei@volny.cz

Mgr. Ludmila Falcová

607596251

lidka.falc@seznam.cz

Mgr. Helena Lukácsová

739596428

HelenaLukacsova@seznam.cz

Mgr. Marcela Jagošová

603187287

mar.jag@email.cz

Mgr. Ivana Tormová

777412036

tormova@gmail.com

PaedDr. Ingrid Franková

603503428

ingridf@tiscali.cz

PaedDr. Dan Blaha

585496184

d.blaha@seznam.cz

Mgr. Ivana Marešová

774513848

i.maresova@vejdovskeho.cz

PhDr. Marcela Drboutová

732383285
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3. REVIZNÍ KOMISE
PhDr. Karel Kaprálek

736155338

karel.kapralek@modraskola.cz

Mgr. Erika Pospíšilová
Mgr. Mgr. Bc. Hynek Zatloukal
Mgr. Václav Chmelíř

723767616
776196459
606248095

Pospisilova.Erika@seznam.cz
hynekzatloukal@seznam.cz
chmelir@post.cz

4. POKLADNÍK
Mgr. Jan Linhart

774111440
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5. PŘEHLED ČINNOSTI KRAJSKÝCH SEKCÍ ASP ČR
Kraj: JIHOČESKÝ
Předseda krajské sekce:

PhDr.Mgr. Jiří Pán

Kontakty: 603543191, zastupce.jiri.pan@ddss-volyne.cz, jirkapan@seznam.cz
Místopředsedkyně krajské sekce: Mgr. Miroslava Vavrušková
Kontakty: 607984084, vavruskova9@seznam.cz
Rada krajské sekce – počet členů: 5
Členská základna – počet členů: 180
Aktivity asociace v kraji duben 2018 – březen 2019
Po celou dobu se naše činnost soustřeďuje na informování členů přeposíláním některých zpráv získaných od PhDr.
M. Drboutové a doplněné o naše vlastní informace. Konec školního roku byl ve znamení konkurzních řízení a
některých změn, které s tím ve vedení škol a školských zařízení byly spojeny. Nově nastoupivší ředitelé se do
činnosti nezapojili.
Dle usnesení Rady ASP v roce 2018 jsem osobně jednal s hejtmankou o jejím vystoupení na předpokládané
akci v září 2018 v Praze. S ohledem na to, že se akce nekonala, jsem musel opakovaně jednat – zrušení akce přijala
bez připomínek, jen mi zdůraznila, že máme akce lépe připravovat, když oslovujeme hejtmany a chceme na nich
vystoupení.
Na základě doporučení Rady ASP jsme se snažili v měsíci prosinci 2018 vejít v jednání se zřizovatelem –
OŠMT Jč KÚ, ale všechny naše snahy vyzněly naprázdno. Ani vedoucí odboru, ani vedoucí pedagogického
oddělení neměli čas a dle našeho názoru ani zájem se se zástupci ASP na jednání sejít. Vše co jsme navrhovali dle
jejich telefonického sdělení oni mají, znají a připomínkovali. Nepodařilo se nám dostat se ani na poradu ředitelů
23.1.2019, kdy jsme měli zájem po jejím oficiálním ukončení svolat ředitele škol § 16/9 a dětských domovů a
jednat s nimi osobně.
Ze strany ASP Jč. kraje bylo 2x svoláno jednání členů ASP a jedinců o nichž víme, že mají zájem něco
realizovat, ale setkání se pro neúčast pozvaných nekonalo.
Při osobních jednáních s „troskami“členů ASP a řediteli škol § 16/9 je v současné době hlavním
diskutovaným problémem otázka nového financování postaveného na PHMax, který dle různých sdělení bude
rozdílný u ZŠ, ZŠ16/9, DD. Přes různé informace, které si každý zjišťuje, není možné získat jednoznačný ucelený
názor. Snad až 9.5. 2019, kdy bude jednání v Praze, se dozvíme snad jasnou informaci.

Zpracovali: PhDr. & Mgr. Jiří Pán

Ve Volyni 29.4.2019

Mgr. Miroslava Vavrušková
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Kraj: JIHOMORAVSKÝ
Předseda krajské sekce: Mgr. Gordon Brei
Kontakty: gordon.brei@volny.cz, 731 507 323
Místopředseda krajské sekce: Mgr. Ludmila Falcová
Kontakty: lidka.falc@seznam.cz, 607 596 251
Členská základna – počet členů: 51
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
-

-

-

-

V dubnu 2018 byla členskou základnou ASP ČR sekce Jihomoravského kraje odsouhlasena a
schválena výměna předsedy krajské sekce. Předsedou krajské sekce byl zvolen Mgr. Gordon Brei a
místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Ludmila Falcová
Na neoficiálním setkání ředitelů paragrafových škol v Jihomoravském kraji v měsíci květnu 2018
byla podána informace o možnosti zapojit se do spolupráce s ASP ČR a o potřebě posílit členskou
základnu sekce Jihomoravského kraje. Tato výzva zůstala bohužel bez odezvy. Úkolem pro další
období bude, opětovně vyzvat na poradě ředitelů škol konané jejich zřizovatelem Jihomoravským
krajem ředitele ke spolupráci s ASP ČR s cílem rozšířit členskou základnu v dalším období.
Dalším úkolem pro další období (podzim 2019) bude uspořádat jednání Rady ASP ČR za účasti
zástupců Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru školství ve Valticích.
Komunikace s členskou základnou probíhala podobně jako v minulých letech, především prostřednictvím
internetu. Členská základna byla informována o změnách legislativy, budoucnosti a současném fungování
systému speciálních škol, zkušenosti s inkluzí, reformou financování. Členská základna byla pravidelně
informována o činností ASP ČR.
Předseda krajské sekce se zúčastnil obou jednání Rady ASP ČR a místopředsedkyně se zúčastnila jednoho
jednání Rady ASP.

V Brně 29.4.2019

Zpracoval: Mgr. Gordon Brei
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Kraj: KARLOVARSKÝ
Předsedkyně krajské sekce: Mgr. Ivana Tormová
Kontakty: 777 412 036, tormova@gmail.com
Místopředsedkyně krajské sekce: PaedDr. Ingrid Franková
Kontakty: 603 503 428, ingridf@tiscali.cz
Členská základna: 56 členů
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
V tomto období se členové ASP KV sešli třikrát:
10. května 2018
Program:
• informace z jednání Rady ASP ČR, konference a valné hromady konané ve dnech
• 20. a 21. 4. 2018 v Hradci Králové
• návrhy změn MŠMT ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., v aktuálním znění
• usnesení Valné hromady
• M. Hartmanová – úpravy obsahů ve vzdělávání – náhrada prvního cizího jazyka
• postup školy směrem k ŠVP a směrem k ŠPZ
28. listopadu 2018
Program:
• Předání informací z Rady ASP ČR konané 23. 11. 2018
• Učebnice a PS používané ve třídách §16, odst. 9, jejich financování
• Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením - § 42, IVP, financování
• Doporučení ŠPZ a forma změny
• Předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence
• Vzdělávání žáků ZŠS, zkrácení vyučování
13. března 2019
Program:
• informace z celorepublikového jednání
• financování regionálního školství - specifika speciálního školství
• vyhláška 27/2016 - její možná podoba a dopad do speciálního školství (informace jedna paní povídala nikde nikdo nic netuší)
• organizace speciálního školství - dokončení školního roku, nový školní rok
• platba členských příspěvků

V Toužimi 22. 4. 2019

Zpracovala: PaedDr. Ingrid Franková
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Kraj: LIBERECKÝ
Předseda krajské sekce: PaedDr. Dana Studničková
Kontakty: 485 104 489, 737 454 821, 732 525 137, d.studnickova@centrum.cz
Místopředseda krajské sekce: Mgr. Jana Šidlichovská
Kontakty: 481 671 187, 777 303 937, zsprakticka.lomnice@seznam.cz
Členská základna – počet členů: 92
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019:
20. 4. 2018 – jednání Rady ASP ČR v Hradci Králové – účast D. Studničková a J. Šidlichovská, předmětem jednání
byla příprava konference a valné hromady, výsledky voleb do krajských sekcí (noví členové Rady).
21. 4. 2018 – konference a valná hromada ASP ČR v Hradci Králové – za LK pozváni zástupci OŠ KÚLK a
Magistrátu města Liberec a jednotliví členové ASP Libereckého kraje. Zúčastnila se předsedkyně krajské sekce
ASP ČR LK Dana Studničková a místopředsedkyně Jana Šidlichovská, Dostavili se tři členové ASP ČR LK.
V rámci bohatého programu seznámila Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání, odbor
předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT, s připravovanými
legislativními změnami souvisejícími se společným vzděláváním.
Dne 26. 4. 2018 oslovila předsedkyně krajské sekce D. Studničková představitele odboru školství KÚLK
(vedoucího Mgr. L. Křečka a metodiky speciálního vzdělávání) a požádala je o podporu novely vyhlášky č.
27/2016 – navrhovaná novela byla předmětem referátu Mgr. Blažkové v Hradci Králové. Jmenovaní tuto podporu
přislíbili.
22. 11. 2018 – zaslány připomínky k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
v letech 2019-2023 – za krajskou sekci zpracovala D. Studničková.
23. 11. 2018 – jednání Rady ASP ČR v Karlových Varech - účast D. Studničková a J. Šidlichovská,. Předmětem
jednání byly tyto body: Národní program vzdělávání, revize RVP, Vyhláška 27/2016 Sb., Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, obsah jednání předsedy ASP ČR Mgr. Martina Odehnala
s ministrem školství a obsah jednání na téma „Systém péče o ohrožené děti“.
Únor 2019 – jednání Rady ASP ČR v Plzni – D. Studničková omluvena, J. Šidlichovská rovněž.
Průběžně:
Účast předsedkyně D. Studničkové na metodických setkáních asistentů pedagoga v Liberci.
Účast předsedkyně D. Studničkové a členky krajské sekce Z. Kroužkové na jednáních koordinátorů inkluze v rámci
projektu „Férové školy“ – setkávání s kolegy z běžných ZŠ, jednání o negativních dopadech plošného zavádění
inkluze.
Účast na jednáních Agentury pro sociální začleňování týkajících se vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného
prostředí – předávání praktických zkušeností z terénu, pozvání zástupkyně jmenované agentury do školy a
seznámení s úskalími vzdělávání této skupiny dětí (D. Studničková, Z. Kroužková).
V Liberci 11. 4. 2019

Zpracovala: PaedDr. Dana Studničková
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Kraj: MORAVSKOSLEZSKÝ
Předsedkyně krajské sekce: PhDr. Helena Lukácsová
Kontakty: SPC pro MP Karviná, Komenského 614, Karviná – Nové Město,
helenalukacsova@seznam.cz
Místopředsedkyně krajské sekce: Mgr. Marcela Jagošová
Kontakty: SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, Komenského 614, Karviná – Nové Město, mar.jag@email.cz
Členská základna – počet členů: 97
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
20. 4. 2018

-

46. jednání Rady ASP ČR v Hradci Králové (účast Lukácsová, Jagošová),

21. 4. 2018

-

V. Valná hromady ASP ČR v Hradci Králové, konference Vize a realita společného
vzdělávání (účast 4 členové ASP MSK – Lukácsová, Jagošová, Kriegelová, Ďurišová),

25. 9. 2018

-

jednání se zástupci škol běžných a škol zřízených dle § 16 odst. 9 š. z. z Karviné, Orlové,
Bohumína a přilehlých obcí - „Jak na Společné vzdělávání“, (místo konání SŠ, ZŠ a MŠ
v Karviné), sdílení zkušeností, pravidelný blok s informacemi o činnosti ASP ČR,
pracovní schůzka se členy ASP ČR - MSK (účast 10 členů),

26. 9. 2018

-

-

jednání se zástupci škol běžných a škol zřízených dle § 16 odst. 9 š. z. z Havířova, Českého
Těšína a přilehlých obcí - „Jak na Společné vzdělávání“,
(místo konání SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné), sdílení zkušeností, pravidelný blok s informacemi o
aktivitách ASP ČR,
pracovní schůzka se členy ASP ČR - MSK (účast 7 členů),

20. 11. 2018

-

jednání SPC MSK (místo konání SPC pro VŘ a PAS, kpt. Vajdy 1a, Ostrava – Zábřeh),
v rámci jednání byly poskytnuty informace o poslání a aktuální činnosti ASP ČR, nabídnuto
členství a spolupráce s ASP ČR - sekce MSK,

23. 11. 2018

-

47. jednání Rady ASP ČR Karlovy Vary (účast Jagošová, Lukácsová),

14. 3. 2019

-

pracovní schůzka s řediteli běžných škol v Karviné na téma „Úskalí vzdělávání žáků s MP na
běžných školách“ (účast 11 ŘŠ či ZŘŠ z ORP Karviná), informace o vyrovnání připomínek k
návrhu úpravy vyhlášky 27/2016 Sb., blok informací o ASP ČR (Lukácsová),

19. 3. 2019

-

jednání se zástupci škol běžných a škol zřízených dle § 16 odst. 9 š. z. z Karviné, Orlové,
Bohumína a přilehlých obcí - „Společné vzdělávání naruby“, (místo konání SŠ, ZŠ a MŠ
v Karviné), sdílení zkušeností, pravidelný blok s informacemi o činnosti ASP ČR,
pracovní schůzka se členy ASP ČR - MSK (9 členů),

20. 3. 2019

-

-

jednání se zástupci škol běžných a škol zřízených dle § 16 odst. 9 š. z.
z Havířova, Českého Těšína a přilehlých obcí - „Společné vzdělávání naruby“,
(místo konání SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné), sdílení zkušeností, pravidelný blok s informacemi o
aktivitách ASP ČR,
pracovní schůzka se členy ASP ČR - MSK (11 členů),
11
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22. 3. 2019
9. 4. 2019

-

48. jednání Rady ASP ČR v Plzni (účast Jagošová, Lukácsová),
krajské jednání ASP ČR sekce MSK v SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné - Novém Městě, účast - 25
členů (z toho 4 noví členové), z programu - závěry poslední Rady ASP ČR (22. 3. 2019),
vyrovnání připomínek k návrhu úpravy vyhlášky 27/2016 Sb., „Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023“, „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2030“, diskuse - nezbytnost permanentního poukazování na problémy v rámci „Společného
vzdělávání“ ze strany běžných (zejména základních) škol.

V rámci sledovaného období:
- připomínkování návrhů novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami,
- připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023“,
- nábor nových členů - k 12. 4. 2019 bylo přijato 6 nových členů.

V Karviné 24. 4. 2019

Zpracovala: PhDr. Helena Lukácsová
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Kraj: PARDUBICKÝ
Předseda krajské sekce: Mgr. Jan Janypka
Kontakty: jan.janypka@gmail.com, tel.: 737 289 775
Místopředsedkyně krajské sekce: Mgr. Bronislava Štursová
Kontakty: zvskla@volny.cz, tel.: 608 620 808
Členská základna – počet členů: 75
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
Na setkání členů krajské sekce 15. 2. 2018 v Pardubicích bylo zvoleno staronové vedení sekce – předseda Jan
Janypka, místopředsedkyně Bronislava Štursová. Vedení krajské sekce se pravidelně zúčastňuje všech jednání
Rady ASP. Kontakt s ostatními členy sekce probíhal v daném období po domluvě formou emailů s informacemi a
dále při setkáních ředitelů speciálních škol v Pardubickém kraji. Vedení sekce se několikrát osobně setkalo
s vedením kraje (radní pro školství, vedoucí odboru školství) – jednotlivě i společně, naposledy v březnu 2019.
Opakovaně jsme upozorňovali na hlavní dlouhodobé problémy speciálního školství v kraji – poradenský systém,
financování, problematika škol při zdravotnických škol, podpůrná opatření, ubývání žáků ve speciálních školách a
ohrožení těchto škol apod. Bohužel kompetentní osoby v Pardubickém kraji volí vyčkávací strategii, očekávají
vyjasnění a pokyny od MŠMT s tím, že verbálně opakovaně ujišťují, že speciální školy nechtějí rušit. Přesto
průběžně dochází ke slučování speciálních škol (naposledy třeba Č. Třebová nebo Lanškroun) a chystají se další.
Aktivita členů sekce prudce klesá, souvisí pravděpodobně s dlouholetými nejasnostmi a nekoncepčností ve
speciálním školství v ČR. Veškerá činnost závisí na vedení sekce, poslední akcí je připravované setkání
představitelů Pardubického kraje a ředitelů speciálních škol nad aktuálními problémy speciálního školství v kraji,
které se koná z podnětu předsedy krajské sekce v Pardubicích 2. května 2019.
V Litomyšli 15. 4. 2019

Vypracoval: Mgr. Jan Janypka
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Kraj: PLZEŇSKÝ
Předseda krajské sekce: Mgr. et Bc. Lenka Mouleová
Kontakty: 736 640 220, lemou@atlas.cz
Místopředseda krajské sekce: Mgr. et Bc. Hana Krýslová
Kontakty: 775 869 818, hana.kryslova@seznam.cz
Členská základna – počet členů: 78 členů

Aktivity asociace v Plzeňském kraji od dubna 2018 do března 2019
7. – 8. 6. 2018 – porada ředitelů ZŠ samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a ředitelů ZŠ, které
mají zřízené speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením – programem bylo sdílení změn ve školním roce
2017/2018
24. 10. 2018 - jednání členské základny ASP Plzeňského kraje – Mgr. Lenka Hovězáková zde informovala, že byla
ukončena petice rodičů pod názvem „PO handicapovaným dětem bez ohledu na typ školského zařízení, kde se
vzdělávají“
14. 2. 2019 - porada ředitelů ZŠ samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a ředitelů ZŠ, které mají
zřízené speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením – hlavním bodem jednání byl Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023
27. 2. 2019 - jednání členské základny ASP Plzeňského kraje – projednávala se situace ve školách samostatně
zřízených pro žáky se zdravotním postižením a v “běžných” ZŠ
Po celé období probíhá velmi úzká spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje, s vedoucí odboru školství
JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou MBA, referentkou pro oblast speciálního vzdělávání a poradenský systém Bc.
Monikou Čermákovou v otázkách vzdělávání, především při připomínkování legislativních norem:
- novela školského zákona ve znění pozdějších předpisů
- reforma financování regionálního školství
- novela vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- novela zákona o pedagogických pracovnících
- novela vyhlášky 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- novela vyhlášky 74/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- novela vyhlášky 54/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády 75/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023
Členové plzeňské sekce ASP jsou členy pracovní skupiny, která vytváří Vizi 2035 - dokument, který by měl
vytýčit hlavní cíle, hodnoty a principy vzdělávací politiky Plzeňského kraje do roku 2035
Zpracovala: Mgr. Lenka Mouleová

V Plzni 26. 4. 2019
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Kraj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Předseda krajské sekce: PaedDr. Jiří Pilař
Kontakty: 777 206 284, 778 745 780, jmzpilar@gmail.com
Místopředseda krajské sekce: PaedDr. Stanislav Drbout
Kontakty: 602315044, stanislav.drbout@skolavinohradska.cz
Členská základna – počet členů: 113
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019

Rok 2018 a vlastně i úvod roku 2019 se odvíjel v podobném gardu jako roky předchozí. Představitelé
ASP se nabízeli k jednáním a tvůrci ministerských koncepcí s pochopením a vlídnou tváří vytvářeli
materiály a návrhy legislativních norem bez toho, že by oficiálně s ASP jednali. Naopak vykrádali
koncepční návrh, který ASP vydala v roce 2013, ale pouze po fragmentech, tak že výsledný produkt byl
vždy pouhou deformací potřebného. Tento jistě „optimistický“ úvod ilustruje spolupráci ministerstva
s naší asociací.
Bez smysluplných změn zůstaly všechny zatěžující, nesmyslně složité a stále se měnící administrativní
procesy spojené s poskytováním podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto
administrativní nejasnosti mnohdy nedokážou vysvětlit ani orgány k tomuto věcně kompetentní, které za
touto nepřehlednou administrativou stojí. Velmi nejednotné jsou způsoby financování podpory ve
vzdělávání ve školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, tedy dříve škol speciálních, což těmto
školám nedovoluje odpovídajícím způsobem děti vzdělávat. V tomto všem se naše asociace angažovala a
poskytovala alternativní řešení, která vycházela z aktuální praxe.
Pražská sekce a posléze i rada ASP požadovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby za
stávající situaci způsobenou především jeho přímo řízenou organizací, Národním ústavem pro vzdělávání,
přijalo plnou odpovědnost a aby důrazně doporučilo novému řediteli této instituce odvolání vedení Sekce
pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy, protože to je plně
odpovědné za zmatečný stav vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na konci roku 2018 zaslal předseda pražské sekce otevřený dopis ministru školství, mládeže a
tělovýchovy, v němž kritizoval návrh pasáže Dlouhodobého záměru řešící vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, protože zjevně vychází jen minimálně z odezvy praxe.
Během minulého období jsme připomínkovali opakovaně návrh vyhlášky 27/2016 Sb. a plánované změny
ve financování regionálního školství (PH max).
Zúčastnili jsme se mezirezortního vypořádání připomínkového řízení výše uvedené vyhlášky, nicméně
výsledný efekt opět nebyl dostatečný.
K situaci a perspektivám v regionálním školství jsme jednali s panem ministrem Robertem Plagou,
náměstkem pro regionální školství Václavem Píclem a ředitelem odboru regionálního vzdělávání
Jaroslavem Faltýnem.
Naši reprezentanti se zúčastnili Kulatého stolu k analýze společného vzdělávání II a na konferenci k
přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ nabídli náměstku ministra Václavu Píclovi
spolupráci ve svých oblastech.
V rámci potřebné publicity jsme se angažovali v Učitelských novinách, v internetové ale velmi sledované
DVTV,v internetovém diskusním pořadu časopisu Reflexu Štrunc, v časopise ECHO 24, Parlamentních
listech, Blesku a dalších médiích.
15

_____________________________________________________________________________________
Za členy ASP byli přijati ředitelé školských výchovných zařízení, kteří jsou nespokojeni s činností
Asociace náhradní výchovy a vytvořili při pražské sekci podsekci etopedickou. Styčnou osobou je
ředitelka Diagnostického ústavu pro mládež. Zásadním tématem této skupiny je novela Občanského
zákoníku a novela Zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a střediscích
výchovné péče.
Problémem naší sekce je extrémní pasivita členské základny, neochota docházet na občasná jednání sekce
a z toho plynoucí aktivní účast stále stejných čtyř osob. Důvodem je nejspíš to, že školy nejsou
momentálně ohroženy nedostatkem žáků, a tedy i ohrožením pracovní perspektivy. Změna v tomto by
mohla být pro činnost asociace pozitivní, pokud by alespoň toto probudilo pražské členy z pasivity, která
výrazně ubírá chuť do práce ASP těm, kteří se neustále prezentují na nejrůznějších fórech.

Zpracoval: PaedDr. Jiří Pilař

V Praze 10. 4. 2019
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Kraj: STŘEDOČESKÝ
Předseda krajské sekce: Mgr. Roman Pejša (období 4/2018 – 3/2019)
Kontakty: 724 760 814, reditel@ddledce.cz
Místopředseda krajské sekce: Mgr. Petr Tomek
Kontakty: 603 504 300, reditel.tomek@seznam.cz
Členská základna – počet členů: 164

Činnost krajské sekce období duben 2018 – březen 2019
12. 4. 2018 - setkání členů krajské sekce – SOU a OU Kladno - Vrapice
20. 4. 2018 - účast zástupců ASP ČR Středočeského kraje na jednání Rady ASP ČR – Hradec Králové
21. 4. 2018 - účast na 5. Valné hromadě ASP ČR – Hradec Králové
4. 5. 2018 -

účast zástupců ASP Středočeského kraje na poradě ředitelů speciálních Škol Středočeského kraje –
Zborovská11 Praha 5. Předání informací o činnosti krajské sekce.(Pejša, Tomek)

10. 5. 2018 - setkání ředitelů dětských domovů, dětského diagnostického ústavu a dětských domovů se školou
Středočeského kraje a Prahy
14. 9. 2018 - setkání členů krajské sekce – Soukromá škola SLUNCE – chráněné pracoviště - kavárna Unhošť za
účasti ředitelů speciálních škol z Kladna, Rakovníka a Berouna.
18. 10. 2018 - účast zástupců ASP Středočeského kraje na poradě ředitelů speciálních škol Středočeského krajeNesuchyně.
20. 11. 2018 - setkání členů krajské sekce v Základní škole Pařížská 2242, Kladno – diskuse k návrhu
„Dlouhodobého záměru vzdělávací politiky“.
23. 11. 2018 - účast zástupců ASP ČR Středočeského kraje na jednání Rady ASP ČR – Karlovy Vary
22. 3. 2019 - účast zástupců ASP ČR Středočeského kraje na jednání Rady ASP ČR – Plzeň

V Ledcících 30. 4. 2019

Zpracoval: Mgr. Roman Pejša
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Kraj: VYSOČINA
Předseda krajské sekce: Mgr. Miroslava Zvěřinová
Kontakty: 736 535 417, zvermi@tiscali.cz
Místopředseda krajské sekce: Mgr. Hana Plačková
Kontakty: 733 199 924, h.plackova@seznam.cz
Členská základna – počet členů: 123 registrovaných členů
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
-

Pravidelné informování radní kraje Vysočina pro oblast školství p. Ing. Jany Fialové v oblasti
legislativních návrhů změn společného vzdělávání (zprávy z tisku, médií a činnosti ASP ČR).

-

Předávání informací jednotlivým pracovníkům z Odboru školství, mládeže a sportu KÚ kraje Vysočina
v oblasti problematiky společného vzdělávání (zprávy z tisku, médií a činnosti ASP ČR.)

-

Jednání s řediteli speciálních škol o rozšíření členské základny v kraji Vysočina.

-

Pravidelné seznamování zástupců OSPOD a ředitelů škol v regionu s návrhy plánovaných změn v
oblasti společného vzdělávání v rámci kulatých stolů pořádaných Týmem pro mládež při MěÚ Třebíč.

-

Připomínkování aktuální školské legislativy.

-

Pravidelné informování ředitelů základních škol v regionu z oblasti společného vzdělávání (zprávy
z tisku, médií, činnosti ASP ČR.)

-

Jednání se senátorkou za Třebíčsko s Hanou Žákovou ohledně problematiky společného vzdělávání dne
22.1. 2019

V Moravských Budějovicích 3. 4. 2019

Zpracovala: Mgr. Miroslava Zvěřinová
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Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Předsedkyně krajské sekce: Mgr. Lenka Rybová
Kontakty: rybole@seznam.cz
Místopředseda krajské sekce: Mgr. Jaromír Vašíček
Kontakty: jaromir.vasicek@seznam.cz
Členská základna – počet členů: 328
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
Činnost Královéhradecké krajské sekce se v kraji překrývala s činností Asociace na celorepublikové úrovni.
Předsedkyně krajské sekce a místopředseda se pravidelně účastnili jednání Rady ASP a spolu s některými dalšími
speciálními pedagogy i odborných seminářů na téma speciální školství.
S členy Asociace jsme konzultovali připomínkové materiály např. návrhy úprav vyhlášky 27/2016,
„ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023“.
Rozšiřujeme myšlenku Asociace speciálních pedagogů a její význam pro podporu změn zákona a vyhlášek pro
speciální školství.
V Hradci Králové 18. 4. 2019

Zpracovala: Mgr. Lenka Rybová
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Kraj: ÚSTECKÝ
Předsedkyně krajské sekce: Mgr. Lenka Woloszcuková
Kontakty: arnicek@centrum.cz, 734313888
Místopředseda krajské sekce: Mgr. Bc. Venuše Svobodová
Kontakty: 415654372@iol.cz, 415654372
Počet členů: 140
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
Činnost krajské sekce navazuje na činnost z předcházejícího období.
V měsíci listopadu 2018 proběhla porada ředitelů škol zřizovaných Ústeckým krajem, v průběhu porady se ředitelé
seznámili s aktivitami ASP ČR.
Dále proběhlo setkání ředitelů a pracovníků DD v Mikulově, kde předsedkyně seznámila všechny zúčastněné
s prací ASP ČR, se stávající situací i s vizemi ASP.
Ředitelé byli seznámeni s aktuálními problémy ve školách i se situací v celostátním školství.
26. 4. 2018 se předsedkyně zúčastnila 6. schůze výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu v
Lipnici nad Sázavou, kde přítomným sdělila vizi ASP ČR, obeznámila je s problémy inkluze.
Předsedkyně opakovaně jedná s vedoucí odboru školství Ing. Dagmar Waicovou, v souvislosti s aktuálními
problémy ve speciálním školství. Dále jedná s hejtmanem ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem na téma
inkluze. Na všech seminářích pořádaných KÚ seznamuje pedagogy základních škol s aktuálními problémy školství
a s prací ASP ČR.
Komunikace s členskou základnou probíhá především prostřednictvím internetu a při různých aktivitách
speciálních škol.
Členové ASP Ústeckého kraje se v průběhu celého období účastnili seminářů, kulatých stolů a diskuzních fór, které
se týkaly vzdělávání dětí a žáků se SVP.
Po celé období probíhá velmi úzká spolupráce s krajským úřadem, vedoucí odboru školství i hejtmanem.
Předsedkyně krajské sekce a místopředsedkyně se účastnily Rady ASP.
V Žatci 15. 4. 2019

Zpracovala: Mgr. Lenka Woloszczuková
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Kraj: ZLÍNSKÝ
Předsedkyně/předseda krajské sekce:

Mgr. Věra Kundratová

Kontakty: 605 205 529, v.kundratova@centrum.cz
Místopředsedkyně/místopředseda krajské sekce: Mgr. Karel Zerzáň
Kontakty: 777 552 882, zsmssuh@zsmssuh.cz
Počet členů: 83
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 – březen 2019
V listopadu 2018 proběhlo setkání ředitelů paragrafových škol ve Zlínském kraji. Ze společné diskuze vyplynulo,
že ve Zlínském kraji nedochází k rušení paragrafových škol ze strany zřizovatele. Bývalé zvláštní školy bojují
s nedostatkem žáků, který se každým rokem zvyšuje, protože žáci s LMP přednostně nastupují do běžných
základních škol. Počet žáků ve speciálních školách zaměřujících se na vzdělávání žáků s kombinovaným
postižením, autismem, SMP a TMP se výrazně nemění. Poradenská zařízení v kraji poskytují paragrafovým školám
v případě potřeby vhodné pomůcky i asistenty pedagoga financované z podpůrných opatření.
Průběžně probíhá sdílení práce mezi pedagogy a vedením paragrafových škol a na intenzitě nabírá spolupráce škol
s pracovníky SPC při stanovování podpůrných opatření.
Spolupráce se zřizovatelem škol probíhá na standardní úrovni.

Ve Zlíně 30. 4. 2019

Zpracovala: Mgr. Věra Kundratová
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Kraj: OLOMOUCKÝ
Předseda krajské sekce: PaedDr. Mgr. Dan Blaha
Kontakt: 777 406 066, d.blaha@seznam.cz
Místopředseda krajské sekce: Mgr. Ivana Marešová
Kontakt: 774 513 848, i.maresova@vejdovskeho.cz
Členská základna: 36
Aktivity asociace v kraji za období duben 2018 - březen 2019
duben 2018
Volby ASP ČR Olomouckého kraje – předsedou a místopředsedou pro nadcházející období byli zvoleni PaedDr.
Dan Blaha a Mgr. Ivana Marešová.
Setkání členů ASP OK, předání informací o činnosti ASP ČR.
květen 2018
Setkání předsedy krajské sekce ASP s řediteli speciálních škol OK.
říjen 2018
Dvoudenní porada ředitelů škol a školských zařízení Olomouckého kraje za účasti náměstka hejtmana pro školství
OK a vedoucího odboru školství KUOK. V rámci této porady se sešla většina členů ASP OK.
březen 2019
Jednání členů ASP OK, na jednání byl kladen důraz na potřebu rozšiřování členské základny a nutnost zlepšení
komunikace v rámci pravidelných setkání. Členové se usnesli na formě budoucí volby předsedy a místopředsedy na
řádném jednání ASP OK. Probíralo se téma inkluze, problematika asistentů pedagoga, jejich kvalifikace a pracovní
náplně, diskutovalo se o připravované novele financování škol.

V Olomouci 16. 4. 2019

Zpracoval: PaedDr. Mgr. Dan Blaha
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6. V. VALNÁ HROMADA ASP ČR
ZÁPIS V. VALNÉ HROMADY ASP ČR ZE DNE 21. DUBNA 2018
KONGRESOVÉ CENTRUM HOTELU ČERNIGOV, RIEGROVO NÁMĚSTÍ 1494,
HRADEC KRÁLOVÉ

V. Valnou hromadu ASP ČR zahájil Mgr. Martin Odehnal přivítáním všech účastníků a
Rady ASP ČR, která valnou hromadu řídí.

1. Představení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu a členů volební komise
2. Zpráva o hospodaření ASP ČR – stanovisko VH
3. Představení předsedů a místopředsedů krajských sekcí ASP ČR, zvolených na další funkční období,
v krajských volbách – stanovisko VH
4. Stanovy ASP ČR – stanovisko VH
5. Výše členského příspěvku – stanovisko VH
6. Informace o činnosti krajských sekcí ASP ČR za období 2016 - 2018
7. Zpráva o činnosti ASP ČR – PaedDr. Jiří Pilař
8. Výsledky voleb ASP ČR – stanovisko VH
• předseda ASP ČŘ
• I. místopředseda ASP ČR
• II. místopředseda ASP ČR
• předseda Revizní komise ASP ČR
• členové revizní komise ASP ČR
9. Diskuse a podněty účastníků V. Valné hromady ASP ČR

Ad 1.) Představení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu a členů volební komise

Zapisovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Slaninová
Mgr. Lenka Lukešová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Fuchsová
Lenka Rázková
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Volební komise:
Kraj

Jméno

1.

Praha

Mgr. Jiří Šírl

2.

Karlovarský

PaedDr. Alena Hálová

3.

Jihočeský

PhDr. Jiří Pán

4.

Moravskoslezský

Mgr. Markéta Ďurišová

5.

Olomoucký

Mgr. Michaela Gilianová

6.

Jihomoravský

Mgr. Lucie Havelková

7.

Plzeňský

Radka Bolanová

8.

Pardubický

Mgr. Ludmila Sršňová

9.

Zlínský

Mgr. Karel Zerzáň

10.

Vysočina

Mgr. Ivana Lanšová

11.

Liberecký

Mgr. Zdeňka Kroužková

12.

Ústecký

Mgr. Radka Vlčková

13.

Středočeský

Mgr. Iva Ečerová

14.

Královéhradecký

PaedDr. Pavel Svoboda

viz. Příloha č. 1 (Protokol o nominaci členů volební komise ASP ČR, zapisovatelů zápisu a ověřovatelů
zápisu)
Ad 2.) Zpráva o hospodaření ASP ČR za období 2016 - 2018 – PhDr. Karel Kaprálek
viz. Příloha č.2 (Zpráva o hospodaření ASP ČR, souhrnná zpráva 2017)
Ad 3.) Představení předsedů a místopředsedů krajských sekcí ASP ČR, zvolených na další funkční
období, v krajských volbách
Zvolení zástupci do Rady ASP ČR za jednotlivé kraje
Představení předsedů Rady ASP ČR na období 2018 – 2020

24

_____________________________________________________________________________________
KRAJ

PŘEDSEDA

MÍSTOPŘEDSEDA

Praha

Mgr. Martin Odehnal

PaedDr. Jiří Pilař

Středočeský

Mgr. Roman Pejša

Mgr. Petr Tomek

Jihočeský

PhDr. Mgr. Jiří Pán

Mgr. Miroslava Vavrušková

Plzeňský

Mgr. Lenka Mouleová

Mgr. Hana Krýslová

Karlovarský

Mgr. Ivana Tormová

Mgr. Ingrid Franková

Ústecký

Mgr. Lenka Woloszcuková

Mgr. Venuše Svobodová

Královéhradecký

Mgr. Lenka Rybová

Mgr. Jaromír Vašíček

Pardubický

Mgr. Jan Janypka

Mgr. Bronislava Štursová

Vysočina

Mgr. Miroslava Zvěřinová

Mgr. Hana Plačková

Jihomoravský

Mgr. Gordon Brei

Mgr. Ludmila Falcová

Zlínský

Mgr. Věra Kundratová

Mgr. Karel Zerzáň

Olomoucký

PhDr. Dan Blaha

Mgr. Ivana Marešová

Moravskoslezský

Mgr. Helena Lukácsová

Mgr. Marcela Jagošová

Liberecký

Mgr. Jana Šidlichovská

PaedDr. Dana Studničková

•

Jednotliví předsedové Rady ASP ČR se všem přítomným představili a poděkovali za vloženou
důvěru.

•

Zápisy z voleb krajských sekcí ASP ČR jsou součástí Výroční zprávy ASP ČR.

Ad 4.) Stanovy ASP ČR
Předložení jednacího řádu Valné hromady ASP ČR (Příloha č. 3)
•

Znění jednacího řádu
Schváleno většinou.
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Změna znění Stanov ASP ČR
•

Čl. 5 - Práva a povinnosti člena

•

Čl. 4 – Čestné členství

•

Čl. 7 – Orgány ASP ČR

•

Čl. 8 - Hospodaření

•

Čl. 9 - Zánik asociace
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Schváleno většinou.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 5.) Výše členského příspěvku na kalendářní rok, nebo měsíc, který se váže ke vzniku asociace
(příloha č.4)
•

Výše členského příspěvku na další období

•

VH odsouhlasila výši členského příspěvku na 300,- Kč /rok

•

VH odsouhlasila platbu členského příspěvku na období, které se váže ke vzniku ASP ČR
a) duben 2018 – duben 2019 – duben 2020
Schváleno většinou.
Proti: 0
Zdrželi se: 1

Ad 6.) Informace o činnosti krajských sekcí ASP ČR
•

Zprávy o činnosti krajských sekcí ASP ČR jsou uvedeny jako Příloha č. 5, zápisu V. Valné
hromady ASP ČR.

Ad 7.) Zpráva o činnosti ASP ČR – PaedDr. Jiří Pilař (Mgr. Martin Odehnal)
•

úbytek členů

•

publikační činnost

•

spolupráce s ČMKOS

•

spolupráce s Asociací ředitelů ZŠ, není příliš funkční

•

členství v UZS

Ad 8.) Výsledky voleb ASP ČR
Volba předsedy, I. místopředsedy a II. místopředsedy ASP ČR
Výsledky voleb
•

Předsedou ASP ČR byl zvolen Mgr. Martin Odehnal (kraj Praha)

•

I. místopředsedou byla zvolena Mgr. Lenka Mouleová (kraj Plzeňský)

•

II. místopředsedou byla zvolena Mgr. Ivana Tormová (kraj Karlovarský)
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Schváleno většinou.
Proti: 0
Zdrželi se: 0
viz. Příloha č.7 (Protokol o volbě předsedy a místopředsedů ASP ČR)
Volba členů Revizní komise ASP ČR, Radou ASP ČR
Předseda Revizní komise ASP ČR:
•

PhDr. Karel Kaprálek (kraj Praha)

Členové Revizní komise ASP ČR:
•

Mgr. et Mgr. Hynek Zatloukal (Olomoucký kraj)

•

Mgr. Erika Pospíšilová (kraj Ústecký)
Schváleno většinou.
Proti: 0
Zdrželi: 0

Jmenování pokladníka ASP ČR a tajemníka ASP ČR, Radou ASP ČR (příloha č.8)
Rada ASP ČR jmenovala:
Pokladníkem ASP ČR byl jmenován/jmenována Radou ASP ČR
•

Mgr. Štěpánka Burešová, Praha

Tajemníkem ASP ČR byl jmenován/jmenována Radou ASP ČR
•

PhDr. Marcela Bernardová, ŠPZ Vinohradská 54, 120 00 Praha 2

Valná hromada ASP ČR vzala na vědomí jmenování tajemníka a pokladníka ASP ČR.
Ad 9.) Diskuze a podněty členů
•

Správa o činnosti asociace za minulé roky.

•

Představení členů nové rady.

•

Příspěvky představitelů jednotlivých krajů.

Závěr V. Valné hromady ASP ČR
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Závěrečné slovo předsedy ASP ČR
•

Mgr. Martin Odehnal
o Poděkování za činnost jednotlivým krajským sekcím ASP ČR v období uplynulých let
existence ASP ČR.
o Zhodnocení práce ASP ČR.

V Hradci Králové, 21.4.2018
Zápis z jednání V. Valné hromady ASP ČR zpracovala dne 21. 4. 2018
jméno a příjmení: Mgr. Dagmar Slaninová
podpis ______________________________
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7. ÚČAST KRAJSKÝCH ZÁSTUPCŮ NA JEDNÁNÍ RADY ASP ČR
ÚČAST KRAJSKÝCH ZÁSTUPCŮ NA JEDNÁNÍ RADY – Duben 2018 – Březen 2019

20. 4. 2018
Hradec Králové

23. 11. 2018
Karlovy Vary

22. 3. 2018
Plzeň

neúčast

účast

PRAHA

+

+

+

-

3

STŘEDOČESKÝ

+

+

+

-

3

JIHOČESKÝ

+

-

+

1

2

PLZEŇSKÝ

+

+

+

-

3

ÚSTECKÝ

+

-

+

1

2

KRÁLOVÉHRADECKÝ

+

+

+

-

3

PARDUBICKÝ

+

+

+

-

3

Kraj VYSOČINA

+

+

+

-

3

OLOMOUCKÝ

+

+

+

-

3

KARLOVARSKÝ

+

+

+

-

3

ZLÍNSKÝ

+

-

-

2

1

LIBERECKÝ

+

+

-

1

2

JIHOMORAVSKÝ

+

-

+

1

2

MORAVSKOSLEZSKÝ

+

+

+

-

3

KRAJ
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8. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Zpráva Revizní komise o vedení účetnictví a hospodaření
Asociace speciálních pedagogů ČR, z. s. za rok 2018

Revizní komise ASP ČR pracovala ve složení Karel Kaprálek, Erika Pospíšilová, Hynek Zatloukal a Václav
Chmelíř.
V období 2018 komise v souladu se stanovami ASP ČR (dále asociace) účetnictví a kontrolovala, zda je
činnost asociace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami.

Závěry a zjištění revizní komise:
A. Obecné – poslání asociace:
Stanovy asociace a obecně platné právní předpisy jsou dodržovány. Asociace plní cíle stanovené
stanovami, konkrétně především bodem 2 (Poslání asociace).

B. Účetnictví a hospodaření asociace
1. Účetnictví asociace
Dle Stanov ASP čl. 7 odst. 6 má Revizní komise mimo jiné přezkoumat roční účetní závěrku. Přiznání
k dani z příjmů právnických osob, inventury rozvahových účtů ani závěrka předložena KK nebyla, z tohoto
důvodu byla posuzována pouze ekonomická situace asociace, oprávněnost nákladů a dodržování
předepsaných postupů účtování roku 2018.
K přezkoumání účetnictví a hospodaření roku 2018 byly předloženy tyto dokumenty:
- Rozvaha, Výsledovka, Hlavní kniha v syntetickém členění, Obratová předvaha, Účetní deník, roční Pohyby
na účtech.
- Účetnictví Asociace speciálních pedagogů je vedeno v podvojném účetnictví pomocí výpočetní techniky a
archivováno v písemné i elektronické podobě. Je vedeno přehlednou formou vycházející ze Zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb., a
Českých účetních standardů pro NNO.
2. Rozvaha, hospodaření a vybrané ukazatele roku 2018
2.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.
Aktiva
Aktiva sledovaného roku činila 397 919,76 Kč a byla tvořena krátkodobým finančním majetkem, tj. penězi
v pokladně ve výši 9 900,- Kč. Obrat pokladny na příjmové stránce představuje výši 36 910,- Kč, na
výdajové stránce 27 010,- Kč. Dále jsou tvořena finančními prostředky na běžném účtu ve výši 390 089,76
Kč s příjmovým obratem 524 991,76 Kč a výdajovým obratem 134 902,- Kč. ASP nevlastní dlouhodobý
hmotný majetek. Pohledávky z titulu nezaplacených členských příspěvků, rovněž ostatní pohledávky
rozvaha k 31. 12. neobsahuje. Aktiva jsou neoprávněně ponížena o Účet 314 poskytnuté zálohy ve výši 2 070,- Kč . Ačkoli nemáme k dispozici potřebné doklady, domníváme se, že by tento účet měl být před
uzavřením účetních knih zcela vyrovnán. Jednak je evidován v řadě FP 030014, dle vysvětlivek uvedených
v účetním deníku by měl být správně evidován v řadě PZ – přijaté zálohové faktury. Záloha je účtována
v měsíci červenci 2018 s popisem „vzdělávání“. Jestliže toto vzdělávání nebylo v roce 2018 ukončeno a
jeho plnění se překlene do roku 2019, náklad by se měl promítnout do účt. sk. 38 – Přechodné účty aktiv a
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pasív. Kniha přijatých faktur nebyla předložena, je třeba zkontrolovat, zda se nejedná o duplicitu s FP č.
030013- Účastnický poplatek. Účet je třeba uvést do správné roviny.
Pasiva
Pasiva k 31.12. byla tvořena z nerozděleného zisku minulých let ve výši 389 535,76 Kč. Saldo
neuhrazených závazků k 31.12. sledovaného roku činí 21 450,- Kč a týká se faktury p. č. 030015. Faktura
byla uhrazena v lednu 2019.
Hospodaření roku 2018 a vybrané ukazatele nákladů a výnosů
Dosažené náklady a výnosy spadají do hlavní činnosti ASP. Vedlejší, hospodářskou činnost ASP ve
sledovaném roce nevykonávala. Hospodářský výsledek sledovaného roku je tvořen z níže uvedených
výnosů a nákladů:
Výnosy v celkové výši 171 900,-Kč
Výnosy ASP roku 2018 byly tvořeny výhradně přijatými členskými příspěvky, tedy typickým příjmem
organizací založených na členském principu, představují podmínku členství. Oproti roku 2016 došlo ke
zvýšení výnosů z tohoto titulu o 9,78 %. Oproti minulým letům výnosy neobsahují naběhlé úroky z
finančních prostředků běžného účtu. Bylo by dobré ověřit, zda došlo ke změně podmínek ze strany banky a
běžný účet přestal být úročen.
Náklady v celkové výši 184 966,- Kč.
Členění nákladů:
Nejvyšší podíl nákladů představují služby ve výši 121 489,-Kč, tj. 66% celkových nákladů. Pod číslem FP
030008 z 10. 4. 2018 je zaúčtován náklad patřící do roku 2017, i v tomto případě mělo být použito v letech
2017/2018 účtování ve Sk. 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. I když se jedná o opakující se náklad, měl by
být, vzhledem k výši obratů ASP zohledněn i v přechodu let 2018/2019. V kapitole služeb je v nesouladu
s ČÚS zahrnut členský příspěvek placený Unii zaměstnavatelských svazů na základě FP č. 030005 ve výši
45 000,-Kč, čímž dochází ke zkreslení celkového objemu nakupovaných služeb. Tento členský příspěvek
byl UZS uhrazen bankovním převodem v dubnu 2018. Vycházeje z účtové osnovy pro neziskové
organizace tento náklad spadá do účtové skupiny 58 – Poskytnuté příspěvky. Při správném účtování dojde
k ponížení celkového objemu služeb na 42%. Placené členské příspěvky budou představovat zbývajících
24% nákladů. Členění je nutné dodržet i pro správné vyplnění Výkazu zisků a ztrát, který by měl
korespondovat s výsledovkou. V tomto oficiálním výkazu se ve výkaznické struktuře služby vykazují na
řádku A.I.6. (08)/A.I. a placené příspěvky musí být obsahem řádku A.VIII.29. (33)/AVII. výkazu. Na
nesprávný postup účtování příspěvku jsme poukazovali již v předchozích letech.
Cestovné ve výši 59 301,-Kč, tj. 32% celkových nákladů.
Jiné ostatní náklady jsou zaúčtovány ve výši 4 176,-Kč, tj. 2% z celkových nákladů a představují placené
poplatky bance za vedení účtu a poplatky za obratové položky.
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Grafické členění nákladů r.
2018
Spotřeba služeb
Příspěvek UZS
Cestové
Poplatky banka

2.2. Hospodářský výsledek roku 2018
Vzhledem ke skutečnosti, že náklady daného roku byly vyšší, než dosažené výnosy, vznikl minusový
hospodářský výsledek, tj. ztráta ve výši 13 066,-Kč. Vycházeje z ustanovení § 19 Zákona o daních
z příjmů, který osvobozuje přijaté členské příspěvky dle stanov od daně z příjmů, daňová povinnost ASP
v roce 2018 nevznikne.
3. Závěr:
Revizní komise ASP doporučuje přijmout tato usnesení:
1. Po provedení navržených oprav účtování schválit řádnou účetní závěrku roku 2018 včetně dosaženého
hospodářského výsledku – ztráty ve výši 13 066 Kč.
2. Dosažený hospodářský výsledek navrhuje po schválení Valnou hromadou ASP ČR přeúčtovat v plné výši na
účet 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
3. RK navrhuje pro následující léta zpracovat rozpočet, tj. plánovat objem nákladů dle očekávaných výnosů a
tím docílit vyrovnaného hospodářského výsledku tak, aby došlo k eliminaci ztráty hospodaření.
Další možností, jak docílit vyrovnaný hospodářský výsledek by bylo navýšit členské příspěvky alespoň o
průměrnou oficiální roční míru inflace, která je za rok 2018 na úrovni 2,1%.
Zpracoval: Mgr. Karel Kaprálek

V Praze 28. 3. 2019
Revizní komise ASP ČR:
Karel Kaprálek…………………………………………
Hynek Zatloukal ………………………………………
Erika Pospíšilová ………………………………………
Václav Chmelíř ………………………………………..
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