Zápis z jednání RV prof. sekce SŠ
konaného dne 8. června 2022 v Praze
Přítomni: PaedDr. Věra Běláčková (členka sekce), Mgr. Dalibor Horváth (člen sekce),
Bc. Marie Horvátová (zastupující členku sekce Mgr. Evu Sedlačíkovou),
PaedDr. Jarmila Kubelková (členka sekce), Mgr. Hynek Otava (člen sekce), Mgr. David Polčák
(předseda sekce), Mgr. Jitka Soutnerová (členka sekce), Mgr. Libuše Zochová (členka sekce).
Hosté: Mgr. František Dobšík (předseda ČMOS PŠ), Mgr. Markéta Seidlová
(místopředsedkyně ČMOS PŠ).
Zápisem pověřen: Mgr. David Polčák (předseda sekce).
Ověřením zápisu pověřeni: všichni přítomní členové sekce.

1. Projednání a schválení programu schůze (předložil Polčák): Účastníci jednání
jednohlasně schválili jeho program v tom znění, v jakém byl uveden v pozvánce.
2. Změny v hodnocení MZ (navrhovatelka dr. Kubelková): Bylo konstatováno, že
na jednotlivých školách musely být nejprve písemně stanoveny podmínky konání MZ, teprve
následně byla poskytnuta možnost zúčastnit se školení k této problematice. Návrat hodnocení
písemné práce do rukou vyučujících na dané škole byl označen za nevyhovující, a to zejména
proto, že ředitelé nemají vyčleněny odpovídající (vázané) prostředky na jejich finanční
ohodnocení. Sekce bude usilovat o ošetření problematiky finančního odměňování hodnotitelů
písemných prací v rámci vyhlášky o odměňování předsedů MK.
3. Zhodnocení výsledků letošních MZ (navrhovatelka dr. Běláčková): Bylo konstatováno,
že letošní maturitní ročník měl kvůli značné délce trvání distančního vzdělávání nejhorší
podmínky pro přípravu k MZ, avšak zdá se, že celkový výsledek žáků a žákyň u MZ je
víceméně srovnatelný s předchozími lety. Stále se objevují problémy s porozuměním textu,
s maturitní četbou (žáci a žákyně v některých případech nemají přečteno všech dvacet
deklarovaných knih), návyky z distanční výuky zřejmě zapříčinily nižší docházku v době
prezenčního vzdělávání, což mělo mj. za následek slabší přípravu v jazykových kompetencích.
Žáci a žákyně obecně podcenili přípravu k MZ. U žákyň-kosmetiček byla neúspěšnost u MZ
skutečně alarmující. Sekce bude usilovat o to, aby měly možnost udělat si po třech letech VL,
potažmo o srovnání podmínek u všech oborů L+H. Kolega Horváth navrhuje, aby se sekce
do budoucna zabývala změnou koncepce výuky ČJ.
4. Integrace žákyň a žáků z Ukrajiny do českých škol (navrhovatelka dr. Běláčková): Bylo
konstatováno, že by MŠMT mělo prohloubit metodiku k této problematice, tato zatím neřeší
kupř. to, zda mohou žáci a žákyně z Ukrajiny nastoupit do českých středních škol
bez absolvování přijímacích zkoušek. Problematikou integrace ukrajinských žáků a žákyň
do českých škol se bude sekce podrobněji zabývat na svém dalším jednání (zřejmě v říjnu/první
polovině listopadu), kdy se předpokládá větší informovanost ze strany MŠMT.
5. Transparentnost při odměňování učitelek a učitelů, zapojení předsedkyň a předsedů
PK do tohoto procesu (navrhovatel Horváth): Bylo konstatováno, že situace v této oblasti
není ideální, nicméně sekce zřejmě příliš nemůže napomoci k jejímu vyřešení. Toto je spíše
v gesci vedení svazu (jednání s ministerstvem atd.) a vedení jednotlivých ZO (vyjednávání
kolektivní smlouvy).
6. Navýšení odměn pro předsedkyně a předsedy maturitních komisí (navrhovatel
Horváth): Bylo konstatováno, že výše odměn pro předsedkyně a předsedy MK není důstojná
a neodpovídá společenské důležitosti jejich funkce. Sekce bude v řádu několika příštích let
usilovat o navýšení finančních prostředků na odměňování předsedů a předsedkyň MK (v rámci
vyhlášky zmíněné již v bodě 2).
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7. Strategie financování školních psycholožek a psychologů (navrhovatel Horváth): Bylo
konstatováno, že zhruba v posledních dvou letech došlo ke zhoršení psychického stavu žáků
a žákyň, avšak v příštím školním roce bude potřeba psychologů a psycholožek finančně
pokrývána pouze ze šablon. Sekce bude dlouhodobě sledovat tuto situaci a snažit se o její
koncepční řešení, které bude složité nejen kvůli nedostatku finančních prostředků, ale také
kvůli nedostatečnému počtu psychologů a psycholožek.
8. Informace z vedení ČMOS PŠ (podali Dobšík a Seidlová): Vedení svazu informovalo
o složitých jednáních stran zvýšení platů státních zaměstnanců. Ze strany svazu je požadováno
nejen zvýšení platů pedagogů, ale především zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců,
jejichž platy jsou skutečně velmi nedůstojné. V hrubých obrysech byla sekce seznámena
s různými variantami řešení, o nichž se jedná, nicméně žádná z nich ještě zdaleka není
definitivní, tudíž by se zatím tyto informace neměly šířit. Z tohoto důvodu též chybí jejich
detailnější popis v tomto zápise. Sekce byla rovněž informována, že od čtvrtka 9. června bude
svaz v neomezené stávkové pohotovosti. Diskutována byla rovněž problematika ONIV v tomto
roce.
9. Různé (informoval Polčák): Ověřený zápis z tohoto jednání bude všem členům sekce
a vedení ČMOS PŠ zaslán e-mailem do pondělí 20. června. Bylo dohodnuto, že další jednání
sekce se uskuteční během října (nejpozději v první polovině listopadu).

Ve Frýdku-Místku dne 11. června 2022

David Polčák v. r.
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