Zápis z jednání Asociační rady na SZŠ a VOŠZ České Budějovice – 16. a 17. 12. 2014

Přítomni: zástupci jednotlivých krajů, omluveni: Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský
kraj
1. Přivítání na škole v čase adventu bylo velmi milé, zazpívaly nám žákyně oboru
zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent pod vedením Mgr. Ivy Štixové.
2. Ředitel školy, PhDr. Karel Štix, ve své prezentaci seznámil přítomné s historií školy.
Budova pochází z doby secese, oslavila 105 let v téměř stotisícových Českých
Budějovicích. Záplavy v roce 2002 označené jako „tisíciletá voda“ byly pro budovu
školy devastující. O to víc si škola váží daru 3 mil Kč od Lucemburského velvyslance,
určenou na obnovu budovy po záplavách. Vzdělání poskytuje škola nejen vlastnímu
okresu, ale i okresu Prachatice a Strakonice, kde zdravotnické školy nejsou. V oblasti
VOŠZ vzdělávání je škola jediná v Jihočeském kraji. V současné době má SZŠ 525
žáků a VOŠ 120 žáků.
3. Předseda Asociace informoval o kulatém stolu na MZ, který se konal 8. 12. 2014.
Dále se diskuze týkala písemného vyjádření PhDr. Miroslavy Zoubkové k příspěvku
Mgr. Veroniky di Cara. Zprávu zaslala předsedkyni pedagogické sekce ČAS, Mgr.
Iloně Kopecké. V diskusi členové asociace vyjadřují návrhy na další možné postupy
jednání.
4. V odpoledních hodinách proběhla exkurze do Budvaru. Byla to ojedinělá možnost
seznámit se s provozem pivovaru, který každý den vyrobí 40 tisíc lahví lahodného
moku. Provoz je plně automatizovaný, kromě našeho ochotného průvodce jsme viděli
asi jen 10 pracovníků.
5. Ve večerních hodinách jsme v doprovodu ředitele školy prošli historické centrum
Českých Budějovic a vánoční trhy.
6. V dopoledních hodinách17. 12. proběhla prohlídka prostor školy. Velkému zájmu se
těšilo Balneocentrum, laboratoře pro zubní techniky a laboratorní asistenty.
7. Důležité termíny pro rok 2015: Vavrečkův den se bude konat 24. 3. 2015 v Praze.
Asociační rada je plánovaná 17. a 18. 3. 2015 ve Zlíně. Dne 14. 4. 2015 setkání
AVOŠ v Praze. Dne 7. 4. 2015 se bude konat seminář pro ředitele na MŠMT v Praze.
8. Paní Mgr. Martina Vávrová seznámila přítomné s Evropským centrem jazykových
zkoušek. Více můžete nalézt na www.elec.eu Nabízí se možnosti pro studenty
absolvovat mezinárodní jazykové zkoušky za zvýhodněné ceny. Pro pedagogické
pracovníky školení, výukové materiály.

9. Závěry z jednání Asociační rady:
Požadujeme zastavit a prošetřit rekontroly projektů OPVK prováděné MŠMT, při kterých
se používají nové metodiky, jimiž se retroaktivně posuzují projekty realizované podle
aktuálně, tj. v době realizace platných metodických výkladů. Vznikají situace, kdy
postupy v době realizace projektu kontrolované a hodnocené jako bez závad, jsou
najednou shledávány chybnými. Kontrolní týmy pak argumentují obecnými formulacemi
z příruček, kterým ovšem dávají nový výklad, jenž nemohl být příjemcům dotace v době
realizace projektu znám.
Nabízíme aktivní účast a spolupráci při přípravě nové legislativy v oblasti vzdělávání
nelékařských pracovníků. Máme zájem na vzdělávání zdravotnických pracovníků na SZŠ
a VOŠZ a chceme vychovávat mladou generaci v souladu s potřebami terénu.
Deklarujeme i zájem o spolupráci s VŠ, které vzdělávají nelékařské profese.

Zapsala: Lenka Nováková, 19. 12. 2014

