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Úvodem 

 

Asociace pedagogů základního školství České republiky, o. p. s., dále jen APZŠ, vznikla 

transformací Asociace pedagogů základního školství České republiky, o. s. k datu 27. března 

2014 zapsáním do rejstříku obecně prospěšných společností Usnesením Městského soudu 

v Praze č. j. O 1502-RD6/MSPH, Fj 10776/2014 ze dne 4. 2. 2014. Den zápisu je stanoven 

dnem nabytí právní moci, kterou je datum 27. 3. 2014. Asociace pedagogů základního 

školství České republiky, o. p. s. oznámila změnu právní formy podle § 3 zákona č. 68/2013 

Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, a o změně 

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v Obchodním věstníku dne  

23. 4. 2014 pod označením OV446402-140423. 

 

Identifikační údaje: 

Název: Asociace pedagogů základního školství České republiky, o. p. s. 

IČO: 005 71 270 

Sídlo: Pod Marjánkou 1900/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Bankovní spojení: 0164698329/0800 
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2. Orgány sdružení 

Zakladatel sdružení: 

Josef Vondráček  

a) Ředitel společnosti 

 Mgr. Jaroslav Štercl, pedagog, ředitel společnosti je statutární orgán. 

 

b) Správní rada 

 Josef Vondráček, pedagog v. v. 

 Mgr. Vlasta Potužáková, pedagog 

 Mgr. Michaela Rybářová, pedagog 

 

c) Dozorčí rada 

 Mgr. Jiřina Palkovičová, vysokoškolský pedagog 

 Mgr. Jitka Panglová, pedagog 

 Mgr. Hana Štusáková, pedagog 

 

Poradním orgánem ředitele o. p. s. je Republiková rada. 
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Hlavní činnost 

 

V období roku 2018 se uskutečnily 4 schůze Republikové rady APZŠ ČR o. p. s., poradního 

orgánu ředitele společnosti, a to v termínech 14. 1. 2018, 18. 3. 2018, 3. 6. 2018 a 7. 10. 2018. 

Správní rada APZŠ ČR, o. p. s. a Dozorčí rada APZŠ ČR, o. p. s. se sešly s ředitelem 

společnosti na dvou schůzích.  

Stěžejní činnost odborného charakteru organizuje Republiková rada APZŠ ČR, o. p. s., která 

se pravidelně dle svého plánu schází s ředitelem.  

APZŠ ČR, o. p. s. v tomto roce aktivně spolupracovala s MŠMT ČR, ČŠI ČR a NÚV Praha.  

 

Spolupráce s MŠMT 

1. Účast v pracovní skupině pro společné vzdělávání – poradní orgán ministra. 

2. Připomínkování vyhlášek a zákonů, novel vyhlášek a zákonů. 

3. ESF – hodnotitelé a posuzovatelé pro výzvy – další vzdělávání pro následující období. 

4. Změny financování regionálního školství. 

5. Udržitelnost projektu VUREES. 

6. Připomínkování novel školského zákona. 

7. Připomínkování novel zákona o pedagogických pracovnících. 

8. Spolupráce na přípravě změn kurikulárních dokumentů.  

 

Spolupráce s ČŠI ČR 

1. Spolupráce při stanovování dokumentů ČŠI ČR. 

2. Připomínkování dokumentů ČŠI ČR. 

3. Spolupráce při vzdělávání v oblasti informačního systému INSPIS. 

 

Spolupráce s NÚV v Praze 

1. Posuzování upravovaných dokumentů a ustanovení RVP ZV a tvorbě ŠVP.  

2. Úpravy a změny v RVP ZV – aktuálních témat v systému vzdělávání. 

3. Odborné konzultace a spolupráce v oblasti společného vzdělávání. 

4. Odborné konzultace a spolupráce v oblasti revizí RVP. 

 

Stanoviska, postoje, vyjadřování se k problematice stavu české vzdělávací soustavy 

1. Problematika málotřídních škol a vzdělávání podle RVP ZV. 

2. Administrativa a byrokracie ve školství. 

3. Realizace společného vzdělávání ve školách, přínosy, hrozby. 

4. Financování škol prostřednictvím projektů „šablon“ OP VVV.  

5. Reforma financování regionálního školství. 

6. Strategie 2030+. 
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Organizované akce 

Spoluúčast na celostátní konferenci pedagogických pracovníků Škola s pravidly, limity  

a rituály, které pořádala společnost INFRA Stařeč. 

 

Zapojení a činnost členů v institucích, projektech a grantech 

1. Členství v Akreditační komisi MŠMT ČR pro DVPP. 

2. Komenský a my: partnerství soutěže, účast na vyhodnocení a ocenění nejlepších 

autorů, prací a učitelů v rámci celostátního kola soutěže. 

3. UNESCO: členství v Českém výboru rady UNESCO. 

4. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu v oblasti přípravy a realizace 

celostátních, krajských a okresních soutěží v oboru matematika a příprava dokumentů  

a didaktických materiálů pro oblast výuky matematiky v základním vzdělávání. 

7. ČMOS: účast na jednáních ČMOS pracovníků školství. 

8. Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání – spolupráce. 

9. APIV: účast v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. 

10. Účast dalších členů na konferencích a seminářích k problematice školství. 

11. Připomínkování materiálů NÚV Praha. 

       

Publikační činnost 

V období výroční zprávy nebyla realizována. 

 

Spolupráce s médii 

Ředitel společnosti a členové správní rady se účastnili natáčení televizních a rozhlasových 

vstupů pro celostátní média (Česká televize a Český rozhlas) na různá aktuální témata, ve 

kterých vyjadřovali postoje a stanoviska APZŠ ČR, o. p. s. k dané aktuální tématice. 

Ředitel společnosti v přímých vstupech jednotlivých kanálů Českého rozhlasu má opakovaně 

prostor pro sdělení stanovisek, prezentaci názorů a účast v diskuzích s dalšími hosty z řad 

odborných kruhů nebo pedagogické i ostatní veřejnosti na daná aktuální témata nebo i další 

témata z oblasti školství a sektorů činností, do kterých problematika školství přesahuje. 

Nejčastější témata:  

a) chování žáků, 

b) aktuální témata ve školství, 

c) novely školských předpisů, 

d) financování regionálního školství, 

e) vztah rodiny a školy, 

f) společné vzdělávání, 

g) financování z ESF prostřednictvím šablon, 

h) nepedagogičtí pracovníci v systému odměňování, 

i) úpravy kurikulárních dokumentů. 
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Mezinárodní spolupráce 

V období výroční zprávy nebyla realizována. 

 

Projekty, granty, dotace, ESF 

V období výroční zprávy nebyly realizovány. 
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5. Hospodaření 

Vedení a zpracovávání účetnictví je pro APZŠ ČR, o. p. s. zpracováváno externí firmou. 

Firma: FIN-PARTNER Accounting-Tax s.r.o.  

U Ladronky 38, 169 00 Praha 6  

kancelář: Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1  

  

 

 

 

 

Vypracoval:  Mgr. Jaroslav Štercl 

V Praze dne  18. května 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Štercl 

 ředitel APZŠ ČR, o. p. s. 
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6. Příloha tvořící součást účetní závěrky za zdaňovací období  

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


