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Přítomni: Mg. Soňa Holá, PhDr. Jaroslava Štětinová, Mgr. Soňa Baldrmannová, Mgr. Jiří Novák, Mgr. 

Lubomír Schneider, Mgr. Zbyněk Ořechovský, Mgr. Jana Hlavová, Mgr. Helena Machová.  

Omluveni: Mgr. Romana Soukupová 

1) Přehled zvolených členů rady, kraje bez zástupců - potvrzeno bylo zastupování jednotlivých 

krajů pro následující volební období těmito Radními: Kraj Jihomoravský - Mgr. Baldrmannová, Kraj 

Moravskoslezský - Mgr. Novák, kraj Zlínský Mgr. Ořechovský, kraj Olomoucký - Mgr. Schneider, 

kraj středočeský - PhDr. Štětinová, kraj Liberecký - Mgr. Hlavová, kraj Královehradecký - Mgr. 

Holá, kraj Karlovarský - Mgr. Soukupová, Praha - Mgr. Machová. 

Tyto kraje dosud zástupce zvolené nemají: Pardubický, Ústecký, Vysočina, Jihočeský. Bylo 

projednáno, že pokud nedojde do konce dubna k zvolení zástupců do Rady za tyto kraje, bude na 

příštím jednání Rady dohodnuto jejich správa Radními ze sousedních či územně blízkých krajů.  

 

2) Volby do Rady - všichni zúčastnění (viz prezenční listina) se zapojili do volby do vedoucích funkcí 

v Radě ApPPP pro nové volební období. Volba proběhla v souladu se Stanovami ApPPP 

následovně: 

Předsedkyní byla plným počtem hlasů zúčastněných znovuzvolena dosavadní předsedkyně Rady 

ApPPP Mgr. Soňa Baldrmannová. Místopředsedou jmenovala předsedkyně Mgr. Jiřího Nováka, 

Radou byl jednomyslně potvrzen a zůstává tak ve funkci. Druhý místopředseda nebyl aktuálně pro 

následující období zvolen. Tajemnicí ApPPP jmenovala předsedkyně PhDr. Jaroslavu Štětinovou, 

všemi zúčastněnými byla potvrzena a rovněž zůstává ve funkci.  

 

3) Dokončení transformace právní formy ApPPP jako zapsaného spolku. 

Byla projednána otázka bezodkladného dořešení zápisu ApPPP jako zapsaného spolku. Nutné je 

zapsání statutárního orgánu, při jeho změně je vždy nutno potřebné údaje u rejstříkového soudu 

měnit. K této věci byly shrnuty aktuální informace, které předsedkyně a místopředseda ověřili 

v uplynulých dnech: Internetovým nahlédnutím do rejstříku spolků a telefonickou konzultací 

s pracovnicí rejstříkového soudu v Pardubicích bylo ověřeno, že u rejstříkového soudu je ApPPP 

zapsána jako Spolek od roku 2014. K zápisu došlo administrativním úkonem ministerstva vnitra. 

K potvrzení a úplnému dokončení převodu na Zapsaný spolek je potřeba učinit další 

administrativně - správní úkony (aktualizovat formulář, doplnit jej o požadované údaje a 

dokumenty a s ověřenými daty a podpisem statutárního orgánu doručit na příslušný rejstříkový 

soud v Pardubicích.)  

Vyplývající úkoly: Bezodkladně budou zkompletovány a zaslány materiály územně příslušnému 

rejstříkovému soudu k provedení oficiálního zápisu do spolkového rejstříku.  

Termín: do 30. 4. 2017 

Zodpovídá: Mgr. Baldrmannová, PhDr. Štětinová 



4) Náměty na úpravy Stanov ApPPP 

V návaznosti na nové volební období byly otevřeny některé otázky, týkající se Stanov, zejména 

z hlediska praktického fungování ApPPP. 

Z projednávání vyplynuly následující úkoly: 

1. Specifikovat kompetence a pravomoci jednatele a doplnit je do ustanovení Stanov. 

Zodpovídá: Návrh - Mgr. Baldrmannová, Mgr. Novák, PhDr. Štětinová; následně schválení - celá 

Rada ApPPP 

2. Zvážit a dále projednat další žádoucí úpravy Stanov:  

a) Doplnit ustanovení o způsobu formálního a ekonomického ukončení existence spolku pro případ 

možného zániku ApPPP - využít vzorů z jiných stanov podobných spolků a do-upravit dle našich 

podmínek. 

b) Zvážit, zda doplnit či upravit rozložení pravomocí statutárního zástupce (kterým je nyní jen 

předseda Rady asociace) - konkrétně, zda by mohl být v rámci Stanov určen i místopředseda 

oficiálním statutárním zástupcem (třeba jen pro specifikované případy jako jsou například 

dlouhodobá nemoc, odstoupení předsedy apod.) či další členové Rady 

Zodpovídá: členové Rady ApPPP  

Termín (obojího): funkční období stávající Rady ApPPP ve vazbě na Sněm ApPPP (při změnách 

stanov je nutné schválení sněmem, dále předání rejstříkovému soudu). 

 

5) Posílení plynulosti a stability administrativních činností ApPPP:  

Na základě zkušeností z uplynulých let s mírou administrativní práce spojenou s agendou ApPPP 

bylo projednáno a dohodnuto: V zájmu plynulejší správy administrativně - účetní agendy asociace 

bude smluvně (na DPP) zajištěna kompetentní a zodpovědná osoba pro zpracovávání 

administrativních a účetních podkladů, týkajících se činnosti ApPPP a s tímto souvisejících dalších 

úkolů (např. korespondenci s členy asociace ohledně plateb členských příspěvků, hromadné 

rozesílání pozvánek, informací a jiné úkoly související s administrativně - organizační agendou). 

Tato osoba bude vybrána a navržena (pro schválení Radou) tajemnicí ApPPP. Po schválení této 

osoby bude s ní sepsána za ApPPP dohoda o provedení práce. Současně budou tajemnicí zajištěny 

nutné účetně - správní úkony, které je potřeba za ApPPP učinit v souvislosti s placením daní, 

souvisejících se zaměstnáváním osob na DPP. Konkrétní pracovní činnost této administrativně - 

účetní síly pro ApPPP bude organizována a řízena tajemnicí ApPPP. Radou byl předběžně 

projednán hrubý odhad nákladů na zajištění této činnosti. Návrh smlouvy pro tuto placenou práci 

včetně hodinové mzdy a v návaznosti na to i rozpočtu předpokládaných nákladů na tuto službu 

schválí Rada na svém dalším nejbližším jednání. 

Konkrétní úkoly: 

Oslovení potenciální osoby pro sjednání služby - zodpovídá PhDr. Štětinová 

Příprava návrhu smlouvy - zodpovídá PhDr. Štětinová, Mgr. Baldrmannová, Mgr. Novák 

Termín (obojího): do 31. 5. 2017 

 

6) Aktualizace webových stránek ApPPP 

Zúčastněnými byly projednány další nezbytné kroky k aktualizaci webových stránek. Dohodnuto 

bylo, že stránky se nechají přepracovat do uživatelsky jednoduchého a ekonomicky nenáročného 

editačního programu, a to pokud možno při zachování současného grafického zpracování a 



vzhledu. Cílem je zajistit, aby editaci a aktualizaci obsahu stránek mohly provádět minimálně tři 

zaučené osoby, které budou sestávat z členů Rady. 

Úkoly: 

Zajištění a předání přístupových kódů k současným stránkám: PhDr.Štětinová - do 30. 4. 2017 

Zmapováním nabídek a jejich finančních podmínek: Mgr. Holá, Mgr. Hlavová - do 30. 4. 2017 

 

7) Sdělení o aktuálních aktivitách ČŠI, týkajících se pilotní kontrolní činnosti 

Mgr. Baldrmannová seznámila zúčastněné s prvními zkušenostmi, které získala spoluprací na 

realizaci pilotní kontroly ČŠI v PPP, která proběhla v Ústí n. Orlicí. Celkem jsou naplánovány dvě 

takovéto pilotní kontroly (druhá má proběhnout nyní v PPP Brno), přičemž cílem ČŠI je připravit si 

standardy pro zahájení kontrol v ostatních poradnách v ČR. Diskutovány byly některé 

kontrolované skutečnosti v PPP Ústí n. Orlicí a dále pak způsob, jak a kdy tyto případné 

připomínky se zástupci ČŠI a ev. MŠMT začít za ApPPP komunikovat. Dohodnuto bylo vyčkat, až 

proběhne druhá pilotní kontrola. Při dalším setkání Rady budou systematičtěji shrnuty poznatky 

z obou kontrol a projednán další postup ApPPP v této věci. Pilotní kontrolní činnost je plánována 

rovněž ve dvou SPC (Brno, Kociánka, Kyjov), v případě potřeby zástupci ApPPP projednají svoje 

zjištění s kolegy z ApSPC. Další postup bude projednán při následujícím setkání Rady.  

 

8) Podoba plánovaného poradenského dne  

Projednávána byla otázka organizace poradenského dne (či dnů) a Sněmu ApPPP. Po diskusi 

možných variant byla upřednostněna varianta jednodenního setkání a místo realizace Praha 

(návrhy Lékařský dům, zvažovaná potřebná kapacita 150 lidí), termín v průběhu první poloviny 

června 2017. Náměty a návrhy programu budou projednány Radními v regionech s členskou 

základnou a program bude podle toho dále (formou elektronické komunikace) upravován.  

Dohodnuto: Poslat návrh za každý kraj do konce března 2017 na možný příspěvek (dát tip 

na téma či témata a zároveň pokud to bude možné i na konkrétního lektora).  

(Návrhy, které padly v rámci první diskuse: pozvat zástupce ČŠI - výstupy z pilotních kontrol a její 

představa o kontrolní činnosti, pozvat zástupce Asociace ředitelů základních škol - jaká témata 

považují v naší spolupráci za stěžejní, další možná témata - obezita, péče o děti žáky cizince, 

….nebo nějaké konkrétní oblasti týkající se naší práce - realizace předmětu spec. ped. péče, 

pedagogické intervence, asistenti pedagoga apod.) 

 

Spolupráce ApPPP s dalšími odbornými asociacemi (informace podal Mgr. Novák) 

Dne 28. 2. 2017 proběhlo z iniciativy Asociace speciálních pedagogů ČR (ASP ČR) druhé setkání 

zástupců odborných asociací ve školství. Za ApPPP se zúčastnil Mgr. Novák. Zástupci ASP ČR 

informovali o výsledcích dotazníkového šetření VÝVOJ ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PO 1. 9. 2016 

(zveřejněn následně i v UN). Následovala debata o možnostech další užší a koordinované 

spolupráce odborných asociací. Padl návrh pokusit se o komplexněji pojaté nezávislé zmapování 

situace v základním a středním školství i v poradenském sektoru v kontextu zavádění novelizované 

školské legislativy po 1. 9. 2016 a následně byly probírány konkrétní možnosti jeho provedení. 

Bylo domluveno oslovení asociací dopisem (i těch, které nebyly setkání přítomny) a v případě 

pozitivní odezvy na nabídku spolupráce uspořádání společné koordinační schůzky). Zvací dopis byl 

doručen oficiálně i naší asociaci (přikládá se k tomuto zápisu). Koordinační schůzka zástupců 

asociací by měla proběhnout 22. 4. 2017 



O účasti zástupce za ApPPP na prvním setkání (v zamýšlené koordinační pracovní skupině 

zástupců asociací ve věci průřezového šetření) bylo provedeno hlasování. Jednomyslně byl přijat 

záměr zúčastnit se první koordinační schůzky. Současně bylo dohodnuto, že další spolupráce 

ApPPP na tomto projektu se bude odvíjet od reálných zkušenosti s prvním jednáním této pracovní 

skupiny. Dohodnuto bylo také, že ApPPP zastoupí na této koordinační schůzce Mgr. Novák, který 

bude následně členy Rady o průběhu informovat. 

 

9) Další domluvené úkoly na mezidobí do dalšího jednání Rady: 

Podat daňové přiznání a na příštím jednání přednést zprávu o hospodaření za rok 2017.  

V této souvislosti aktualizovat údaje o platbách členských příspěvků za rok 2016.  

Zodpovídá: PhDr. Štetinová  Termín: do 30. 4. 2017 

 

Další setkání Rady prozatím plánované jako jednodenní - 2. 5. 2017 v Olomouci 

 

Dne 15. 3. 2017 zapsal Zbyněk Ořechovský 


