Valná hromada Asociace pro domácí vzdělávání
27. 11. 2004 Olomouc
Petr Plaňanský zahájil jednání VH, přivítal přítomné, představil přítomné členy presidia a
omluvil nepřítomné a navrhl zvolit moderátorem VH Davida Floryka.
Následovalo vzájemné představení účastníků VH a poté jednomyslná volba moderátora.
Moderátor předložil VH návrh programu ve znění, předloženém presidiem, a to v této podobě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba moderátora
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti ADV
Diskuse
Zpráva dozorčí rady ADV
Diskuse
Přestávka
Diskuse k dalšímu směřování ADV v podmínkách platnosti nového školského zákona
Závěr

Program byl jednomyslně schválen a další jednání VH se tedy řídilo tímto programem.
Ad 2: Volba mandátové a návrhové komise
Na návrh moderátora byla zvolena komise dvojčlenná ve složení Petr Plaňanský a David Floryk, a to jednomyslně.
Ad 3: Zpráva o činnosti ADV
Zprávu o činnosti ADV, která byla přihlášeným účastníkům rozeslána e-mailem (a byla i na
místě vytištěna k dispozici) komentoval vicepresident Bohumil Bulíř. Ve svém vystoupení
zmínil především:
informoval o změně složení presidia v průběhu roku, kdy za odstupující členku presidia
Brigitu Ptáčkovou byl povolán za řádného člena dosavadní náhradník Jiří Bakončík
-

- Dnešní VH je svolávána především s ohledem na naplnění stanov ADV, které ukládají, aby
valná hromada každoročně schválila zprávu o činnosti a zprávu dozorčí rady. Dnešní VH není
„volební“, přesto, že se část presidia (především Jaroslava Simonová ze zdravotních důvodů
a Petr Plaňanský pro pracovní vytíženost) avizovala, že již nehodlá usilovat o znovuzvolení.
Presidium se dohodlo, že v tomto složení vytrvá až do řádné VH v r. 2005.
- ADV se podařilo dosáhnout zásadního úspěchu, kdy domácí vzdělávání se stalo součástí
školské legislativy. Nyní je na místě se zamyslet, kam napřít síly dál. Jedním z cílů by mělo
být prosazení DV i pro II. stupeň.
Na přednesenou zprávu (viz příloha zápisu) navázala krátká diskuse, po jejímž skončení byla
zpráva jednomyslně schválena.

Ad 5: Zpráva dozorčí rady ADV
Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady ADV Jiří Bešta.
Na přednesenou zprávu (viz příloha zápisu) navázala krátká diskuse, v níž mimo jiné zaznělo:
- vicepresident Bulíř a tiskový mluvčí Plaňanský informovali o přijatém grantu OSF a způsobu
jeho využití (tisk bulletinů, web)
- mnozí z účastníků (např. T. Flegr) připomínali, že ADV musí usilovat alespoň a částečnou
„profesionalizaci“ své činnosti, protože činnost, založená na dobrovolnících, kteří pracují ve
volném čase a za své, je nutně omezena – k neprospěchu věci
- k výběru členských příspěvků přítomní členové presidia uváděli, že jsou si vědomi ne zcela
důsledného postupu, nicméně v situaci, kdy bylo potřeba bojovat především o zachycení DV
v rámci zákona, byla starost o struktury ADV až na druhém místě
Po skončení diskuse byla zpráva jednomyslně schválena.
Ad 8: Další směřování ADV v podmínkách platnosti nového školského zákona
Po přestávce byla zahájena diskuse, a to tak, že nejprve bylo dohodnuto věnovat se ujasnění dnešní legislativní situace po schválení školského zákona, poté dalším cílům ADV a cestám
k jejich naplnění.
V průběhu diskuse byly postupně formulovány návrhy a náměty, které byly v závěru VH
jednomyslně schváleny jako usnesení VH ADV:
VH ADV ukládá presidiu:
* Provést inventarizace členstva a zintenzivnit výběr členských příspěvků.
* Intenzivně vyhledávat cesty, jak nalézt další možné zdroje financování.
* Zformulovat zásady pro odměňování a náhradu vynaložených nákladů u členů presidia, případně dalších aktivních členů ADV, a spolu s návrhem nového rozpočtu ADV je
předložit další valné hromadě ke schválení.
* Zpracovat přehledný pokyn (manuál) pro zájemce o zapojení do domácího vzdělávání
v podmínkách nového školského zákona, a to pro jak rodiče („Co dělat, chci-li vzdělávat
své děti doma“), tak pro ředitele škol, kteří mohou být požádáni o zařazení dětí do DŠ.
K přípravě tohoto materiálu možno využít podklady ze souhrnného stanoviska ředitelů
všech tří zapojených škol k průběhu pokusného ověřování.
* Usilovat o legalizaci domácího vzdělávání i na II. stupni základního vzdělávání, a to jak
přímým jednáním s MŠMTV, tak i osvětovou a koordinační činností (např. spoluorganizováním semináře na toto téma, např. v rámci pravidelných želivských seminářů
SPDŠ)
* Soustavně zviditelňovat činnost ADV, zejména vůči rodičovské veřejnosti, kde je
možno poukazovat na fakt, že ADV je sdružením, které se DV soustavně věnuje a během
trvání experimentu nashromáždilo řadu zkušeností, které dnes, v podmínkách nového
školského zákona, dává k dispozici.
* Dlouhodobě usilovat o takové legislativní změny, které by umožnily rodičům, věnujícím
se domácímu vzdělávání svých dětí, zlepšení jejich dosud diskriminačního postavení

v rámci sociálního, zdravotního a důchodového pojištění (např. započítávání „odučených“
let do odpracované doby pro výpočet důchodu, atd).
VH ADV dále:
* Apeluje na všechny členy ADV a všechny příznivce domácího vzdělávání k aktivnímu
zapojení do činnosti na poli plného legislativního prosazení a zakotvení DV, za to zejména
formou přímého zapojení do činnosti ADV.
Po ukončení diskuse a shrnutí všech předkládaných námětů bylo jednání VH ADV ukončeno.
Zapsal: David Floryk
Zápis připomínkoval a ověřil: Petr Plaňanský

