Jednota školských informatiků
aneb pětkrát za rok 2010 – stav a vize
Petr Naske, předseda JSI
pro valnou hromadu 2010

JSI v roce 2010








188 členů ke dni 14. listopadu 2010
Výkonný výbor - 10 členů (od voleb 11/2009
odstoupil pan Pečenka)
8 jednání VV + jedna řešitelská porada (4
jednání na Skype)
majetek na bankovním účtu JSI
−

290 411.60 CZK ke dni 14/11; z toho ještě 45000
Kč grant od MŠMT

Školení DVPP - stav


JSI je nositelem akreditací 24 akcí DVPP
−

akce přímo organizované JSI (za JSI garanti, pro
které hledáme podporu logistiky akce – vydávání
certifikátů a podobně)



−

Role informatika v EU peníze školá; Nová maturita
Používání Google účtu pro učitele

akce organizované partnery, spolupráce na
metodice a vydávání certifikátů






Dům zahraničních služeb MŠMT (Online kurz o
eTwinningu)
NIC.CZ (Internetové technologie pro učitele)
Microsoft a centra CoE PiLs (aplikační kurzy)
TUL Liberec (kurzy s patronací Pavla Pešata)

Školení DVPP - vize








chybí nám systém na evidenci a správu
DVPP akcí (zápis zájemců, evidence lektorů,
tisk a příprava certifikátů)
zájem lektorů samotných není takový, jaký
bychom si představovali – poptávka by tak
vytvořila nabídku
řešením byl pro nás i projekt „online poradci“
- lektor/poradce nabízí online své služby
kontaktní osoba – Petr Naske a Pavel Pešat
+ garanti jednotlivých kurzů

Komunikace se členy JSI - stav







aktivní fórum jsi-clenove
od března 2010 nový web
zápisy z jednání JSI ve formě Newsletteru
připravené Google účty a diskuse v doméně
jsi.cz (která běží pod Google Apps EDU)
neaktivní pracovní a odborné skupiny
(špatná zkušenost se založením skupiny pro
ZŠ)

Komunikace se členy JSI - vize








člen JSI vstupuje do organizace s osobní potřebou
a zájmem, který vhodným způsobem může
prezentovat a sdílet ostatním
JSI by měla být transparetní vůči partnerům,
zaujímat stanoviska a vydávat tiskové zprávy, které
jasně dají členům JSI najevo, jak se výkonný výbor
ke kauzám staví
chybí kodex člena (výboru) JSI, rámec, v jakém
jsou vytvářeny postoje
občanské sdružení – nezávislé? dobrovolnické?
profesní? pro státní?

Pravidla práce JSI interně - stav


jsou stanovené postupy pro činnost JSI
−
−
−
−
−
−



realizace DVPP
pravidla podpory soutěžím
vymezení pracovního týmu a jeho jednací řád
značky JSI
směrnice o hospodaření (v návrhu)
směrnice k evidenci členů (v návrhu)

ze zdrojů JSI jsou hrazeni akorát externisti,
členové VV vykonávají funkce dobrovolně a
jsou jim propláceny akorát náhrady cest na
jednání; z projektu „online poradci“ se letos
podaří aktivním lidem část práce uhradit

Pravidla práce JSI interně - vize


výkonný výbor není prostředníkem pro
záležitosti, které mohou členové vyřídit mezi
sebou nebo partneři přímo se členy
−
−



Někdo hledá programátora/lektora v JSI? Jak ho
najde?
V diskusi jsi-clenove zazní zajímavé názory,
jakým způsobem se dostanou tam, kam patří?
Netmoderátoři?

Jednota JSI pomáhá tam, kde je potřeba a
kde finanční a personální zdroje dovolí
−
−
−

potřebujeme mít mechanismy na „akceschonost“
hledání finančních zdrojů
najímání expertů pracujících pro Jednotu

Spolupráce se státními subjekty
- stav






členové JSI jsou za JSI nominování v ICT
panelu VÚP – kurikulární dokumenty,
příklady dobré praxe, poradní orgán pro VÚP
členové JSI jsou jako fyzické osoby členy
expertních týmů v CERMAT při přípravě
státní maturity z informatiky
v jednání je spolupráce JSI a týmu
KOMUNITA portálu rvp.cz ohledně
společných komunitních aktivit

Spolupráce se státními subjekty
- vize


pokud je ambicí JSI zastupovat školské
informatiky, je nutné maximálně formalizovat
postoje členů JSI v odborných panelech či
skupinách, tak aby měli možnost konkrétní
členové vyjádřit v JSI i za JSI své názory
−
−
−



předkládání bodů do programu VV JSI
interní oponentury zásadních dokumentů
tvorba protinávrhů „do šuplíku“, hledání prostoru
pro jejich uplatnění

z pohledu řízení JSI největší slabina

Spolupráce se subjekty - stav





na JSI se obracejí neziskové organizace,
školy i komerční subjkety s žádostí i
spolupráci, partnerství a garanci kvality
produktům a značkám
vznikla směrnice o značkách
aktuálně
−
−

kolektivní členové – LIBERIX, SPŠE Ječná
dohody o spolupráci




Liberix – spolupráce na poli OSS
INGOTS (mediální partner)
Microsoft a akce DVPP

Spolupráce se subjekty - vize






odstínit roli VV JSI jako prostředníka v
bodech, kde to není nutné
hledání rovnováhy tam, kde by konkrétní
témata dané spolupráce převažovala
zásadní body stanov JSI nebo „kodexu“
práce člena VV JSI nebo pověřeného člena
maximálně uvést v život interní pravidla o
značkách

