
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis z jednání pléna Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 21. 5. 2019 v 10:00 v Národním pedagogickém muzeu 

(Valdštejnská 161/20, 118 00 Malá Strana, Praha)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina    

Program:  

1. Prezence účastníků 
2. Oficiální zahájení pléna SKŘ, jmenování členů SKŘ 
3. Usnesení SKŘ k předloženému dokumentu Standard ředitele 
4. Strategie 2030+ (prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Ing. Radko Sáblík) 
5. Vize a poslání SKŘ (Mgr. Bc. Martina Hovorková), Vizuální identita SKŘ 

a strategie komunikace projektu SYPO (Petr Štěpánek) 
6. Zadání úkolů, diskuze 

7. Oficiální ukončení jednání pléna SKŘ s možností následné prohlídky 

pedagogického muzea 

 

Průběh jednání:  

1. Setkání všech sekcí Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy 

přivítal PaedDr. Josef Rydlo1, předseda SKŘ. J. Rydlo nastínil program jednání 

a přešel k prvnímu bodu programu, jmenování nových členů SKŘ, kteří byli 

jmenováni na základě doplňujícího výběrového řízení do Sekce ZUŠ SKŘ.  

2. Byl zrekapitulován návrh usnesení k předloženému Standardu ředitele (viz 

příloha č. 1 Usnesení Stálé konference ředitelů – návrh). V návaznosti na 

vysvětlení jednotlivých formulací bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 

usnesení. Z 32 přítomných členů SKŘ bylo 31 členů pro, 0 členů proti, 1 člen 

se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato s malými jazykovými úpravami, které 

navrhl pan Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Výsledná podoba je součástí zápisu jako 

Příloha č. 2 Usnesení Stálé konference ředitelů. 

3. Předseda SKŘ zdůraznil aktuální informaci, že vznik pracovní skupiny na 

dopracování návrhu Standardu ředitele je žádoucí a vyzval, aby v průběhu dne 

místopředsedové SKŘ navrhli nominanty za své Sekce, kteří by se na 

dopracování Standardu podíleli.  

4. Následně prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. představil dosavadní práci na 

Vzdělávací strategii 2030+ (dále jen Strategie). Viz. Příloha č. 3 – Hlavní směry  

                                                           
1 Tituly u jmen v zápisu jsou uváděny vždy jen při první zmínce, dále jsou vždy jména přítomných uváděna bez 
titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

vzdělávací politiky. Přiblížil vznik pracovního týmu, i hlavní témata, na kterých 

v současnosti externí expertní skupina pracuje. Představil hlavní strategické 

linie. Nastínil harmonogram další práce na Strategii a hlavní milníky spojené 

s připravovaným dokumentem. Expertní skupina si uvědomuje význam 

implementace jako klíčového procesu pro reálný dopad Strategie, zároveň ale 

bylo jasně řečeno, že implementací se současný externí expertní tým nezabývá. 

Dále vystoupil další člen pracovního týmu, Ing. Radko Sáblík, který se zaměřil 

na obsah jednotlivých linií a navázal doplněním na A. Veselého. V návaznosti 

na představení Strategie byli přítomní členové vyzváni k diskuzi. Diskuze je 

zpracována na základě poznámek pana K. Garguláka jako příloha č. 4 – 

Záznam z diskuze k představené Strategii. 

5. Předseda SKŘ J. Rydlo shrnul a uzavřel proběhlou dopolední diskuzi. Připojil 

i vlastní názor k připravované Strategii. Je třeba oddělit návrhy čistě strategické 

a ty, které si žádají legislativní změny. 

6. Na závěr dopoledního bloku Kateřina Konrádová a Karel Gargulák z MŠMT 

představili konkrétní možnosti spolupráce členů SKŘ na Strategii. 

a. SKŘ jako platforma pro připomínky – připomínkování dokumentu ke 

strategické linii č. 2, která se zabývá učiteli a řediteli. 

b. Kulaté stoly k jednotlivým tématům napříč typy škol. Moderovaná 

diskuze ve spolupráci s projektem SYPO – 7. 6. 2019. 

 

7. Po obědové pauze následovala prezentace Vizuální identita SKŘ a strategie 
komunikace projektu SYPO (Petr Štěpánek, viz příloha č. 5). V návaznosti na 
prezentaci byli členové vyzváni k diskuzi nad možnostmi komunikace SKŘ 
směrem k veřejnosti a z diskuze vzešel požadavek na jednotlivé sekce SKŘ, 
aby buď individuálně, nebo v rámci jednání sekcí promysleli možnosti 
komunikace SKŘ navenek. Dále bude postoupeno TM Veřejnost Petrovi 
Štěpánkovi.  

8. TM Management Martina Hovorková zrekapitulovala poslání SKŘ a nastínila 

představu budoucí pozice SKŘ. SKŘ by do budoucna mohla být nejen 

oficiálním připomínkovým místem, ale zároveň i nositelem podpory pro ostatní 

ředitele. Byly zadány úkoly (viz Nejbližší úkoly SKŘ), kterým by se sekce měly 

v rámci jejich jednání věnovat. Otevřela se též diskuze k tématům, která ředitele 

tíží. 

9. Hlavní témata vzešlá z diskuze – změny financování a přípravy ředitelů na tuto 

změnu; výkaznictví. Diskutoval se současný stav podpory ředitelů v souvislosti 

se zaváděním nového financování. Diskutovala se též forma současné podpory 

a forma tak, jak by si ji ředitelé představovali. Jako ideální termín pro vzdělávání 

byl zvolen 2 – 3 týden v září. Forma setkání – napříč republikou, např. zaštítění 

krajskými pracovišti NIDV. Setkání by měla probíhat na základě předložení 



                                                                                                                                                                                            
   

 

kazuistik, prakticky, ne formou přednášky. Přibližně 8–15 členů na jeden 

workshop, ideálně rozděleno dle druhů škol. 

10. Diskuze se vedla i nad disparitou napříč republikou, ale i jednotlivými regiony, 

právě cílené vzdělávání by mělo na tyto rozdíly reagovat. Posledním klíčovým 

tématem byl nedostatek uchazečů na konkurzních řízeních. I toto by mohla 

zlepšit podpora pro budoucí ředitele, např. ve formě vzdělávání. Kmenové 

pracoviště připravuje tento druh vzdělávání, SKŘ by mohli tuto přípravu 

zaštiťovat. 

 

11. Nejbližší úkoly SKŘ:   

 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost za 
splnění:  

1 Nominace členů SKŘ do pracovní 
skupiny k dopracování Standardu 
ředitele. 

do 22. 5. 
2019 

Místopředsedové 
SKŘ 

2 Sumarizace aktuálních témat pro 
jednotlivé druhy škol, návrh obsahu, 
tipy na lektory (zejména v souvislosti 
s navrhovanými tématy – financování 
a výkaznictví). 

Termíny 
jednotlivých 
sekcí 

Místopředsedové 
SKŘ 

3 Promýšlení možností komunikace 
SKŘ směrem k veřejnosti. 

Termíny 
jednotlivých 
sekcí 

Místopředsedové 
SKŘ 

12. Jednání všech sekcí SKŘ zakončil předseda SKŘ J. Rydlo, který vyzval 

přítomné členy k prohlídce muzea. 

 

 

 

 

 

Praha 21. května 2019    

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo 

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 1 – Usnesení Stálé konference ředitelů – návrh 

 

 

Stálá konference ředitelů (dále jen SKŘ) na zasedání pléna SKŘ dne 21. 5. 2019 na 

základě Statutu Stálé konference ředitelů přijala následující usnesení: 

SKŘ předkládaný Standard ředitele chápe jako zastřešující dokument pro všechny 

ředitele napříč jednotlivými typy škol; ideál, ke kterému by měl ředitel směřovat. 

V úvodní části dokumentu SKŘ považuje za žádoucí vymezení jasného cíle a poslání 

Standardu ředitele.  

Je nutné vyjasnit, zda se jedná o metodický podpůrný materiál pro ředitele, nebo 

primárně nástroj vnější kontroly. Tomu by následně měla odpovídat struktura i obsah 

dokumentu. 

Existuje totiž obava, že vzniklý Standard ředitele tak, jak je vytvářen, bude pouze 

mechanickým nástrojem pro vnější hodnocení, např. zřizovatelem.  

Dokument by měl být řediteli nápomocný, mělo by se jednat o metodický materiál 

k naplňování kritérií dokumentu Kvalitní škola. 

Akcent na pedagogické lídrovství SKŘ oceňuje. Předložený Standard ředitele však 

nezahrnuje všechny činnosti ředitele, a proto SKŘ navrhuje přejmenování 

předloženého dokumentu na Standard pedagogického lídrovství ředitele školy či 

Kompetenční profil ředitele. SKŘ doporučuje zpracovat doplňující materiál obsahující 

komplexní pracovní náplň ředitele.  

SKŘ navrhuje na vzniklý dokument navázat další systém doporučení (vzdělávání, 

metodickou podporu, institut uvádějícího ředitele). 

SKŘ iniciuje vznik širší pracovní skupiny, v níž budou zastoupeni odborníci z MŠMT, 

ČŠI, NIDV, členové SKŘ a další přizvaní experti, k další práci s předloženým návrhem. 

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 2 – Usnesení Stálé konference ředitelů 

 

Usnesení Stálé konference ředitelů 

 

V Praze dne 21. 5. 2019 

 

  

Usnesení Stálé konference ředitelů 

 

 

Stálá konference ředitelů (dále jen SKŘ) na zasedání pléna SKŘ dne 21. 5. 2019 na 

základě Statutu Stálé konference ředitelů přijala následující usnesení: 

SKŘ předkládaný Standard ředitele chápe jako zastřešující dokument pro všechny 

ředitele napříč jednotlivými typy škol; ideál, ke kterému by měl ředitel směřovat. 

V úvodní části dokumentu SKŘ považuje za žádoucí vymezení jasného cíle a poslání 

Standardu ředitele.  

Je nutné vyjasnit, zda se jedná o metodický podpůrný materiál pro ředitele, nebo 

primárně nástroj vnější kontroly. Tomu by následně měla odpovídat struktura i obsah 

dokumentu. 

SKŘ vyjadřuje obavu, že vzniklý Standard ředitele tak, jak je vytvářen, bude pouze 

mechanickým nástrojem pro vnější hodnocení, např. zřizovatelem.  

SKŘ doporučuje, aby vzniklý Standard ředitele byl pro ředitele nápomocný, mělo by 

se jednat o metodický materiál k naplňování kritérií dokumentu Kvalitní škola. 

Akcent na pedagogické lídrovství SKŘ oceňuje. Předložený Standard ředitele však 

nezahrnuje všechny činnosti ředitele, a proto SKŘ navrhuje přejmenování 

předloženého dokumentu na Standard pedagogického lídrovství ředitele školy či 

Kompetenční profil ředitele. SKŘ doporučuje zpracovat doplňující materiál obsahující 

standard pracovní náplně ředitele. 

SKŘ navrhuje na vzniklý dokument navázat další systém doporučení (vzdělávání, 

metodickou podporu, institut uvádějícího ředitele). 

SKŘ iniciuje vznik širší pracovní skupiny, v níž budou zastoupeni odborníci z MŠMT, 

ČŠI, NIDV, členové SKŘ a další přizvaní experti, k další práci s předloženým návrhem. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Odůvodnění: 

Stálá konference ředitelů byla na společném setkání všech sekcí dne 4. 4. 2019 

vyzvána MŠMT, ČŠI a NIDV k připomínkování nově vznikajícího dokumentu Standard 

ředitele.  

 

  

Usnesení se poskytuje na vědomí: 

MŠMT, ČŠI, NIDV 

 

 

 

 

  _____________ 

      (podpis předsedy SKŘ) 

  

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 3 – Hlavní směry vzdělávací politiky (viz přiložená prezentace) 

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 4 – Záznam z diskuze k představené Strategii 

Setkání EES se Stálou konferencí ředitelů (SKŘ) – 21. 5. 2019 

Účastníci: Arnošt Veselý (AV), Radko Sáblík (RS), pracovníci MŠMT a členové SKŘ 

viz https://www.nidv.cz/sypo. 

Následující řádky shrnují jak otázky k publikovanému dokumentu (pracovní verze cílů 

a linií nové Strategie 2030+), tak i případné podněty ke Strategii 2030+ ze strany 

jednotlivých členů SKŘ.  

 

(Petr Uherka) Podnět a otázka: Máte zpracovanou analýzu bílých míst – jaké 

podklady ještě potřebujete?  

AV: Chybí podklad pro pracovní zatížení ředitelů – jak jim ubrat? Jak vše cílit v rámci 

typů různých škol? Co je nejvíce potřeba?  

MASky – Jak fungují? K čemu jsou? Je to model, který by se měl dále podporovat?  

Otázka: Jak přemýšlíte o tématu digitalizace? 

RS: Nejtěžší otázka není, jak dostat digitální obsah do kurikula, ale jak jej dostat do 

praxe. Je zde obecné téma, jak podpořit a sladit zájmy moderních digitálních firem a 

škol (především odborných). Existuje pak samostatné téma – co vlastně dělat offline? 

Jak nastavit rovnováhu mezi online a offline světem. 

 

(Jan Mareš) Podnět a otázka: Jak rozlišit obecnou přípravu žáka a studenta 

a přípravu na pracovní pozici?  

Podnět: Náš obecný cíl jsou samozřejmě dobré základy čtení, psaní a počítání atd. 

Zásadní je také, jak naučit řádu či režimu.  

Další téma: duální systém: Je potřeba znovu vymezit a definovat odborné školství. 

Současný model versus snahy o prosazení duálního systému. Nyní vidíme snahu 

o mimosystémové řešení (převzetí zákonné úpravy ze Slovenska).  

AV: Důležitá je postupná inkrementální změna a snaha pracovat s tím, co je a to 

zkvalitnit.  

RS: Klíčová je otázka jak zvýšit kvalitu odborného vzdělávání.  

 

(Jan Sýkora) Podnět: Cílem vzdělávání je výchova silné lidské osobnosti, která žije 

v demokratické společnosti. 

https://www.nidv.cz/sypo


                                                                                                                                                                                            
   

 

Klíčovým důvodem pro odliv žáků do soukromých škol je nespokojenost se ZŠ. 

Psychosociální prožívání dětí na školách, kvalita prožívání je důležitější než 

digitalizace. Máme na to spoustu dat, je třeba se tím zabývat. 

 

(Josef Slovák) Podnět a otázka: Chybějící mistři odborného výcviku na praktických 

pracovištích – jejich postavení atd. Co s tímto plánuje S2030+? Obecně – co 

s učňovským školstvím? Jak ho uchopit? Změnit, centralizovat?  

Podnět: Otázka zacílení neformálního (zájmového) vzdělávání na učňovské školy. To 

velmi pomáhá ke kvalitě.  

 

(Jiří Taufer) Podnět a otázka: VŠ – co s nimi? Nedostatečná připravenost absolventů 

pedagogických fakult. Strategie 2030+ počítá s VŠ? Autonomie VŠ je ve vztahu 

k programům připravujících učitele příliš veliká.  

Podnět: Absolventi akademií, nejen PedF jako problém kvality učitelů pro ZUŠ. 

AV: Klíčová je otázka dobrého učení na VŠ.  

 

(Jan Mareš) Podnět a otázka: Učební obory s maturitou (L0), jaká je jejich budoucí 

profilace? Jaká bude provázanost s regulovanými profesemi?  

 

(Jaroslav Fidrmuc) Podnět: Ze šetření McKinsey -  základem je general mindset žáků 

– obecně se ale s osobností žáků téměř nepracuje.  

AV: Jakými konkrétními nástroji to řešit? 

 

(Josef Rydlo) Podnět: Každá škola musí mít funkční školské poradenské pracoviště 

– výchovní poradci, preventisti, další specializace, plus otázka spec. pedagogů 

a psychologů. Výchovný poradce musí být i v MŠ.  

Podnět: Revizní skupiny RVP mají dobré výstupy. Je nutné s nimi pracovat.  

 

(Jana Hrkalová) Podnět a otázka: Výsledky žáků závislé na socioekonomickém 

zázemí žáků. Jaké nástroje – linie využít ke změně?  

AV: SL1, otázka struktury systému atd.  

Otázka: Kariérní poradenství – jak ukotvit, jak podpořit?  



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

(Mojmír Šemnický) Podnět a otázka: Otázka spravedlnosti přístupu ke vzdělávání – 

co znamená ten pojem? Chceme rozvíjet maximální potenciál žáka – ale cílí se často 

na ty nejslabší – co s těmi talentovanými? Budeme doplňovat ještě nějaké cíle do 

Strategie 2030+?  

AV: Doplnění cílů – zatím ještě nevnímám nutnost.  

 

(Petr Lehký) Podnět: Je třeba dobře nastavit podmínky ve školách – dostatek 

peněz, lidí.  

Otázka: Musíme tolik učit?  

 

(Jana Smetanová) Podnět: Inkluze a obecně společné vzdělávání – není nastavena 

dobře. Otázka zachování spec. školství. 

 

(Petr Lehký) Podnět: V rámci společného vzdělávání nadaní nedostanou žádné 

peníze navíc. 

 

(Jiří Stárek) Podnět: Šestileté funkční období jako nefunkční koncept.  

 

(Eva Kuchyňková) Podnět: Velmi špatná personální podpora ředitelů. Otázka přímé 

vyučovací povinnosti. Segment MŠ – je na tom daleko hůř. Otázka MŠ versus 

předškolní péče (dětské skupiny).  

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 5 – Vizuální identita SKŘ a strategie komunikace projektu SYPO 

(přiložená prezentace) 


