
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce MŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 4. 6. 2019 v 10:00 h v Praze (NIDV – centrální pracoviště, Senovážné 

náměstí 25, 110 00 Praha 1) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Diskuze ke konkrétním připomínkám k předloženému Standardu ředitele 

3. Specifika přípravy budoucích pedagogů pro MŠ z pohledu ředitele/ředitelky MŠ – 

podklady pro Strategii 2030+ 

4. Diskuze k dalším aktuálním tématům  

5. Organizační záležitosti spojené s prací sekce 

6. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Setkání sekce MŠ1 Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájila a členy přivítala 

místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská2. Nastínila program jednání a představila 

doplňující připomínky k předloženému Standardu ředitele.  

2. Připomínky byly ještě dále diskutovány a blíže konkretizovány tak, aby byly připraveny 

pro nově vzniklý pracovní tým, který bude k práci na Standardu ředitele sestaven. 

3. Dalším tématem jednání sekce MŠ byla Strategie 2030+3. Diskutována byla konkrétně 

specifika přípravy budoucích pedagogů pro MŠ z pohledu ředitele/ředitelky MŠ. Na 

základě diskuze se sekce shodla na velkých rozdílech v přípravě budoucích pedagogů 

napříč kraji, zároveň ale i typy škol, které vzdělání poskytují. Na základě absolvované 

přípravy existuje hned několik skupin pedagogů v MŠ, i proto není možné jednotlivá 

stanoviska generalizovat. 

Jako zásadní se bez ohledu na typ vzdělávání jeví osobnostní předpoklady pro práci 

pedagoga MŠ.  

Problematická je nejednotnost požadavků na přípravu budoucích pedagogů. 

Zdůrazněn byl i obsah vzdělávání. V souvislosti s průběžným doplňováním vzdělávání 

u některých učitelů zůstává otázka, zda nepřehodnotit kritéria (obsah talentových 

zkoušek, povinné testování v rámci pohybové průpravy budoucích pedagogů).  

V diskuzi byl kladen důraz na přednosti vzdělávání, které poskytuje dostatečné 

množství řízené praxe. Pokud budoucí pedagog nemá střední pedagogickou školu 

a např. po gymnáziu nastoupí na bakalářský program, s praxí se setká až ve druhém 

roce studia. Dřívější nastavení řízené praxe by pro budoucí pedagogy bylo velkým 

                                                           
1 Sekce MŠ, sekce – v dokumentu jsou oba pojmy zaměnitelné. 
2 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 
3 Oficiální název STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

přínosem i v souvislosti s jejich rozhodováním, zda je pro ně práce pedagoga v MŠ 

vhodná.  

Na základě velkých rozdílů v přípravě budoucích pedagogů nelze ani zobecnit, jaké 

znalosti a kompetence jsou u absolventů na výborné úrovni a které oblasti by naopak 

měly být posíleny. Členové sekce se z mnoha diskutovaných témat shodli na posílení 

znalostí a kompetencí v oblasti komunikace (s dítětem, ale zejména s rodiči) 

a managementu třídy. Někteří členové sekce MŠ se zúčastní připravované 

moderované diskuze ke Strategii 2030+, kde budou dále specifika MŠ probírána. 

4. Náplní závěrečné diskuze byla zejména tato dvě témata: elektronická podpora zápisu 

a komparátor škol. Místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská nejprve představila 

komparátor škol, jako systém, který umožňuje rodičům přehledně se orientovat na 

základě tvrdých dat v nabídce jednotlivých MŠ. Komparátor je krajově omezen, ale 

sekce ho vnímá jako velmi dobrý orientační prostředek v nabídce MŠ pro rodiče. 

V souvislosti se zápisem do MŠ byla též diskutována elektronická podpora zápisů jako 

funkční nástroj pro ředitele. Plošné zvedení tohoto podpůrného systému by velmi 

usnadnilo práci ředitele, který si podobný systém musí vytvářet sám a bez provázání 

na ostatní MŠ nedosahuje takové funkčnosti jako centralizovaný systém, např. v rámci 

kraje. Více podrobností shrne sekce v krátkém textu (viz Nejbližší úkoly vycházející 

z jednání sekce MŠ). 

5. Na závěr bylo potvrzeno další jednání sekce MŠ, a to 24. 9. 2019. (Adresa: 

Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1 – Hradčany.) 

6. Nejbližší úkoly vycházející z jednání sekce MŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Krátký text k probíraným tématům 

v rámci jednání sekce MŠ 

červen 2019 Jana Kovářová ve 

spolupráci se členy 

sekce MŠ 

2 Zjistit možnosti zapojení organizací do 

aktivity Začínající učitel 

do 5. 6. 2019 tajemnice SKŘ 

Lenka Volfová 

3 Poslat zápis z jednání sekce MŠ do 5. 6. 2019 tajemnice SKŘ 

Lenka Volfová 

 

7. Jednání sekce MŠ SKŘ zakončila místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská. 

 

Praha 4. června 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatelka zápisu: Kamila Podrápská 


