
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání   

Sekce MŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 5. 11. 2019 v 10:00 v Praze na NIDV (Senovážné náměstí 872/25, 

110 00 Praha 1) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Chystané a plánované změny týkající se mateřských škol 

3. Diskuze k jednotlivým tématům 

4. Zpráva z pilotáže SKŘ – sběr podnětů 

5. Organizační záležitosti spojené s prací Sekce MŠ SKŘ 

6. Zakončení jednání 

  

Průběh jednání:  

1. Setkání Sekce MŠ Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájila 
místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská.1  

2. Hlavním tématem jednání bylo předání aktuálních informací chystaných změn 
týkajících se mateřských škol. Členka Sekce MŠ a zároveň Poradního sboru 
pro předškolní vzdělávání MŠMT Marie Vránová představila jednotlivé body, ke 
kterým byla vedena průběžná diskuze. Níže jsou uvedena klíčová témata: 

Zařazování do platových tříd – do budoucna úprava katalogu prací, kde by se měla 
u ředitelů2 MŠ objevit 11. platová třída.   

Sekce se v tomto ohledu shodla, že by měla podat podnět směrem k budoucím 
úpravám. Navržen byl vznik Srovnávací analýzy ředitele MŠ a ZŠ a zároveň dokument 
shrnující změny v práci ředitele od roku 2010, kdy byl katalog prací vydán. Monika 

Vagenknechtová představila prvotní souhrn, který bude dopracován a následně 

předložen jako podnět pro úpravu zařazení ředitelů a ředitelek do platových tříd. 

Návrh úpravy vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 Zrušení ustanovení § 2 odst. 4 účinného od 1. 9. 2020 

Vyhláška č. 196/2019 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství, ruší 
ustanovení § 2 odst. 4: „Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, má 
nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více 

                                                           
1 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 
2 Ředitel – v případě samostatného požití je pojem v textu používán jako zástupný pro ředitele i ředitelku. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje 
zřízení samostatné třídy.“ 

 Chůvy (nepedagogický pracovník) si zatím mohou z ESF v MŠ nechat – 
v šablonách III (personální podpora). 

 Asistenti pedagoga – podobně jako ve speciálních MŠ, bude nároková pozice 
v běžných MŠ – podpora inkluze – nejdříve od 2021.  

 Další podněty k novele vyhlášky do budoucna 

 § 2 – max. počet dětí ve třídě – navrhnout na 20 dětí (nejdříve však v roce 2023) 

 § 5 odst. 6 – výkon činnosti nepedagogického pracovníka nahradit asistentem 
pedagoga.  

Do MŠ děti od 3 let, děti 2leté a mladší budou v gesci MPSV (z dětských skupin – 
Jesle). 

Zástupce ředitele.  Návrh úpravy nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků v souvislosti 

s nastavením snížení přímé pedagogické činnosti (PPČ)  

u zástupců ředitelů (ZŘŠ) a vedoucích učitelek (VU) mateřských škol. 

Návrh úpravy: 

a) Samostatné MŠ. Možnost jmenovat zástupce ředitelen (ZŘŠ) v MŠ se čtyřmi 
a více třídami. 

b) Samostatné MŠ s více pracovišti. Možnost jmenovat ZŘŠ nebo VU (vedoucí uč.) 
pro každé odloučené pracoviště, a to snížením hodin PPČ o pět na každé 
pracoviště. Ponechat v kompetenci ředitele školy zvolit podle potřeby počet ZŘŠ 
nebo VU a velikost i rozdělení snížení hodin jejich přímé pedagog. 
Činnosti (PPČ). 
V celkovém nastavení organizace MŠ nesmí být vykázán větší počet tříd u ZŘŠ 
nebo VU, než skutečně řídí. Započítávají se pouze třídy, které nebyly dány jinému 
ZŘŠ. 

c) Sloučené subjekty ZŠ a MŠ. Možnost jmenovat ZŘŠ nebo VU pro pracoviště MŠ 
již od jedné třídy, a to v souvislosti se skutečností, že ředitelé základních škol ve 
většině případů nejsou zcela obeznámeni s problematikou předškolního 
vzdělávání.  

Na odloučeném pracovišti může ŘŠ snížit uč. PPČ až  o 5 hodin. Na MŠ od 4 tříd 

jmenovat ZŘŠ. Podobné ve spojení ZŠ + MŠ. Pokud bude ZŘŠ řídit více pracovišť, 

započítávají se mu tyto třídy a pak na odloučeném pracovišti nemůže být vedoucí 

učitel. Pokud je ZŠ a MŠ v jedné budově, musí se jednat o ZŘŠ. Pravidlo ZŘŠ nesmí 

mít méně hodin PPČ než ŘŠ. Volba, kolik ZŘŠ, ale snížení jen podle počtu hodin PPČ, 

který může odečíst jednomu ZŘŠ.   

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

 

Další témata: 

Přibývání odkladů  Nárůst až k 20 % oproti Slovensku, kde je 8 %. Ředitelé by se 
měli zaměřit na posílení a zlepšení pedagogické diagnostiky. 

Přibývání dětí s autismem. Tyto děti by se neměly automaticky dostávat odklady ŠD, 
ale měl by pro ně být využit přípravný ročník. Problematika diagnostik – SPC, PPP by 
mělo diagnostiku vydat, klinický psycholog, psychiatr potvrdit. Z důvodu povahy této 
poruchy ale u mnoha (zejména mladších dětí) nejsou jednoznačné diagnostiky 
vydávány. 

Diskutovány byly nástroje, které ředitelé v souvislosti s prací s těmito dětmi využívají. 
Vyzdviženy byly škály od J. Bednářové. Z diskuze vzešel i návrh, že do budoucna by 
NIDV mohlo zajistit workshopy či navazující podporu této odbornice. 
 
Diskuze se vedla i k dalším tématům, u nichž by do budoucna mohly nastat jisté 
změny. Ať už to byl počet asistentů v mateřských školách či problematika docházky 
v povinném předškolním ročníku a její řešení.  

 
3. Nejen v souvislosti s připravovaným dokumentem (podklad pro úpravu zařazení 

do platových tříd) byla navržena spolupráce napříč sekcemi. Sekce MŠ vidí jako 
přínosné možnost setkání nad tématy, kterého by se účastnili vždy tzv. 
„přechodové“ sekce. Taková setkání by mohla být do budoucna standardem 
v rámci SKŘ. Pro efektivnější přenos informací mezi sekcemi by navíc měl být 
vyčleněn prostor i v rámci jednání Pléna SKŘ. Cílem by bylo krátce informovat 
o činnosti sekce a případně otevřít témata k vzájemné spolupráci.  

4. Další část jednání byla věnována sběru podnětů k Závěrečné zprávě z pilotáže 
SKŘ – Příloha č. 1. Reflexe členů SKŘ (SOUHRN DOPORUČENÍ OD 
ÚČASTNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH ZPĚTNOU VAZBU); MŠ 

5. V závěru byly řešeny organizační záležitosti sekce MŠ. Byly stanoveny termíny 
jednání pro nadcházející projektovou etapu: 14. 1. 2020 (Praha); 3. 3. 2020 
(Praha); 5. 5. 2020 (Praha). Místa konání mohou být v průběhu roku upravena. 
 

6. Nejbližší úkoly vycházející z jednání Sekce MŠ: 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost za 
splnění:  

1 Připravit prezentaci o SKŘ. 18. 11. 2019 tajemnice SKŘ 

2 Doplnit navrhovaný text k úpravě 
platového zařazení. 

29. 11. 2019 členové sekce MŠ 

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

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

 

 

Praha 5. listopadu 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatelka zápisu: Kamila Podrápská 

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 1  

Reflexe členů SKŘ (SOUHRN DOPORUČENÍ OD ÚČASTNÍKŮ POSKYTUJÍCÍCH 
ZPĚTNOU VAZBU) 

MŠ 

 
1. KOMENTÁŘ K VYTÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH POZIC – PŘEDSEDA, 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ, ČLENOVÉ 

Vytížení členů i místopředsedkyně sekce je hodnoceno jako adekvátní k dosavadní 
činnosti. 

 

2. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÁSTUPCŮ MŠMT, ČŠI, NIDV PRO PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ A FUNGOVÁNÍ SKŘ 

Přítomnost zástupců MŠMT, ČŠI, NIDV je vnímána jako důležitá a přínosná.  

Návrh pro implementaci: Zefektivnit spolupráci s kompetentními zástupci MŠMT a ČŠI. 
Posílit přenos stanovisek směrem k těmto partnerům. Vytvořit seznam kontaktních 
osob v těchto institucích. Tyto osoby mohou být pravidelnými hosty na jednáních nebo 
na ně budou jen směřována jednotlivá stanoviska. 

 

3. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ODBORNÍKŮ Z PRAXE PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ SKŘ 
– myšleno externí vstupy na jednáních SKŘ (Zástupci MŠMT, ČŠI, a další) 

Vstupy odborníků na jednáních jsou v souvislosti s jednotlivými tématy považovány za 
vhodné a přínosné. 

Návrh pro implementaci: Posílit provázanost s dalšími partnery (např. MAS). 

 

4. JEDNÁNÍ SEKCÍ SKŘ 

 Je nastavené složení členů Sekcí optimální?  

Ano, zastoupení odlišných typů MŠ je obohacením pro fungování sekce. 

 Odpovídá frekvence a místo stanovené pro jednání sekcí potřebám SKŘ? 

Místo i frekvence jednání jsou dobře nastaveny. 

Návrh pro implementaci: Možnost výjezdních zasedání. 

 Je národní úroveň pro jednání Sekcí dostačující?  

Pro pilotní ověření fungování ano. 

Návrh pro implementaci: Rozšíření působnosti SKŘ do regionů. 

 Je rozdělení sekcí na ZŠ, SŠ, MŠ a ZUŠ funkční a smysluplné?  

Ano. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Návrh pro implementaci: Posílit provázanost mezi jednotlivými „přechodnými“ sekcemi 
(MŠ – ZŠ, ZŠ – SŠ) – riziko – přetížení sekce ZŠ.  

Vytvořit prostor pro informace z jednotlivých sekcí v rámci jednání pléna. 

V souvislosti s probíranými tématy posílit možnost spolupráce (i v rámci jednání pléna) 
mezi jednotlivými sekcemi. 

 Využívá sekce Usnesení jako nástroj komunikace s předsednictvem, popř. 
plénem? 

Nástroj je zatím využíván minimálně. 

Návrh pro implementaci: Navrhnout a využívat i jiné nástroje komunikace. 

 

 

 

 

 


