
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis ze zasedání   

Sekce MŠ Stálé konference ředitelů 

 

konaného v úterý 14. 1. 2020 v 10:00 v Praze (NPI ČR – Centrální pracoviště, 

Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Organizační záležitosti spojené s prací sekce pro rok 2020 

3. Reflexe plenárního zasedání a jeho klíčových témat 

4. Prostupnost mezi jednotlivými druhy škol  

5. Centrální matrika a chybovost při vykazování 

6. Diskuze k dalším aktuálním tématům, návrhy pro další práci sekce 

7. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Úvodní část jednání byla věnována administrativním a organizačním 

záležitostem spojeným s členstvím v SKŘ pro rok 2020.  

2. Jednání sekce začalo reflexí plenárního zasedání SKŘ ze dne 17. 12. 2019. 

Členové sekce reagovali na jednotlivé výstupy a chválili zejména představení 

revizí RVP, ucelenost informací a potenciál pro dobré zavádění do praxe, pokud 

se z představeného modelu bude vycházet. Za klíčové sekce považuje předání 

jasných informací směrem ke školám, zároveň je ale potřeba školám nechat 

jistou volnost k převzetí zodpovědnosti, aby mohla být zajištěna individualizace 

jednotlivých škol. 

3. Krátká informace proběhla i k uzavření tématu z minulých jednání, které se 

týkalo zařazení vedoucích pracovníků MŠ do platových tříd. Aktuální stav  

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

 

nasvědčuje tomu, že ředitelé a ředitelky MŠ by měli být jednotně zařazeni do 

11. platové třídy. 

4. Předsedkyně sekce MŠ (místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská) navrhla 

dva možné okruhy, kterými by se mohla sekce zabývat. Prvním tématem, 

i napříč sekcemi, by mohla být prostupnost mezi jednotlivými druhy škol. 

Výstupem by byl jasný přehled očekávání a povinností pro jednotlivé druhy škol, 

např. soupis v podobě „desatera“, který by zohledňoval praxi, ale zároveň ji 

propojoval s mnohými teoretickými koncepty, které školy již používají (metodiky 

Raabe, časové tematické plány, ČŠI, apod.). Důležité je zde uvést souhrn 

činností a dovedností, na nichž je možné některé ukazatele deklarovat. 

Členové SKŘ diskutovali o možnostech tvorby takového dokumentu, a také o 

již existujících konceptech, stejně tak jako zkušenostech s podobnými 

iniciativami. Členové sekce se shodli, že tento návrh bude představen na 

předsednictvu i jako záměr propojit činnost sekcí. 

Stejně tak jako přechod mezi MŠ a ZŠ, by mohl být zmapován i přechod ZŠ/SŠ. 

5. Dalším tématem, které bylo otevřeno, byla centrální matrika v souvislosti 

s chybovostí při vykazování. Diskuze byla vedena o podobě centrální matriky, 

která by měla přímý směr k MŠMT a která by dopomohla právě menší 

chybovosti při vykazování. V jednotlivých regionech jsou podobné systémy 

využívány, plošné sjednocení a zavedení by mělo být podnětem pro MŠMT. 

Navíc existují systémy (ÚIV, InspIS), které by stačilo rozšířit či modifikovat. 

Nastavení takové matriky by mělo být variabilní, mělo by mít základní strukturu 

a dále možnosti pro individuální nastavení potřeb školy, tak jak je využije. Sekce 

se shodla na sepsání takového podnětu, který by byl následně poslán na 

MŠMT. Je třeba, aby takový podnět vystihl i výhody pro obě strany, jak pro 

ředitele, tak pro MŠMT.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

6. V rámci volné diskuze došlo na sdílení dobré praxe, ať už v souvislosti 

s návštěvami ve školách, včetně zahraničních stáží, byly předávány i inspirace 

k dalšímu vzdělávání či literatuře1. Představena byla i realizace vícedenních 

setkání pro vedoucí pracovníky MŠ financovaných z šablon, které vedou 

k tvorbě kolegiálních sítí, sdílení dobré praxe a zároveň přinášejí zajímavý 

program zacílený na konkrétní skupinu ředitelů škol (ředitelé si mohou vybírat 

moduly/workshopy dle potřeby). 

7. Závěrem byly ještě shrnuty informace k proběhlému sněmu předškolního 

vzdělávání. Stručný zápis, prezentace, včetně audiozáznamu ministra Roberta 

Plagy jsou umístěny na Sharepointu. 

 

8. Nejbližší úkoly vycházející z jednání Sekce MŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Nasdílet prostředí na Sharepointu. v návaznosti 

na jednání 

sekce MŠ 

tajemník SKŘ 

2 Příprava podnětu k tématu 

centrálních matrik. 

průběžně do 

jednání další 

sekce, tj. 3.3. 

2020 

místopředsedkyně 

sekce MŠ SKŘ 

3 Příprava podnětu k tématu 

spolupráce mezi sekcemi – výstupy 

jednotlivých stupňů škol. 

průběžně do 

jednání 

pléna/předse

dnictva – 

26.  2. 2020 

místopředsedkyně 

sekce MŠ SKŘ 

                                                 
1  Halda, J.; Herman, M.: Jsi tam, brácho? 
 Kartous, B.: No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? 

Roman Musil – Kurzy rétoriky, hra ve vyučování, dramatizace ve výuce 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 14. ledna 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatelka zápisu: Kamila Podrápská 


