
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce MŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v pondělí 25. 4. 2019 v 10:00 h v Praze (Církevní MŠ Srdíčko) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Diskuze k předloženému Standardu ředitele 

3. Formulace jednotných připomínek za sekci MŠ 

4. Prohlídka Církevní MŠ Srdíčko 

5. Diskuze k dalším tématům práce sekce MŠ 

6. Organizační záležitosti spojené s prací Stálé konference ředitelů 

7. 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 

strukturu připomínek ke Standardu ředitele: 

a. poslání dokumentu,  

b. forma a rozsah, 

c. specifikace Standardu pro MŠ. 

 

2. Na základě diskuze k jednotlivým bodům sekce MŠ vyslovila závěry k předloženému 

Standardu ředitele: 

Předkládaný Standard ředitele chápe sekce MŠ jako zastřešující dokument pro 

všechny ředitele napříč jednotlivými typy škol, ideál, ke kterému by měl ředitel 

směřovat. Kritéria jsou úměrně aplikována pro jednotlivé stupně škol. Sekce 

považuje za žádoucí vymezit v úvodní části dokumentu jasný cíl a poslání Standardu 

ředitele.  

Předkládaný Standard ředitele popisuje zejména kompetence ředitele, nikoliv 

pracovní náplň. Pro upřesnění a lepší chápání dokumentu sekce navrhuje jeho 

přejmenování, např. na Kompetenční profil ředitele. 

Předkládaný materiál sekce chápe jako měřítko kvality, které by mělo být 

nápomocné zejména pro zřizovatele. Materiál by rozhodně neměl být primárně 

chápán jako kontrolní nástroj. Kladně je hodnoceno provázání na dokument Kvalitní 

škola. Pro větší jasnost naplňovaných kritérií by sekce doporučila jejich škálování. 

                                                           
1 Sekce MŠ, sekce – v dokumentu jsou oba pojmy zaměnitelné. 
2 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Jednotlivé stupně pro konečnou škálu by se mohly inspirovat již vytvořenými, které 

jsou aplikovány např. právě u hodnocení Kvalitní školy. 

Sekce MŠ doporučuje sjednotit a upřesnit terminologii předkládaného dokumentu 

(za pomoci terminologie školského managementu). Též je žádoucí vyvarovat se 

v dokumentu dublování termínů i obsahových kritérií. 

Sekce navrhuje dokument propojit s nastavením dalšího vzdělávání nejen na NIDV, 

ale i ve spolupráci s dalšími poskytovateli DVPP. Nejen že DVPP bude z dokumentu 

vycházet, ale sekce by vítala i jasné propojení jednotlivých kurzů s oblastmi 

Standardu ředitele. Např. v anotacích kurzů by mohla být již uvedena jednotlivá 

kritéria, aby ředitel na první pohled věděl, ve kterých oblastech by pro něho měl být 

daný kurz nápomocný, a cílová skupina by se tak v nabídce DVPP lépe zorientovala. 

Dokument by podle sekce MŠ měl být dopracován zejména jako nástroj pro 

autoevaluaci ředitele. Pro větší objektivitu bylo sekcí navrženo další připomínkování 

dokumentu, např. ze strany VÚP a jiných subjektů. 

3. V rámci závěrečné diskuze sekce MŠ navrhla vytvoření dokumentu popisujícího 

komplexní náplň práce ředitele, který by mohl být funkční přílohou k předkládanému 

Standardu. Zazněl návrh vytvořit obdobný dokument napříč jednotlivými sekcemi. Dále 

byly diskutovány možnosti podpory zaměstnanců, zapojení MŠ do projektů a další 

rozšiřující aktivity v rámci MŠ. Diskuze se vedla i k připravovaným legislativním 

úpravám vztahujícím se k provozu MŠ. 

 

4. Nejbližší úkoly vycházející z jednání sekce MŠ: 

Pořadov

é číslo 

úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Zarezervovat místnost na setkání sekce 

MŠ (4. 6. 2019) 

do 25. 4. 2019 tajemnice SKŘ 

Lenka Volfová 

2 Poslat dokument Kariérní systém do 3. 5. 2019 tajemnice SKŘ 

Lenka Volfová 

3 Nasdílet dokument pro tvorbu dokumentu 

„Činnosti ředitele MŠ“ 

do 3. 5. 2019 tajemnice SKŘ 

Lenka Volfová 

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

Lenka Volfová 

5 Návrh na zpracování dokumentu 

obsahujícího náplň práce ředitele napříč 

typy škol 

Setkání 

předsednictva/

pléna 

Místopředsedkyně 

SKŘ Kamila 

Podrápská 

 

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

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Praha 25. dubna 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatelka zápisu: Kamila Podrápská 


