
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání 

Sekce SŠ/VOŠ Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 13. 11. 2019 v 10:00 v Praze v zasedací místnosti R007 na 

NIDV (Senovážné nám. 872/25, 110 00 Nové Město) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030+ (diskuze nad předloženým 

dokumentem) 

3. Závěrečná zpráva z pilotáže SKŘ  

4. Harmonogram činnosti Sekce SŠ/VOŠ SKŘ 

5. Zakončení jednání Sekce SŠ/VOŠ SKŘ 

 

Průběh jednání:  

1. Setkání Sekce SŠ/VOŠ1 Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy 

přivítal místopředseda SKŘ Mojmír Šemnický2, který představil program jednání.  

2. Úvodem byla shrnuta činnost ostatních sekcí a představen postup připomínkování 

dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030+. Členové byli vyzváni, 

pokud tak ještě neučinili, aby prostoru k připomínkování využili, a to nejpozději do 

neděle 24. 11. 2019. 

3. Hlavním tématem jednání byl dokument Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 

2030+3. Členové postupně vyjádřili svůj názor a jednotlivé připomínky 

k dokumentu. Sekce se shodla, že dokument je vysoce srozumitelný, přehledný 

a dobře strukturovaný. Vyzdvižen byl i participativní záměr tvorby tohoto 

dokumentu. 

Níže uvedené připomínky budou zapracovány do výsledného navrženého 

usnesení za SKŘ, které se bude dále projednávat na předsednictvu a plénu SKŘ. 

Z důvodu větší přehlednosti zápisu nejsou uváděny opakující se připomínky od 

jednotlivých členů. 

 V reakci na současný stav (nedostatek pedagogických pracovníků, stárnutí 

pedagogických sborů) by SC2 měl akcentovat dlouhodobou a pečlivou práci 

s lidskými zdroji ve školství a tento cíl by měl být strategicky rozpracován. 

                                                           
1 Termíny Sekce SŠ/VOŠ  a Sekce jsou v textu zaměnitelné. 
2 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 
3 V textu je využit i zástupný pojem „Strategie“. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Učitelům, ale i ředitelům chybí perspektiva do budoucna. Měl by vzniknout 

kariérní řád, který prováže jednotlivé stupně i s finančním ohodnocením. 

 Problematika vyrovnání nerovností ve školství je důležitá a na zlepšování 

stavu je potřeba i nadále pracovat. Klíčové ale je, aby byli motivovaní a 

vzdělaní lidé ve školství, jednoduše, aby měl kdo ve školství s vyvstalými 

problémy bojovat. 

 Oblast financí v rámci Strategie je třeba dále rozpracovat, např. platy 

pedagogických zaměstnanců a jejich nárůst není nastaven tak, že by 

zahrnoval míru inflace, což je chybné. 

 Strategie by též měla myslet na změnu charakteru vzdělávání do budoucna 

a navrhnout motivační systém nejen pro pedagogické zaměstnance, ale 

i proděti, žáky, studenty. Je třeba udržet a pěstovat vstupní motivovanost 

žáků. (P. Tulpa) 

 Ve Strategii je velký důraz a mnoho prostoru přenecháno kompetencím, do 

budoucna by však neměly zmizet ani pro školu potřebné znalosti. Úkolem 

školy je posilovat u žáků vědomosti a gramotnosti. 

 Škola nemůže suplovat roli rodiny. Nemotivované žáky škola nemá jak 

k činnosti přinutit. (J. Mikuláštíková) 

 Ve Strategii by měl být prostor i pro rodinu a posilování její funkce směrem 

k vytváření postojů ke vzdělávání. 

 Vzdělávání a příprava budoucích pedagogických pracovníků není 

dostatečná. V rámci nastavení jednotlivých implementačních kroků 

Strategie by měla být příprava a zejména změna její struktury akcentována. 

(K. Štix) 

 Na vzdělávání je třeba se dívat z pohledu společnosti, státu, ne z pohledu 

samotných škol, jen tak se může jednat o strategii  školství a ne strategii 

jednotlivých typů či dokonce samotných škol. 

 Příprava budoucích pedagogických zaměstnanců by měla více řešit 

osobnostní předpoklady, ve školách by se měly zohledňovat aprobace 

a nejen kvalifikovanost. (M. Hřebecký) 

 Jednotlivé cíle a linie jsou nastaveny vysoce obecně. Klíčové pro Strategii 

bude nastavení jednotlivých implementačních kroků. (V. Štefl) 

 I přes to, že Strategie vychází ze školského zákona, nezahrnuje vyšší 

odborné školy. Nezohledňuje projekty, jejichž cílem je mimo jiné i přenést 

informace směrem k MŠMT. (P. Uherka) 

 

4. V další části jednání se diskutovala např. podoba budoucího možného středního 

článku a jeho kompetence. Vyzdvižen byl fakt, že ve strategii zřízení tohoto článku 

našlo své místo. Mělo by se jednat o metodickou pomoc, která by měla ulehčit 

ředitelům, ale i samotným učitelům. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

5. Členové se shodli, že pro efektivní diskuzi jednotlivých připomínek ke Strategii 

2030+, je vhodná přítomnost členů/člena z pracovní skupiny, která se na tvorbě 

Strategie 2030+ podílela. 

6. Byla představena struktura závěrečné zprávy za pilotáž SKŘ. Členové mají 

možnost se vyjádřit k jednotlivým bodům zprávy, a to do 29. 11. 2019. 

7. Členové stanovili termíny jednání pro nadcházející projektovou etapu: 17. 1.; 25. 

3.; 12. 5. 2020. Jednání se budou konat v Praze, v případě změny budou členové 

sekce informováni s dostatečným předstihem, nejpozději na předchozím 

uskutečněném jednání sekce.  

 

8. Nejbližší úkoly vzešlé z jednání Sekce SŠ/VOŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost 

za splnění:  

1 Připomínkovat dokument  24. 11. 

2019 

členové Sekce 

SŠ/VOŠ 

2 Zjistit možnosti přítomnosti členů externí 

expertní skupiny na plénu 17. 12. 

29. 11. 

2019 

Tajemník SKŘ 

3 Poslat případné podněty do závěrečné 

zprávy z pilotáže SKŘ.  

29. 11. 

2019 

členové Sekce 

SŠ/VOŠ 

 

9. Jednání bylo ukončeno místopředsedou SKŘ Mojmírem Šemnickým. 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 13. listopadu 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Mojmír Šemnický 


