
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce SŠ/VOŠ Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 19. 6. 2019 v 10:00 h v Praze v zasedací místnosti na NIDV 

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

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Publicita sekce SŠ/VOŠ – možnosti spojené s komunikací směrem k veřejnosti  

3. Aktuální témata vhodná k podpoře ředitelů/ředitelek SŠ/VOŠ 

4. Závěrečná diskuze 

5. Zakončení jednání sekce SŠ/VOŠ 

 

Průběh jednání:  

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

přivítal místopředseda SKŘ Mojmír Šemnický1. Na začátku jednání byl 

prodiskutován dosavadní postup práce se Standardem ředitele. Jedna z členek 

navržených do pracovní skupiny pro dopracování Standardu ředitele, paní 

ředitelka Jana Hrkalová, přiblížila ostatním členům sekce současný postup 

práce na Standardu ředitele. Byla vyřešena zástupnost na odpoledním jednání 

a sekce se shodla, že nominovaní zástupci budou na odpoledním jednání 

vystupovat v souladu s usnesením sekce SŠ/VOŠ ze dne 26. 4. 2019.  

 

2. Prvním bodem jednání byly možnosti publicity SKŘ, resp. sekce SŠ/VOŠ. 

Členové navrhli možnosti zejména v rámci již plánovaných akcí (setkání, 

konferencí) jednotlivých asociací či jiných setkání pro ředitele2. Členové SKŘ 

upřesní jejich termíny a detaily budou prodiskutovány v rámci podzimního 

jednání sekce SŠ/VOŠ. 

Diskutovalo se i o možnostech setkání ředitelů v regionech (krajích) pod 

záštitou SKŘ; možnost setkávání na krajských pracovištích NIDV je z důvodu 

snazší dostupnosti pro ředitele preferována před umístěním takových setkání 

do škol (i když tuto možnost jsou někteří z členů schopni zajistit). Z hlediska 

formy zazněly zejména dvě možnosti (kulatý stůl k představení SKŘ; kulatý stůl 

                                                           
1 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 
2 Konference Asociace zdravotnických škol ČR, setkání ředitelů gymnázií, celostátní seminář ředitelů středních 
průmyslových škol apod. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

navázaný na nějaké téma/vzdělávání pro ředitele, který by obsahoval 

i představení SKŘ). 

Členové sekce SŠ/VOŠ se shodli primárně na posílení informací o SKŘ na 

webu SYPO a zprostředkovaně přes web NIDV. Dále byla navrhována publicita 

v rámci Učitelských novin (aktuální články z jednání) či Řízení školy (navrhnout 

některé z témat, které SKŘ zrovna projednává – nabídnout postoj sekce, celé 

SKŘ). Předložena byla i možnost informovat o SKŘ na webech jednotlivých 

regionů (viz např. www.zkola.cz). 

V návaznosti na ucelení informací o SKŘ na webu projektu SYPO by bylo dobré 

podpořit spolupráci s kraji (zejména s odbory školství krajských úřadů), např. ve 

formě informačního e-mailu o SKŘ, členech a aktuální práci, popř. se shrnutím 

práce dosavadní. Krajské úřady by mohly distribuovat i vzdělávací nabídku 

projektu SYPO pro ředitele škol. Výborným místem pro prezentaci SKŘ by bylo 

např. i pravidelně se konající setkání vedoucích pracovníků odborů školství 

krajských úřadů. 

Nejen v souvislosti s prezentací SKŘ, ale i pro více koncepční práci členové 

sekce SŠ/VOŠ navrhují do dalšího jednání pléna připravit plán činnosti SKŘ na 

školní rok 2019/2020. 

 

3. Přítomní členové prodiskutovali možná témata, na která by mohly být zaměřeny 

workshopy: 

- Well-being (vztah dětí ke škole), co pro to může ředitel udělat 

- Uspokojování potřeb dětí ve škole 

- Vytýkací a hodnoticí pohovor (zde byla navržena možná spolupráce s paní 

ředitelkou Mikuláštíkovou) 

- Psychologická podpora učitelů (problematika poradenského pracoviště, 

výchovní poradci a minimální osvobození od vyučovací povinnosti, chybějící 

legislativa ke kariérním poradcům) 

- Nastavení organizace práce ve třídě z pohledu ředitele 

- Formativní hodnocení ve škole 

- Mediální obraz školy – jak prezentovat školu navenek, prezentace školy ve 

21. století (https://www.upschool.cz/) 

- Právo (široká oblast spojená se školstvím) 

V rámci témat se diskutovalo i o jiných vzdělávacích nabídkách, které ředitelé 

absolvovali nebo na ně mají dobré reference, jako např. systémový projekt SRP 

(NIDV), pilotní projekt Kmenové vůdcovství – inspirováno zahraničním vzděláváním 

pro manažery, osobnostní rozvoj ředitele, individuální podpora pro každého, 

konzultace procesu změny ve vedení lidí (Magistrát hl. města Prahy). 

 

4. Nejbližší úkoly vzešlé z jednání sekce SŠ/VOŠ: 

http://www.zkola.cz/
https://www.upschool.cz/


                                                                                                                                                                                            
   

 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost 

za splnění:  

1 Upřesnění možností prezentace SKŘ, 

popř. sekce SŠ/VOŠ (dojednání termínů, 

míst, možností prezentace SKŘ / sekce 

SŠ/VOŠ, personální obsazení apod.) 

nejpozději 

do konce 

září 2019 

členové sekce 

SŠ/VOŠ 

2 Projednat možnosti posílení pozice SKŘ 

v rámci webu SYPO a v návaznosti na to 

doplnit obsah na web SYPO 

do srpna 

2019 

tajemník SKŘ 

3 Doplnit aktuální témata pro DVPP / 

podporu ředitele 

do 7. 7. 

2019 

členové sekce 

SŠ/VOŠ 

4 Na zářijové setkání připravit 

harmonogram školy/organizace – pro 

efektivnější domlouvání termínů jednání 

sekce SŠ/VOŠ na další školní rok 

do jednání 

sekce 

SŠ/VOŠ 

členové sekce 

SŠ/VOŠ, 

tajemník SKŘ 

 

5. Na závěr diskuze vyvstal ještě možný podnět pro aktivizace SKŘ, a to téma 

přechodu šablon OP VVV pod krajské řízení. 

6. Závěrem byla předána informace k další spolupráci na Strategii 2030+. Čeká 

se na podklady od paní Stuchlíkové. 

7. Jednání ukončil místopředseda SKŘ Mojmír Šemnický s tím, že byl potvrzen 

zářijový termín, tj. 25. 9. 2019 v 10:00 h v Praze na NIDV. 

  

 

 

 

 

 

Praha 19. června 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Mojmír Šemnický 

 


