
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce SŠ/VOŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v pátek 26. 4. 2019 v 10:00 h v Praze v konferenčním centru NIDV 

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

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Diskuze nad předloženým Standardem ředitele 

3. Usnesení sekce k předloženému Standardu ředitele 

4. Náměty pro další práci sekce SŠ/VOŠ 

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. Nastínil program setkání 

a zahájil první část jednání, tj. diskuzi všech přítomných členů sekce SŠ/VOŠ. 

2. Na základě proběhlé diskuze bylo formulováno stanovisko sekce SŠ/VOŠ 

k předloženému Standardu ředitele: 

 

Sekce SŠ/VOŠ podporuje vznik dokumentu popisujícího práci ředitele. 

Předložený Standard ředitele chápe jako dílčí, týkající se pouze pedagogické 

práce. V předloženém Standardu ředitele není zahrnuta ekonomická, právní 

či hospodářská role ředitele. I proto sekce navrhuje přejmenování 

předloženého dokumentu, např. na Standard pedagogického lídrovství 

ředitele školy, Rámec činností ředitele či Kompetenční model ředitele. 

Akcent pedagogického lídrovství sekce vítá, ale zároveň je třeba uvést další, 

v současné době převažující činnosti ředitele. Zastřešující by mohly být např. 

tyto dva okruhy: 1. rozvoj školy jako funkční organizace specializované na 

učení (se) se specifickým klimatem atd. („škola jako organismus“, „škola 

jako komunita“), 2. procesy podpory a správy hlavního poslání školy. Bez 

ohledu na pojmenování sekce navrhuje do předloženého dokumentu 

zapracovat širokou škálu činností ředitele v oblasti ekonomické, finanční, 

komunikační, správní, právní, zadávání veřejných zakázek a další. 

                                                           
1 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Z úvodního textu (preambule) není jasně zřejmá funkce dokumentu. Bylo by 

tak dobré vyjasnit, zda se jedná o metodický podpůrný materiál pro ředitele, 

nebo primárně o nástroj vnější kontroly, čemuž by následně měla odpovídat 

struktura i obsah dokumentu. 

Sekce SŠ/VOŠ navrhuje dokument dopracovat jako podpůrný metodický 

materiál pro ředitele, který by sloužil primárně pro jeho vlastní 

sebehodnocení. 

Do úvodního textu sekce též navrhuje zakomponovat osobnostní profil ředitele. 

V souvislosti se strukturou dokumentu a dělením do tří sloupců sekce navrhuje 

změnu názvu třetího sloupce „osobnostní předpoklady / proaktivní přístup“ na 

„postoje“, které by se vázaly k jednotlivým uvedeným činnostem. Pokud by 

úvodní text obsahoval osobnostní profil ředitele, jednotlivé postoje by pro 

zatraktivnění textu mohly být uváděny ne dosavadním výčtovým způsobem, ale 

např. pomocí citátů. Při zachování současné podoby je třeba zpřesnit formulace 

a sjednotit terminologii třetího sloupce. 

Sekce navrhuje kompletní precizaci dokumentu, zejména v oblasti znalostí, kde 

by přínosem, primárně pro začínající ředitele, mohla být etapizace jednotlivých 

kritérií. Dále dokument zestručnit a vyvarovat se mnoha opakujících se bodů. 

Předkládaný Standard ředitele by výše uvedenými úpravami získal na 

přehlednosti, srozumitelnosti a čtivosti. Dokument by si tak našel snazší cestu 

k cílové skupině.  

 

3. V nadcházející diskuzi přítomní členové definovali další témata k řešení v rámci 

sekce SŠ/VOŠ i pléna SKŘ, zejména: 

a. Propagace SKŘ – možnosti propagace SKŘ, vystavění značky, 

komunikační strategie, plánování kampaní.  

b. Nařízení vlády – sekce SŠ/VOŠ nebude vydávat jednotné stanovisko 

k připravované novele NV o stanovení rozsahu vyučovací povinnosti, 

členové se vyjádří v rámci asociací či dalších komunikačních kanálů. 

 

4. Nejbližší úkoly sekce SŠ/VOŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost 

za splnění:  

1 Představení strategie propagace Stálé 

konference ředitelů 

21. 5. 2019 TM Veřejnost 

 

5. Jednání sekce SŠ/VOŠ zakončil místopředseda SKŘ Mojmír Šemnický.  



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Praha 26. dubna 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Mojmír Šemnický 


