
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis ze zasedání   
Sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 

 
konaného ve středu 15. 1. 2020 v 10:00 v Praze (NPI ČR, Senovážné náměstí 25, 110 

00 Praha 1) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina 

 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Organizační záležitosti k činnosti sekce pro rok 2020 

3. Reflexe plenárního zasedání 

4. Strategie 2030+ 

5. Aktuální podněty, témata, diskuze 

6. Zakončení jednání Sekce ZŠ SKŘ 

  

Průběh jednání:  

1. Úvodní část jednání byla věnována organizačním a administrativním 

záležitostem spojeným s činností sekce pro rok 2020. 

2. Členové navázali krátkou reflexí plenárního zasedání z prosince 2019. I přes 

účast odborníků na jednání, nebyli členové spokojeni převážně s jeho vývojem 

a výsledkem. Diskuze by měly být ukončeny vždy nějakým stanoviskem, popř. 

zadáním či rozdělením z diskuze vyplývajících úkolů. Jen tak je možné 

efektivně využít kapacity všech přítomných na jednání. 

Dále se diskutoval návrh bývalého náměstka pro řízení sekce vzdělávání, Mgr. 

Václava Pícla, na jednání pléna blíže představit další postup s novelou nařízení 

vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků. Členové sekce se shodli, že by bylo dobré na jednání pléna tomuto 

tématu věnovat prostor. Při tvorbě programu bude s tímto podnětem pracováno. 

3. V návaznosti na reflexi procesu připomínkování dokumentu Hlavní směry 

vzdělávací politiky ČR 2030+ byla vyjádřena nespokojenost s navazující diskuzí 

na plenárním jednání i s výsledkem, který byl odeslán na MŠMT. SKŘ se měla 

pokusit vydat jednotné stanovisko, nejen souhrn připomínek a komentářů. Je  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

 

třeba vydat stanovisko, které vyšle jasný signál, postoj SKŘ směrem k MŠMT. 

Je třeba se na dokument podívat primárně z pohledu ředitele školy, nejen 

ředitele daného typu školy. Vyzdvihnout proces tvoření, ocenit zařazení 

ekonomického aspektu do strategie, a další. Zároveň je ale důležité pracovat 

stále s dokumentem jako s analytickým podkladem, na jehož základě se teprve 

celá strategie bude tvořit.  

Členové se dohodli, že za sekci vytvoří takové stanovisko, které bude následně 

předloženo na předsednictvu. Po projednání budou případně ostatní sekce 

vyzvány k součinnosti.   

4. I v této souvislosti byly zároveň probírány postupy práce v sekci.  

Je třeba reagovat na aktuální otázky a témata spojená s prací ředitele školy – 

přinášet témata, upozorňovat na aktuality, dotazovat se. Mělo by k tomu být 

využito co nejvíce kanálů, od projektových možností, přes otevřený dopis 

směrem k MŠMT, moderované diskuze s řediteli škol apod.  

Stanoviska, která překračují sekci, by měla být předkládána předsednictvu, jež 

by mělo zvolit další postup, zda se k němu připojí i ostatní sekce, nebo nikoliv. 

Je potřeba stále zachovávat dvě roviny práce sekce (samostatný aktér / součást 

SKŘ). 

5. Diskutovaly se i konkrétní oblasti strategie – byrokratická zátěž, střední článek 

vedení, pozice technického ředitele, důraz na zřizovatele, ale i další sociální 

partnery, otázka inkluze či systematické řešení podpory ředitele škol. 

V souvislosti s inkluzí považují ředitelé ZŠ za nedostatečně řešenou otázku 

žáků cizinců a jejich jazykové přípravy. Tato otázka byla otevřena již na 

plenárním jednání v souvislosti s představením budoucích revizí kurikula. 

Nicméně revize kurikula nijak více tento problém do budoucna neřeší. Členové 

sekce se shodli, že zpracují podnět pro MŠMT. Další aspekty inkluze by měly 

být řešeny i v rámci příštího jednání. 

6. Posledním tématem byla reforma financování a její aplikace do života školy. 

Sekce ZŠ se usnesla na vydání stanoviska k aktuálnímu stavu informovanosti  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

škol o reformě financování. Sekce ředitelů ZŠ upozorňuje, že v souvislosti se 

zaváděnou reformou financování, k datu 15. 1. 2020, ředitelé stále neznají 

závazné ukazatele rozpočtu zařízení pro rok 2020. Reforma měla mimo jiné 

přinést přehlednost, zatím ale změna financování pro školy přehledná není. 

Přijaté stanovisko je součástí zápisu, příloha č. 1. 

7. Zástupci pracovní skupiny k návrhu nového Standardu studia ředitelů škol 

v krátkosti ještě na závěr informovali ostatní členy o činnosti. 

8. Nejbližší úkoly vzniklé na základě jednání sekce ZŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost 

za splnění:  

1 Poslat nový formulář cestovních 

příkazů pro NPI ČR. 

bezprostředně 

po aktualizaci 

formuláře 

tajemník SKŘ 

2 Zjistit informace k daňovému 

souhrnu. 

v návaznosti 

na jednání 

tajemník SKŘ 

3 Finalizovat usnesení za Sekci ZŠ 

SKŘ. 

v návaznosti 

na jednání 

tajemník SKŘ 

4 Strategie 2030+ 

Členové sekce – zaslat připomínky (s 

akcentem na ředitele školy, popř. 

hledisko základních škol) 

T. Bouda – sumarizovat jednotlivé 

připomínky, připravit návrh 

 

Následné připomínkování a finalizace 

dokumentu. 

 

dílčí termíny: 

2. 2. 2020 

 

 

9. 2. 2020 

 

 

16. 2. 2020 

místopředseda 

sekce, členové 

sekce 

5 žáci cizinci 

J. Smetanová – vytvoří základní 

návrh/koncept  

Členové sekce – doplní/připojí 

připomínky 

Finalizace/precizace textu / další 

diskuze 

 

dílčí termíny: 

20. 1. 2020 

 

26.1. 2020 

 

místopředseda 

sekce, členové 

sekce 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

9. Jednání všech sekcí SKŘ zakončil místopředseda sekce ZŠ Vlastimil Hubert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 15. ledna 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Hubert 

  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

 

Příloha č. 1 

 
 

Usnesení Sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 
 

V Praze dne 15. 1. 2020 
 
 
 
Členové Sekce ZŠ SKŘ se usnesli na vydání stanoviska k aktuálnímu stavu 
informovanosti škol souvisejícím s reformou financování. 
 
Sekce ředitelů ZŠ upozorňuje, že v souvislosti se zaváděnou reformou financování, 
k datu 15. 1. 2020, neznají ředitelé závazné ukazatele rozpočtu zařízení pro rok 2020. 
 
 
 
 

Odůvodnění: 

Nový systém financování má ředitelům škol přinést mimo jiné právě 
větší transparentnost a předvídatelnost. Aktuálně ale ředitelé stále čekají na 
konkrétní informace, což může vést v důsledku ještě k větší chybovosti v následném 
použití v konkrétních případech. 
 
 
 
  

Usnesení se poskytuje na vědomí: 

SKŘ, MŠMT  
 

 
 

      __________________________ 
 

 (místopředseda Sekce ZŠ SKŘ Vlastimil Hubert) 
 
 
 
 
 


