
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 

konaného ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 10:00 h v Praze (NIDV, Senovážné náměstí 25)   

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Diskuze nad aktuálními tématy pro ředitele základních škol 

3. Možnosti publicity sekce ZŠ 

4. Organizační záležitosti v souvislosti s další prací sekce ZŠ 

5. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Setkání sekce ZŠ Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy 

přivítal místopředseda sekce ZŠ Vlastimil Hubert1. Na začátku jednání byla 

ještě shrnuta práce sekce, celého pléna i jednotlivých členů SKŘ v souvislosti 

s připomínkováním Standardu ředitele. Sekce trvá na usnesení Stálé 

konference ředitelů a vnímá jako důležité, aby přišla reakce na uvedené body 

v usnesení SKŘ k předloženému Standardu ředitele. Vznikající Standard 

ředitele a jeho využitelnost v praxi je dle členů sekce ZŠ závislý na nastavení 

podmínek práce pro ředitele škol. Zároveň ale záleží i na nastavení kompletních 

podmínek pro výuku, práci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, 

včetně podmínek pro poradenská pracoviště na škole. 

2. Prvním tématem jednání byla možná témata pro podzimní vzdělávání. 

Zúčastnění členové se shodli na následujících klíčových tématech: změna 

financování; znaky Kvalitní školy – představení kritérií pro ředitele, metodická 

náplň jednotlivých kritérií; provázání správního řádu se spisovou službou. Další 

témata od členů, kteří byli z jednání omluveni, viz příloha č. 1 Shrnutí dalších 

témat pro vzdělávání a příloha č. 2 Oblasti pracovního vytížení ředitele školy – 

možné oblasti další podpory v profesním postavení ředitele školy. 

3. Dalším bodem jednání byly možnosti publicity sekce ZŠ, potenciálně celé SKŘ 

(podpora udržitelnosti struktury). Jednou z navržených možností bylo vytvoření 

samostatné facebookové stránky pouze pro SKŘ. Možnosti budou ověřeny, viz 

Nejbližší úkoly vzniklé na základě jednání sekce ZŠ. Jako druhý návrh zazněla 

                                                           
1 Jména přítomných členů jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

možnost regionálního setkávání pod záštitou SKŘ, jednotlivých sekcí či 

samotných členů SKŘ.  

Byla diskutována forma i obsah těchto setkávání. Setkávání by se mělo zaměřit 

na menší oblasti než kraje (navržena spolupráce s obcemi s rozšířenou 

působností), místem setkání by mohla být škola člena SKŘ, který bude setkání 

zaštiťovat, popř. univerzita. Forma takových setkání – moderovaná diskuze / 

kulatý stůl. Témata – aktuální problémy v práci ředitele. Členové sekce preferují 

význam zpětné vazby, diskuze, výměny názorů nad jednoznačným 

vzdělávacím prvkem takových setkání (případná možnost provázání obou 

forem). Potenciální termín prvního takového setkání – podzim 2019.  

Diskutována byla i možnost výjezdních zasedání/setkání pro ředitele.  

4. Pro podzimní jednání byl zvolen termín 19.–20. 9. s možností setkat se 

v Ostravě. Místo jednání bude pevně stanoveno na začátku září. Nepřítomným 

členům bude informace předána a následně budou připraveny detaily k setkání. 

 

5. Nejbližší úkoly vzniklé na základě jednání sekce ZŠ: 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost 
za splnění:  

1 Zjistit možnosti zřízení FB pro SKŘ do 10. 6. 2019 tajemnice SKŘ 

2 Předání informací – zářijové setkání 
sekce 

do 10. 6. 2019 tajemnice SKŘ 

3 Podat návrh na vytvoření regionálních 
setkání pod záštitou SKŘ, případně 
vytvořit rámec takových setkání 

do 
následujícího 
jednání sekce 
ZŠ 

tajemnice SKŘ 

 

6. Jednání sekce ZŠ zakončil místopředseda SKŘ Vlastimil Hubert. 

 

 

 

 

 

Praha, 6. června 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Hubert 

Příloha č. 1 Shrnutí dalších témat pro vzdělávání 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 Oblast koučinku a mentoringu zaměřená na vedení pedagogického sboru 

 Podpora ŘŠ v oblasti využívání evaluačních nástrojů směrem ke kvalitě 

pedagogického procesu 

 Metodická podpora ŘŠ v souvislosti s průběžnými legislativními změnami 

 Odpovídající příprava ředitelů na změnu financování 

 Medikovaní žáci (psychiatričtí pacienti) a žáci s výraznými problémy v chování 

– mnohdy s patologickými projevy – systémové řešení a účinná pomoc 

 

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 2 Oblasti pracovního vytížení ředitele školy – možné oblasti další 

podpory v profesním postavení ředitele školy (Mgr. Jan Mareš, MBA) 

 

1. Vyučovací povinnost – poměr je dán mírou vyučovací povinnosti ředitele a učitele 

(např. 5/22, což činí 23 %) 

2. Plánování 

3. Organizování 

4. Řízení, kontrola a hodnocení výkonu 

5. Rozhodovací pravomoc dle § 165 zák. 561/2004 Sb.  

6. Ekonomika školy 

7. BOZP, PO 

8. Pracovněprávní vztahy  

9. Dokumentace školy, dokumenty školy  

10. Vnější vztahy 

11. Administrativa 

12. Ostatní 

 

 Názor na možnou metodickou podporu při výkonu funkce ředitele školy:  

 Základní předpoklad je: dobrovolnost čerpání metodické podpory, čerpání po ukončení 

funkčního studia.  

- Oblast 1:  

 Zde jistě není metodická podpora směrem k ředitelům nutná; ředitel školy zde 

může čerpat z metodické podpory metodických předmětových kabinetů, 

z nabídky programů DVPP apod.  

 

- Oblasti 2, 3, 4: 

• Manažerské funkce plánování, organizování a rozhodování 

– Poslání plánování, podnikatelská strategie, plánovací soustavy 

– Poslání organizačních struktur, faktory jejich efektivního výběru 

• Manažerské funkce řízení lidských zdrojů, vedení, kontroly 

a komunikace 

– Výběr, hodnocení a motivace pracovníků, základní metody vedení 

– Kontrolní působení manažera, proces manažerské kontroly 

– Komunikace v organizaci, procesy vyjednávání, řešení organizačních 

konfliktů 

Zde je nutná odpověď na otázku:  

Má se metodická podpora týkat pedagogického „lídrovství“, a tedy vycházet 

například z navrženého Kompetenčního modelu, nebo bude metodická 

podpora věnována celkovému manažerskému přístupu?  



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

- Oblasti 5, 7, 8, 9: 

 Vzhledem k tomu, že je škola orgánem veřejné moci, je trvalá podpora ředitelů 

v této oblasti velmi důležitá. Nutné je průběžné podávání informací 

o legislativních změnách, a to včetně informací o judikátech, které právní 

předpisy doplňují a upřesňují, a odkazů na tyto judikáty.  

 Školský zákon sice upravuje kompetence školy jako orgánu veřejné moci 

k účastníkům správních řízení v § 165 školského zákona, ale je také potřeba 

vnímat § 164 s odkazem na § 2 odst. 3 tohoto zákona = škola je veřejná služba.  

  

- Oblasti 6, 11:  

 Obdobně jako u oblastí 2, 3, 4. 

 
 


