
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání   

Sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů 

konaného ve čtvrtek 21. 11. 2019 v 10:00 v Praze 

  

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Představení preambule SKŘ 

3. Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030+ 

4. Sběr podnětů k Závěrečné zprávě z pilotáže za první rok činnosti 

5. Organizační záležitosti spojené s prací Sekce ZUŠ 

6. Zakončení  

 

Průběh jednání:  

1. Setkání Sekce ZUŠ1 Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy přivítal 

místopředseda SKŘ Jiří Stárek2, který zároveň představil hlavní body programu 

jednání. 

2. Na úvod jednání se řešila organizační struktura Sekce v případě, že odstoupí jeden 

z členů. Je třeba nejen administrativně vyřešit oficiální rozhodnutí o konci členství, ale 

zároveň byly představeny možnosti dalšího fungování Sekce. I přes odchod člena bude 

Sekce usnášeníschopná, tj. lze pokračovat i v nastalém složení. Členové by přesto rádi 

Sekci doplnili, a to o dalšího zástupce z konzervatoře. Propojení ZUŠ a konzervatoří 

v rámci Sekce je hodnoceno jako obohacující pro její činnost a do budoucna by toto 

spojení mohlo vést k posílení spolupráce obou typů škol. Postup doplnění bude 

prodiskutován s předsedou SKŘ. Následně se bude postupovat dle doporučení 

předsedy a v souladu s manuály, které činnosti SKŘ popisují. 

3. Členům Sekce byla představena Preambule SKŘ od jednoho z tvůrců, Jiřího Stárka. 

Byl popsán postup její tvorby, vzniklá struktura i následný proces schvalování. 

Preambule bude představena na plenárním jednání SKŘ – 17. 12. 2019. 

4. Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030+ – byly ještě jednou připomenuty 

možnosti, jak připomínkovat předložený dokument (volná reflexe, dotazník) a zároveň 

                                                           
1 Pojmy Sekce ZUŠ a Sekce jsou v textu zaměnitelné. 
2 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

proběhla krátká diskuze k dokumentu, která se týkala převážně tématu základních 

uměleckých škol, popř. konzervatoří a jejich postavení v rámci dokumentu.  

Členové Sekce se shodli, že klíčová část textu spočívá v navržení „středního článku“. 

Ten by měl být nastaven tak, že převezme zodpovědnost za některé činnosti, které 

budou odebrány řediteli. Ten bude mít následně větší prostor k vedení týmů 

a posilování vlastní pozice jako pedagogického leadera. 

5. Členové se vyjádřili k jednotlivým bodům osnovy Závěrečné zprávy z pilotáže za první 

rok činnosti – viz příloha č. 1. Jednotlivé připomínky budou zapracovány do výsledné 

zprávy. 

 

6. Nejbližší úkoly vzniklé z jednání sekce ZUŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Uložit na Sharepoint prezentace ke 

střednímu článku. 

24. 11. 2019 Tajemník SKŘ 

2 Připomínkovat dokument Hlavní směry 

vzdělávací politiky do roku 2030+. 

24. 11. 2019 Členové Sekce 

ZUŠ 

3 Projednat možnosti doplnění sekce 

s předsedou SKŘ. 

17. 12. 2019 Tajemník SKŘ 

 

7. Závěrem byly shrnuty úkoly Sekce a jednání bylo zakončeno místopředsedou Sekce 

ZUŠ Jiřím Stárkem. 

 

 

 

 

 

Praha 21. listopadu 2019  

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Jiří Stárek 

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 1 – Reflexe členů SKŘ (SOUHRN DOPORUČENÍ OD ÚČASTNÍKŮ 

POSKYTUJÍCÍCH ZPĚTNOU VAZBU) 

 

1. KOMENTÁŘ K VYTÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH POZIC – PŘEDSEDA, 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ, ČLENOVÉ 

Vytíženost odpovídá nastavení projektu. Pozice místopředsedy by měla být posílena, tj. jeho 

vytížení je vyšší než nastavené. 

Doporučení: Diferenciací zohlednit (i v rámci dohody) časové vytížení jednotlivých pozic. 

2. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÁSTUPCŮ MŠMT, ČŠI, NIDV PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

A FUNGOVÁNÍ SKŘ 

Je vhodné udržet zástupce z jednotlivých institucí. 

Doporučení: S výhledem na potenciální budoucí nominanty z těchto institucí by měla být 

zajištěna odbornost jednotlivých členů tak, aby byl přenos informací směrem k MŠMT, ČŠI, 

NIDV co nejefektivnější. 

3. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ODBORNÍKŮ Z PRAXE PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ SKŘ – 

myšleno externí vstupy na jednáních SKŘ (Zástupci MŠMT, ČŠI, a další) 

Pro určitá témata je přítomnost odborníků na jednání žádoucí. 

4. JEDNÁNÍ SEKCÍ SKŘ 

 Je nastavené složení členů Sekcí optimální?  

Ano. 

Doporučení: Posílit v sekci zástupce konzervatoří. 

 Odpovídá frekvence a místo stanovené pro jednání sekcí potřebám SKŘ? 

Ano. 

 Je národní úroveň pro jednání Sekcí dostačující?  

Ano. I z hlediska efektivity práce pro aktuální nastavení je národní úroveň dostačující. 

 Je rozdělení sekcí na ZŠ, SŠ/VOŠ, MŠ a ZUŠ funkční a smysluplné?  

Ano. 

Doporučení: Sekci ZUŠ přejmenovat na Sekci ZUŠ/KONZERVATOŘE. 

 Využívá sekce Usnesení jako nástroj komunikace s předsednictvem, popř. plénem? 

Usnesení není zatím jako efektivní forma sekcí využíváno. 

Doporučení: Navrhnout a odpilotovat další formy/nástroje k přenosu informací. 


