
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání 

sekce MŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 24. 9. 2019 v 10:00 h v Praze (Arcibiskupství pražské – Hradčanské 

nám. 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Aktuální informace ke KA Management 

3. Téma: zařazování ředitelů1 MŠ do platových tříd 

4. Diskuze k dalším navrženým tématům 

5. Organizační záležitosti spojené s prací sekce 

6. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Setkání sekce MŠ2 Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájila a členy přivítala 

místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská3. V úvodu krátce zrekapitulovala systém 

práce sekce i pro účely vykazování – systém komunikace před jednáním, výběr 

hlavních témat, kontrola a případné doplnění zápisu, zadání a vypracování případných 

úkolů.  

2. Byla představena aktuální situace v projektu a stav dokumentů, na nichž se členové 

sekce MŠ podíleli (Standard ředitele, Strategie 2030). 

Paní Kubiasová doplnila aktuální informace o připravovaném dokumentu Standard 

ředitele ze strany MŠMT. Standard ředitele bude předložen na gremiální poradě. 

Součástí finální předkládací zprávy je upravený text, který vychází z připomínkovaného 

návrhu pracovní skupiny ke Standardu ředitele, a zároveň i klíčová informace 

v souvislosti s budoucím využitím materiálu, a to návrh na pilotní ověření budoucí 

schválené podoby Standardu ředitele tak, jak to pracovní skupina ke Standardu ředitele 

navrhovala. 

Paní ředitelka Kuchyňková podala krátkou reflexi na zapojení do KA Začínající učitel 

ohledně probíhající podpory pro začínající, uvádějící učitele i zástupce vedení škol. 

Poukázala zejména na kvalitu lektorů, jejich připravenost a reálný přínos pro jednotlivé 

zapojené skupiny. 

3. Hlavním tématem jednání bylo zařazování ředitelů MŠ do platových tříd. Diskutoval se 

dopis ze dne 3. září 2019, č. j.: MSMT-10681/2019-35, krajové rozdíly, příčiny 

i možnosti narovnání aktuálního stavu.  

                                                           
1 Ředitel je v tomto dokumentu zástupným pojmem pro ředitele i ředitelky; stejně je tomu tak s termíny učitel 
či člen. 
2 Sekce MŠ, sekce – v dokumentu jsou oba pojmy zaměnitelné. 
3 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Na základě diskuze navrhla paní Kubiasová schůzku sekce MŠ s paní Mgr. Janou 

Mančalovou (Oddělení péče o pedagogické pracovníky MŠMT), která by se týkala 

právě platových tříd. Schůzka se uskuteční během příštího jednání sekce, tj. 5. 11. 

2019. 

V souvislosti s navrženým jednáním se členové sekce domluvili na přípravě materiálu, 

který bude shrnovat práci ředitele MŠ a bude podkladem pro toto jednání. Výsledná 

podoba dokumentu – rozsah 1 A4, struktura by měla vycházet z již existujících 

dokumentů, navrženo provázání s katalogem prací. 

4. Na závěr jednání proběhla ještě krátká diskuze ohledně logopedického vzdělávání, 

označování jednotlivých pozic v návaznosti na kvalifikaci a náplň práce. 

5. Potvrzen byl termín nadcházejícího jednání sekce MŠ – 5. 11. 2019 a byl dohodnut již 

první lednový termín jednání 14. 1. 2020, obě setkání proběhnou v Praze na NIDV. 

 

6. Nejbližší úkoly vycházející z jednání sekce MŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Rezervace místnosti pro lednové 

setkání sekce – 14. 1. 2020. 

do 30. 9. 2019 tajemnice SKŘ 

2 Promyslet regionální setkání pod 

záštitou SKŘ – zájem ze strany vedení 

MŠ, krajové rozdíly, tematické 

zaměření, přínos samotné sekce apod. 

do 5. 11. 2019 členové sekce MŠ 

3 Připravit dokument pro jednání s paní 

Mgr. Mančalovou – koordinace 

proběhne prostřednictvím e-mailové 

a telefonické komunikace. 

do 22. 10. 

2019 

členové sekce MŠ 

 

7. Jednání sekce MŠ SKŘ zakončila místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská.  

 

 

 

Praha 24. září 2019 

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatelka zápisu: Kamila Podrápská 


