
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání 

sekce SŠ/VOŠ Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 25. 9. 2019 v 10:00 h v Praze v zasedací místnosti C509 na 

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

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Informace o aktualitách v KA Management  

3. Diskuze nad vlastní podporou vedení škol  

4. Závěrečná diskuze 

5. Zakončení jednání sekce SŠ/VOŠ 

 

Průběh jednání:  

1. Setkání sekce SŠ/VOŠ1 Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy 

přivítal místopředseda SKŘ Mojmír Šemnický2. Na úvod jednání byly shrnuty 

informace k jednotlivým proběhlým aktivitám sekce i celé SKŘ, členové doplnili 

základní údaje o rozšiřující informace. Nastíněno bylo aktuální dění v souvislosti 

s dokumenty Standard ředitele (čeká na schválení) i Strategie 2030+ (aktuálně jej 

upravuje analytický tým MŠMT). Sekce má zájem na případném pokračování 

spolupráce na Strategii 2030+. 

 

2. Navazovalo téma vlastní podpory vedení škol. Zde se nejvíce diskutovalo 

o možnosti podpory ve formě vzniku komplexního materiálu, který by shrnoval 

veškerou činnost ředitele školy, pracovní název: Komplexní standard ředitele školy. 

Právě soupis činností ředitele jako celku by mohl být dobrým podkladem, jak 

poukázat na přetěžování ředitelů, a prvním krokem, jak započít diskuzi o posilování 

středního managementu na školách; jen tak může být ředitel pedagogický leader. 

Je potřeba jasně vymezit hierarchii odpovědnosti v rámci řízení školy. Sekce vnímá 

výše nastíněný souhrnný dokument jako jeden z podkladů, který může v tomto 

procesu odbřemeňování ředitele a následně i v procesu možné budoucí legislativní 

úpravy pomoci. Takový dokument je věc, na které by se mohla SKŘ etablovat.  

                                                           
1 Termíny sekce SŠ/VOŠ a sekce jsou v textu zaměnitelné. 
2 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Dobře navržený a sestavený dokument může nabídnout kvalifikované odhady 

kompetentních členů SKŘ k dané problematice a může být do budoucna 

významným metodickým materiálem nejen pro začínající ředitele. 

Velkou pomocí pro ředitele by bylo i jen shromáždění koncepčních dokumentů, 

které jsou pro vedení škol klíčové, čímž by vznikl ucelený systém; zmíněna byla 

např. provozní agenda, která je v začátcích ředitele klíčová. Nabídnout v této 

a dalších oblastech ucelený systém vnímají členové sekce též jako velmi užitečný 

nástroj pomoci vedení škol. 

Členové sekce se dohodli, že každý promyslí do příštího jednání sekce potenciální 

strukturu tohoto diskutovaného materiálu, která s ohledem na vývoj činnosti SKŘ 

může být následně v jednotlivých sekcích rozpracována.  

3. V návaznosti na cíle Strategie 2030+ odkazovali členové sekce v argumentech na 

SL3, hovořilo se o budování týmu, o pozicích, které by měly doplnit vedení školy. 

Posílením středního managementu, který na školách chybí, by byla řediteli 

zajištěna větší podpora a zároveň v souvislosti s personálními změnami by se 

značně zjednodušilo přechodné období ve škole, eliminovaly by se jeho dopady. 

 

4. V souvislosti s lepší informovaností krajů o SKŘ bylo navrženo vystoupení na 

jednání Komise pro školství a sport Rady Asociace krajů, popř. účast na radách pro 

vzdělávání. Jednotlivé možnosti budou diskutovány s předsedou SKŘ. 

 

5. Na závěr byla ještě diskutována vlastní podpora vedení škol, kterou zajišťuje KA 

Management. Byly shrnuty silné i slabé stránky jednotlivých forem podpory tak, jak 

je vidí zainteresovaní členové i ostatní členové sekce, kteří byli vyzváni k účasti na 

těchto workshopech a případné zpětné vazbě. 

 

6. Nejbližší úkoly vzešlé z jednání sekce SŠ/VOŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost 

za splnění:  

1 Navrhnout strukturu komplexního 

dokumentu, která bude na příštím 

jednání sekce prodiskutována. 

do příštího 

jednání 

sekce 

SŠ/VOŠ 

členové sekce 

SŠ/VOŠ 

2 Prodiskutovat možnosti prezentace SKŘ 

s předsedou SKŘ. 

nejpozději 

do 22. 10. 

2019 

tajemník SKŘ 

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

7. Jednání bylo ukončeno místopředsedou SKŘ Mojmírem Šemnickým s tím, že byl 

potvrzen listopadový termín, tj. 13. 11. 2019 v 10:00 v Praze na NIDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 25. září 2019 

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Mojmír Šemnický 


