
 

Zápis z jednání Pléna 
Stálé konference ředitelů 

 
konaného ve středu 17. 6. 2020 v 9:30 online (prostřednictvím MS Teams) 

 
 
Seznam přítomných a omluvených: viz Příloha č. 1 – seznam účastníků; printscreeny 

z jednání 

  
Program:  

1. Prezence účastníků, pravidla online komunikace, program jednání  

2. Úvodní slovo předsedy SKŘ (PaedDr. Josef Rydlo) 

3. Souhrn činnosti jednotlivých sekcí za 1. pololetí roku 2020 

4. Kompetenční model – popis vývoje práce, zadání úkolů pro SKŘ (RNDr. Jindřich Kitzber-

ger, PhDr. Václav Trojan Ph.D.) 

5. Prezentace k Hodnocení úrovní kompetencí (Mgr. Bc. Jana Kovářová) 

6. Harmonogram podzimních jednání 

7. Závěrečná diskuze, podněty z pléna pro další jednání  

 
 
Průběh jednání:  

1. Na úvod jednání proběhla rekapitulace pravidel pro online jednání, diskuzi i poklá-

dání otázek, byly taktéž představeny hlavní body programu. 

2. V úvodním slovu předsedy SKŘ, pana Josefa Rydla,1 zaznělo několik témat popi-

sujících aktuální situaci a úkoly na NPI ČR: 

a. konkurzní řízení na místo nové/ho ředitelky/ředitele NPI ČR 

b. hodnocení distanční výuky v rámci NPI ČR, zpracování analýzy 

c. proces schválení Standardu ředitele MŠMT 

d. příprava Standardu kvalifikačního studia  

e. revize RVP ZV – oblast ICT, digitální gramotnost (MŠMT) 

                                                 
1 Jména v zápise jsou uváděna bez titulů. 



 

 

3. Dalším bodem jednání Pléna SKŘ bylo shrnutí činnosti jednotlivých sekcí za uply-

nulé pololetí. Souhrn je v bodech uveden v příloze č. 2. 

4. Navázalo představení aktuálního stavu Kompetenčního modelu (zpracování jed-

notlivých oblastí a podoblastí, zpracování úrovní A-C), který byl členům SKŘ před 

jednáním zaslán. Členové SKŘ mají možnost připomínkovat pracovní verzi doku-

mentu přímo na SharePointu, nebo mohou stanoviska zaslat na e-mail tajemníkovi 

SKŘ. Cílem je zhodnotit dokument jako celek, z hlediska výstavby celého Modelu, 

následně se případně zaměřit na konkrétní formulace. 

V rámci navazující diskuze byly zodpovězeny doplňující dotazy a otevřeno bylo 

ještě jedno nové téma, které se vázalo k jednotlivým úrovním. Některým z členů 

chybí skupina D (odcházející ředitel, emeritní ředitel). Návrh bude detailně prodis-

kutován ještě v rámci tvůrčího týmu. Je třeba zodpovědět minimálně následující 

otázky: 

 Zařadit tuto navrženou kategorii? 

 Popsat „skupinu D” v úvodní kategorizaci? 

 Využít „skupinu D” jako další kategorii, v níž by byly gradovány jednotlivé 

kompetence? 

Členové SKŘ také poukázali na nutnost provázat Kompetenční model se samot-

nou podporou, nenechat ho jako osamocený dokument. Zde byl připomenut celý 

koncept Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol, ale zároveň bylo 

na tomto místě upozorněno na jednotlivé formy vlastní podpory, které budou na 

Model navázány a měly by pomoci při jeho pilotáži. 

5. Dalším bodem jednání byla prezentace k druhé části Modelu systému, a to Hod-

nocení úrovně kompetencí. Jana Kovářová představila krom ukotvení celého do-

kumentu v systému zejména práci s jednotlivými složkami – jejich původ, průnik 



 

s ostatními dokumenty a jejich gradaci. Členové SKŘ byli vyzváni ke spolupráci 

a formulaci tří navržených složek. Prezentace k oběma výstupům je součástí zá-

pisu jako příloha č. 3. 

6. Po prezentaci a krátké diskuzi k doplnění některých bodů byly stanoveny termíny 

pro jednání Pléna SKŘ pro podzim 2020. Jednání pléna proběhnou: 

19. 8. 2020 – online jednání, MS Teams 

 14. 10. 2020 – prezenční jednání 

 10. 12. 2020 – prezenční jednání 

 

7. Nejbližší úkoly pro SKŘ:   

 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín spl-
nění: 

Zodpovědnost za 
splnění:  

1 Studium a připomínkování pracovní 
verze Kompetenčního modelu. 

17. 7. 2020 členové SKŘ 

2 Gradace 3 zadaných složek. Koordi-
naci práce a zaslání tajemníkovi SKŘ 
zajistí místopředseda SKŘ pro danou 
sekci. 

31. 7. 2020 členové SKŘ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Praha 17. června 2020    
Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo 
 
  



 

Příloha č. 1 – seznam účastníků  
 

P. č. Příjmení, jméno  

1. Bořek Lubor  

2. Bouda Tomáš  

3. Čamský Pavel  

4. Doubrava Pavel  

5. Fidrmuc Jaroslav  

6. Hrkalová Jana  

7. Hřebecký Miroslav  

8. Hubert Vlastimil  

9. Kitzberger Jindřich  

10. Klezla Eduard  

11. Kořenek Petr  

12. Kovalová Pavla  

13. Kovářová Jana  

14. Kubiasová Jana  

15. Kuchyňková Eva  

16. Lehký Petr  

17. Luňáková Jitka  

18. Mareš Jan  

19. Mikuláštíková Jindra  

20. Minařík Karel  

21. Moric Karel  

22. Novotný František OMLUVEN 

23. Pavlas Jiří  



 

24. Podrápská Kamila  

25. Rydlo Josef  

26. Salavová Kateřina  

27. Savková Irena Johanka  

28. Smetanová Jana OMLUVENA 

29. Stárek Jiří  

30. Sýkora Jan  

31. Šemnický Mojmír  

32. Škramlík Pavel  

33. Štefl Vítězslav  

34. Štix Karel OMLUVEN 

35. Taufer Jiří  

36. Trojan Václav  

37. Tulpa Petr OMLUVEN 

38. Uherka Petr  

39. Vagenknechtová Monika  

40. Volfová Lenka  

41. Vránová Marie  

 
  



 

Příloha č. 2 Souhrn k činnosti jednotlivých sekcí SKŘ za 1. pololetí roku 2020 
 
Místopředsedové SKŘ pro jednotlivé sekce shrnuli obsah proběhlých jednání za první pololetí 
roku 2020. Významným tématem napříč sekcemi byla samozřejmě nastalá situace, se kterou se 
musely všechny školy vypořádat (přechod na distanční výuku, hodnocení žáků, role MŠMT, pod-
pora systémových projektů). 

Kromě rekapitulace ústředních témat jednání, která lze dohledat včetně detailnějšího popisu v zá-

pisech z jednotlivých jednání, zazněla témata a návrhy pro budoucí práci SKŘ.  
 
Sekce MŠ 
 

Témata a návrhy pro budoucí práci v sekci / na plénu 

 absence jednotného modulu speciálně pedagogického vzdělávání v DVPP 

 povinné předškolní vzdělávání – absence jednotného systému vzdělávání předškolních 

dětí, chybí příklady dobré praxe 

 navržení změny jednání pléna/sekcí – pracovní zaměření, propojení jednotlivých sekcí, 

tematická jednání napříč sekcemi 

 Budování pozice SKŘ jako poradního orgánu MŠMT 

 
Aktivity vlastní podpory směrem k členům vedení škol: 

 Pilotáž moderovaných diskuzí online v Libereckém kraji (K. Podrápská). 

 Vedení skupinových konzultací online (J. Kovářová). 

 Zapojení do vlastní podpory jako konzultant vedení školy – workshopy k profesnímu roz-

voji, skupinové a individuální konzultace (J. Kovářová). 

 
 
Sekce ZŠ 
 
Návrhy pro další směřování SKŘ 

 Sekcí navržený koncept moderovaných diskuzí (prezenčně/online) posílit a využívat nejen 

k aktuálním tématům, ale i klíčovým tématům týkajících se pozice ředitele školy  

 Témata a návrhy pro budoucí práci v sekci / na plénu  

 Snížení administrativy pro ředitele škol (spolupráce s MŠMT) 

 Nastavení jasného rámce (včetně pravomocí) SKŘ I mimo strukturu, zveřejňování výstupů 

za SKŘ 

 Budování pozice SKŘ jako poradního orgánu MŠMT/NPI ČR 

 
Aktivity vlastní podpory směrem k členům vedení škol: 



 

 Zapojení do vlastní podpory jako lektor/konzultant – workshopy k profesnímu rozvoji, sku-

pinové a individuální konzultace (K. Moric, J. Smetanová) 

 
 
Sekce SŠ/VOŠ 
 
Témata a návrhy pro budoucí práci v sekci / na plénu 

 

 Koncept distančního vzdělávání – využít příkladů dobré praxe  

 Střední článek řízení/podpory 

 Integrace s dalšími sekcemi za účelem efektivnější spolupráce nejen na mezních téma-

tech 

 Implementační kroky Strategie 2030+ 

 Problematika přijímacího řízení 

 

Aktivity vlastní podpory směrem k členům vedení škol: 

 Zapojení do vlastní podpory jako konzultant vedení školy - workshopy k profesnímu roz-

voji, skupinové a individuální konzultace (M. Šemnický) 

 
 
Sekce ZUŠ 
 
Témata a návrhy pro budoucí práci v sekci / na plénu 

 

 provazba uměleckého vzdělávání (ZUŠ – KONZERVATOŘE) 

 revize RVP 

 nastavení distančního vzdělávání 

 medializace práce SKŘ 

 
 
Aktivity vlastní podpory směrem k členům vedení škol: 

 Zapojení do vlastní podpory jako konzultant vedení školy – workshopy k profesnímu roz-

voji, skupinové a individuální konzultace (J. Taufer) 

 
 
Někteří z členů SKŘ se taktéž podíleli na výběru a realizaci webinářů, které byly v rámci nouzo-
vého stavu v projektu značně posíleny. Příspěvky od členů se objevili i na nově vzniklém blogu 
projektu. 

 


