
                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Zápis z jednání Pléna  

Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 22. 4. 2020 v 10:00 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. Představení Modelu systému profesní podpory vedení škol (Mgr. Lenka Volfová) 

4. Vypořádání klíčových připomínek k oblasti 2 – Řízení pedagogického procesu – 

Kompetenčního modelu, diskuze k dalším tématům (RNDr. Jindřich Kitzberger, Mgr. 

Bc. Jaroslav Volf, PhDr. Václav Trojan Ph.D.) 

5. Navazující diskuze k dalším připomínkám a tématům Modelu systému profesní 

podpory vedení škol  

6. Závěrečná diskuze, podněty z pléna pro další jednání 

 
 

Průběh jednání:  

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

i pokládání otázek, byly taktéž představeny hlavní body programu. 

2. V úvodním slovu předsedy SKŘ, pana Josefa Rydla,1 zaznělo poděkování členům SKŘ 

za pomoc při organizaci distanční výuky a jejich průběžnou práci. Krátce byly shrnuty 

aktuální činnosti NPI ČR – webináře, speciály na stanovená témata MŠMT2, web Na 

dálku, UčíTelka. Pokud to formát a obsah vzdělávacích programů (dále vp) dovoluje, 

je převáděna prezenční výuka do distanční formy – do budoucna tak bude možné si 

u některých vp vybrat preferovanou formu. 

 

 

 

                                                           
1 Jména v zápise jsou uváděna bez titulů. 
2 Speciály budou k dispozici v prostředí SharePoint SKŘ. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

3. Na úvodní slova, která reflektovala aktuální situaci a postupy NPI ČR, navazoval dotaz 

z pléna, zda MŠMT plánuje systematicky nějakou masivnější podporu online 

vzdělávání v budoucím čase?  

Předseda SKŘ potvrdil, že konkrétně zacílená podpora se plánuje. Do konce roku 2020 

by chtěl mít NPI připraven plán pro distanční výuku. Členové SKŘ by na základě svých 

zkušeností mohli být oporou při přípravě tohoto konceptu. 

Členy SKŘ bylo zdůrazněno, že existují příklady dobré praxe (např. distanční výuka na 

Open University, zahraničí) a není tak třeba vymýšlet nové koncepty, ideální je se 

inspirovat a využít zkušeností z již fungujících systémů pro nový pohled na fungování 

českých škol do budoucnosti. 

4. Následovala prezentace k celému Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení 

škol (dále jen Systém podpory), která měla členům SKŘ poskytnout lepší představu 

rámce celé podpory a stejně tak odpovědět na některé z otázek a připomínek, které se 

objevili ve formuláři na základě připomínkování oblasti 2 Kompetenčního modelu. 

Prezentace je Přílohou č. 2 – Systém podpory tohoto zápisu. 

V souvislosti s prezentací byl shrnut postup tvůrčího týmu při vypořádávání připomínek 

členů SKŘ. Připomínky a komentáře byly rozděleny do několika oblastí – struktura 

Systému podpory; konkrétní připomínky k oblasti 2; jazykové formulace a terminologie. 

Cílem tohoto jednání, jak i prezentace ukázala, bude převážně vypořádání připomínek, 

které se váží k celému dokumentu. 

5. Po prezentaci a krátké diskuzi k doplnění některých bodů se slova ujal jeden z členů 

odborného týmu, Jindřich Kitzberger, aby se věnoval dalším vybraným klíčovým 

připomínkám členů SKŘ, zejména rozdělení kompetenčního modelu do 3 stupňů, 

zohlednění specifik jednotlivých druhů škol, nebo třeba zapracování 

manažerského pohledu, který některým členům SKŘ v textu chyběl.  

6. Navazující diskuze kopírovala zejména výše uvedená témata. 

Vysvětlena byla i provázanost aktuálního Pracovního sešitu pro ředitele školy s nově 

vznikajícím Systémem podpory – aktuálně se pracuje na aktualizaci tohoto materiálu 

pro potřeby celého Systému podpory (provázanost s Kompetenčním modelem), 

využívána je i zpětná vazba z proběhlých workshopů, jejichž obsahem bylo mimo jiné 

právě i představení a následná práce s tímto sešitem. Informace upřesnila Jana 

Kovářová, která je zároveň konzultantkou a členkou tvůrčího týmu Systému podpory, 

který se věnuje hodnocení úrovně kompetencí. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Diskutovala se i cílová skupina. V této souvislosti dostali členové SKŘ otázku 

k zamyšlení, a to: „Jak koncipovat model pro další vedoucí pracovníky školy, 

především pro zástupce ředitele?“. Pracovní tým zatím přemýšlí v rovině zpracování 

pomocí modulového systému. Z reakcí členů SKŘ je zřejmé, že takové pojetí by mohlo, 

zejména začínajícím ředitelům, pomoci při identifikování vhodných kandidátů na pozici 

zástupce ředitele. Stejně tak by materiál mohl pomoci při přípravě organizační struktury 

uvnitř školy, delegování činností a tvorby pracovní náplně. 

7. V rámci jednání bylo ověřeno i nastavení tohoto systému práce – studium podkladů, 

připomínkování, diskuze k obsahu, vypořádání připomínek – zda je pro členy SKŘ 

vyhovující. Z reakcí členů pléna lze usoudit, že tento postup je možné aplikovat 

i u dalších částí dokumentu. 

8. Závěrem jednání vystoupil Jaroslav Fidrmuc s informací a nabídkou pro členy sekce 

ZŠ, popř. ředitele víceletých gymnázií, která se týkala zapojení do práce na revizích 

RVP. V tomto roce došlo k obnovení práce na revizích RVP. Prvním krokem je revize 

v oblasti ICT, kde se kompletně mění vzdělávací oblast informační a komunikační 

technologie a následně zapracování digitální gramotnosti do všech vzdělávacích 

oblastí a oborů. Revize se týká nyní ZŠ.  Oslovení členové pléna se spoluprací 

souhlasili, byl stanoven postup, viz přehled úkolů. 

Diskuze se vedla ještě o délce náběhového období revizí. Někteří z členů vyjádřili 

obavy před tím, zda není náběh při rychlosti technologií příliš pomalý. Při formulaci 

očekávaných výstupů se odborníci z oblasti ICT snaží pečlivě vybírat formulace, aby 

byla zajištěna jistá nadčasovost dokumentu. Zároveň byl přijat model, který mluví 

o cyklu inovací. Malé úpravy by měly probíhat po třech letech, u velkých revizí (změna 

paradigmatu ve společnosti) se počítá s 10 lety. 

9. Na konec byly upřesněny informace k nadcházejícím jednáním jednotlivých sekcí, 

pléna i předsednictva. O formě jednání pléna a předsednictva bude rozhodnuto 

nejpozději začátkem června. Členové se vyjádřili pochvalně k distanční podobě 

jednání, pro plánování dalšího cyklu SKŘ, implementace, bude tento model i nadále 

využíván, a to bez ohledu na situaci. Měl by sloužit zejména jako doplňující 

k prezenčním jednáním, nikoliv prezenční jednání zcela nahradit. 

 

 

10. Nejbližší úkoly pro SKŘ:   



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost za 
splnění:  

1 Předat informace k aktuálnímu stavu 
Standardu ředitele. 

jednání pléna 
SKŘ – 17. 6. 

Předseda, tajemník 
SKŘ 

2 Průběžná práce na Modelu – termíny se 
budou odvíjet od pracovního týmu 06C – 
Model. 

průběžně členové SKŘ 

3 Speciály NPI ČR – nahrát na SharePoint 
SKŘ. 

v návaznosti 
na jednání 

tajemník SKŘ 

4 Spolupráce na revizích ICT. 
Nejpozději 20. 5. bude členům zaslán 
pracovní podklad ke studiu. Na jednání 
sekce ZŠ – 28. 5. – pak bude diskutován 
obsah a případné připomínky, které 
budou předány J. Fidrmucovi. 

květen 2020 členové sekce ZŠ, 
J. Hrkalová, 
J.  Fidrmuc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 22. dubna 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. Jirásko Jaroslav 

10. Kitzberger Jindřich 

11. Klezla Eduard 

12. Kořenek Petr 

13. Kovalová Pavla 

14. Kovářová Jana 

15. Kubiasová Jana 

16. Kuchyňková Eva 

17. Lehký Petr 

18. Luňáková Jitka 

19. Mareš Jan 

20. Mikuláštíková Jindra 

21. Minařík Karel 

22. Moric Karel 

23. Novotný František 

24. Pavlas Jiří 

25. Podrápská Kamila 



                                                                                                                                                                                            

   

 

26. Rydlo Josef 

27. Salavová Kateřina 

28. Savková Irena Johanka 

29. Smetanová Jana 

30. Stárek Jiří 

31. Sýkora Jan 

32. Šemnický Mojmír 

33. Šnajdrová Petra 

34. Štefl Vítězslav 

35. Štix Karel 

36. Taufer Jiří 

37. Trojan Václav 

38. Tulpa Petr 

39. Uherka Petr 

40. Vagenknechtová Monika 

41. Volfová Lenka 

42. 
Vránová Marie 

 


