
                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Zápis z jednání Předsednictva 

Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 22. 4. 2020 ve 12:30 online prostřednictvím MS Teams 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz níže uvedený seznam a Příloha č. 1 – printscreen 

z jednání 

P. č. Příjmení, jméno 

1. Čamský Pavel 

2. Fidrmuc Jaroslav 

3. Hubert Vlastimil 

4. Kubiasová Jana 

5. Podrápská Kamila 

6. Salavová Kateřina 

7. Stárek Jiří 

8. Šemnický Mojmír 

9. Šimonová Monika 

10. Volfová Lenka 

11. Vránová Marie 

12. Josef Rydlo – omluven 

 

  

Program:  

1. Kontrola úkolů, informace k aktuální situaci 

2. Moderované diskuze 

3. Závěrečná diskuze, podněty od členů předsednictva 

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Průběh jednání: 

 
1. Na úvod jednání proběhla krátká rekapitulace úkolů z předchozího jednání 

Předsednictva SKŘ. Doplňující výběrové řízení do sekce ZUŠ bylo v návaznosti na 
aktuální situaci1 pozastaveno. Jakmile to situace umožní, proběhne výběrové řízení 
s časovým odstupem tak, jak bylo plánováno. Krátká diskuze se vedla taktéž 
k postupům spojeným se zveřejňováním stanovisek SKŘ. Právě aktuální stav poukázal 
na limity nastavených postupů, zejména co se pružnosti vydávání usnesení týká. 
Klíčové je, aby docházelo k naplňování Preambule SKŘ, jak byla členy přijata a SKŘ 
se „vyjadřovala k aktuálním celospolečenským tématům a usilovala o svobodné, 
nezávislé a důstojné postavení ředitele školy jako lídra pedagogického procesu“2. 
V tomto období však k žádné takové reakci nedošlo. Aktivní byli pouze jednotliví 
členové či sekce. Právě úkolem pro předsedu a předsednictvo by mělo být zaujetí 
stanoviska / navržení postupu směrem k dalším členům SKŘ.  
 

2. Dalším tématem pro diskuzi byla forma pomoci SKŘ vedení škol. Nejde jen o vydávání 
stanovisek, jde o to vykazovat reálnou podporu s dopadem na konkrétní ředitele, popř. 
členy vedení škol. Členové SKŘ mohou být k dispozici online, např. prostřednictvím 
moderovaných diskuzí ke konkrétním, aktuálním tématům. Pro tyto diskuze by bylo 
ideální oslovit k danému tématu vždy ještě nějakého odborníka, např. z MŠMT, ČŠI, 
zástupce zřizovatele. Pokud by to ale nebylo možné, lze diskuze pořádat i bez jejich 
účasti a založit je na sdílení dobré praxe. Cílem nemusí být odpovědi, ale např. 
vytvoření seznamu otázek, které se dále mohou předat kompetentním osobám. 
Diskuze vycházejí z potřeby škol sdílet, nemělo by se ale zapomínat na fundované 
odpovědi, aby diskuze byly pro všechny účastníky smysluplné. 
 
Členům byl v krátkosti představen navržený koncept (na základě jednání sekce ZŠ), 

který budou moci ještě detailně připomínkovat. Formát lze ověřit v rámci sekcí, nebo 

na již vytvořených uskupeních členů vedení škol (jinak funguje skupina, která se zná 

a skupina neznámých účastníků). Zároveň je třeba dbát na aktualitu tohoto druhu 

potřeby a zbytečně spuštění neodkládat. 

K. Podrápská navrhla, že by mohla v rámci kolegiální sítě v Libereckém kraji tuto formu 

podpory odpilotovat. Aktuálně se řeší zápisy a návraty do školek. Témat je mnoho a na 

mateřské školy se při vydávání opatření značně zapomíná. Odpovědnost je na 

zřizovatelích a ředitelích samotných. Prostor k diskuzi chybí, „diskuzní kluby“ by tento 

prostor mohly nabídnout. 

Z debaty taktéž vyplynulo, že pro první fázi by bylo dobré diskuze rozdělit dle druhů 

škol, v návaznosti pak přejít na obecná ředitelská témata napříč druhy škol. Tato forma 

podpory by tak mohla přetrvat i do období implementace SKŘ. Pokud se koncept 

osvědčí. 

 

                                                           
1 Pozn.: Na území ČR byl dne 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. 
2 Viz text Preambule SKŘ schválené dne 17. 12. 2019. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
3. Posledním tématem byla medializace SKŘ. Diskutovalo se o pozici mluvčího SKŘ. 

Tuto roli by měl plnit primárně předseda SKŘ, popř. by měl na někoho tuto funkci 
delegovat. Cílem je vystupovat jednotně navenek. Role předsedy by měla být směrem 
ven posílena. Úkolem předsednictva je v této funkci být předsedovi nápomocným 
orgánem. 
 

4. Další jednání předsednictva proběhne 17. 6. 2020. Dle situace bude na začátku června 
rozhodnuto o podobě a detailech tohoto jednání. 
 

5. Nejbližší úkoly pro Předsednictvo SKŘ:   

 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Připomínkování návrhu diskuzních klubů.  26. 4. 2020 členové 

předsednictva 

2 Pilotáž – „online“ diskuzní kluby. květen 2020 K. Podrápská 

3 Medializace SKŘ – projít nápady 
s projektovým týmem KA Veřejnost. 

květen 2020 tajemník SKŘ 

4 Upřesnění formy a obsahu červnového 
jednání. 

začátek června předseda SKŘ, 

tajemník SKŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 22. dubna 2020 

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo  


