
 

Zápis z online jednání Předsednictva 

Stálé konference ředitelů 

 
konaného ve středu 17. 6. 2020 ve 13 hod online (prostřednictvím MS Teams) 

 

Seznam přítomných: 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. 
Volfová Lenka 

10. 
Vránová Marie 

11. 
Josef Rydlo 

 

  

Program:  

1. Kontrola úkolů, informace k aktuální situaci 

2. Harmonogram jednání pro podzim 2020 

3. Projednání podkladů k činnosti SKŘ  

4. Závěrečná diskuze, podněty od členů předsednictva 



 

Průběh jednání: 

1. Na úvod jednání proběhla krátká rekapitulace úkolů z předchozího jednání Předsednictva 
SKŘ. Byl zhodnocen jejich aktuální stav a byly předány doplňující informace k realizaci.  

 
2. Byly stanoveny termíny jednání pro podzim 2020.  

Jednání předsednictva bude formálně rozděleno na 2 části. Koordinační jednání předsed-
nictva proběhne vždy před plénem. Pokud na jednání pléna vyvstanou další témata, 
otázky či úkoly, bude jednání předsednictva navazovat ještě na samotné plénum (viz ter-
míny jednání pléna v zápise z Online jednání Pléna SKŘ, ze dne 17. 6. 2020). 
Dohodnuté termíny a formy jednání: 
18. 8. 2020 – online / 14. – 16. 8. 2020 – prezenčně – forma i termín budou upřesněny; 
13. 10. 2020; 8:30; online – MS Teams; 
7. 12. 2020; 8:30; online – MS Teams. 

 
3. Navazujícím bodem jednání bylo další směřování SKŘ. Předsednictvo má za úkol připra-

vit podklad pro budoucí jednání s vedením projektu SYPO, NPI ČR, popř. MŠMT. Doku-
ment by měl shrnovat nejen plán činnosti do konce pilotáže, ale zároveň i vizi pro imple-
mentační fází SKŘ. Klíčové body tohoto dokumenty budou následně představeny a pro-
diskutovány na Plénu SKŘ. (Dále pak konkretizovány do dílčích cílů, převedených na čin-
nosti/úkoly s termíny plnění.) 
Členové předsednictva se shodli, že pro vznik takového dokumentu je potřeba jiný formát 
práce než prostřednictvím sdílených dokumentů a vzdálené práce. I proto vznikl návrh 
24hodinového jednání Předsednictva SKŘ. V návaznosti na jednání budou ověřeny mož-
nosti jednotlivých členů a případně bude takové jednání naplánováno. Koordinaci zajistí 
tajemník SKŘ. 
 

4. V rámci navazující diskuze byla otevřena další témata: 
a. Síťování v krajích – budování struktury SKŘ směrem k regionům. Přes vlastní 

kraje, již vzniklé struktury/uskupení informovat o činnosti SKŘ a zajistit přenos in-
formací. 

b. Zvýšení povědomí o činnosti SKŘ – nejen u členů vedení škol, ale zejména 
posílení externí spolupráce s jednotlivými organizacemi, asociacemi sdružujícími 
tuto cílovou skupinu. 

c. Systémová podpora vedení škol. Jaká jsou klíčová témata, která by měla být 
nejen v rámci NPI ČR podporována? 

 
5. Závěrem se diskutoval ještě aktuální stav dokumentu s původním názvem Standard ředi-

tele, aktuálně Kompetenční profil. Zejména v souvislosti s dokumentem Kompetenční mo-
del, který vzniká v projektu SYPO v aktivitě management a je nedílnou součástí Modelu 
systému podpory profesního rozvoje vedení škol, by bylo vhodné zvolit jiný název, např. 
Model profese ředitele školy. S ohledem na přehlednost pro terén není žádoucí, aby se 
pracovalo s dvěma dokumenty s téměř shodnými názvy (kompetenční model, kompe-
tenční profil). 



 

6. Nejbližší úkoly pro Předsednictvo SKŘ:   

 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín spl-

nění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Koordinace práce na zadaných složkách 

dokumentu Hodnocení úrovně kompe-

tencí. 

odeslat 

nejpozději 

31. 7. 2020 

předsedové jednot-

livých sekcí 

2 Generování témat k systémové podpoře 
vedení škol – rozšíření nabídky DVPP 
zajištěno NPI ČR (workshop, webináře). 

Případná témata zapsat do nasdílené ta-
bulky na Sharepointu. 

31. 7. 2020 předsedové jednot-

livých sekcí, zpro-

středkovaně celá 

SKŘ 

3 Vytvořit tým v MS Teams. v návaznosti 

na jednání 

předsednictva 

tajemník SKŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 17. června 2020 

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo  


