
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis z online jednání Sekce SŠ/VOŠ Stálé konference ředitelů 
 

konaného ve středu 1. 04. 2020 v 10:00  
 

 

Účastníci:    

Počet: 8 

Sekce je usnášeníschopná. 

Seznam přítomných: 

 

P. č. Příjmení, jméno 

1. 
Fidrmuc Jaroslav 

2. 
Hrkalová Jana 

3. Hřebecký Miroslav 

4. 
Mikuláštíková Jindra 

5. 
Šemnický Mojmír 

6. 
Štefl Vítězslav 

7. Štix Karel 

8 
Volfová Lenka 

 
 

Seznam omluvených: 

 

1. Tulpa Petr 

2. 
Uherka Petr 

 

Program jednání:   

1. Reflexe aktuální situace 

2. Přijímací řízení, ukončování vzdělávání na školách 

3. Cílená podpora pro ředitele SŠ/VOŠ 

 

  

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Uložené úkoly s gescí termínem plnění:  

 

Pořadové 

číslo úkolu  

Název a stručný popis úkolu  Termín splnění  Zodpovědnost za 

splnění  

1  Zaslat metodický pokyn k home office. (K. Štix) 3.4.2020 Tajemník SKŘ 

2  Přeposlat materiály od M. Hřebeckého. 3.4.2020 Tajemník SKŘ 

3 Předat klíčová témata na NPI ČR. neprodleně po 

jednání sekce 

2020 

Tajemník SKŘ 

 

Průběh jednání, další závěry jednání:  

 

1. Na úvod jednání proběhla od jednotlivých členů sekce krátká reflexe aktuální situace. 
Co aktuálně řeší, jak byl nastaven přechod na online výuku ve školách, s jakými 
problémy se aktuálně potýkají. Úvodní reflexe ukázala, že střední školy (v rámci 
členství SKŘ) byly připraveny na přechod k online vzdělávání velmi dobře, přesto pro 
školy nastalá situace nebyla snadná. 
 
Zdůrazněna byla skutečnost, že vnější podpora je teď hodně cílená zejména směrem 
k ZŠ, středoškolské vzdělávání, zejména to odborné je zatím opomíjeno, stejně tak je 
tomu i v případě vyšších odborných škol. 
 
Distanční výuka na školách probíhá, objevují se problémy s žáky, kteří i běžně 
zanedbávají školní docházku, specifický přístup pak nesmí být opomíjen v souvislosti 
se žáky se SVP. 
 
Obecně je potřeba pracovat s redukcí učiva směrem k profilovým předmětům, zejména 
pak u závěrečných ročníků. 
 
Veškeré počínání spojené se změnami spojenými s aktuální situací je potřeba mít 
dokladováno, neboť už bylo zahájeno i zjišťování stavu na školách od ČŠI. 
 
Situace byla zároveň popsána jako velká příležitost pro školy posunout se v digitálním 
vzdělávání, zlepšit digitální vzdělanost v řadách učitelů, posílit roli učitele v očích 
rodičů. Naplno se ukázala socializační role školy – dětem se stýská po škole. 
 

2. Z úvodní reflexe vzešlo hned několik témat/otázek, které ředitelé aktuálně řeší. Otázka 
hodnocení se následně stala stěžejní i pro další diskuzi sekce. 

a. Jak průběžně hodnotit a motivovat žáky? 
b. Podoba učňovských zkoušek. 
c. Jak bude vypadat uzavření vysvědčení u maturitních ročníků? 
d. Přijímací řízení na střední školy. 
e. Jak řešit přijetí žáků na dvě různé střední školy? 
f. Jak řešit odborný výcvik? Jeho realizaci a hodnocení?  

 
 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
g. Téma předsednictví maturitních komisí, zejména v odborném školství 

(v návaznosti na jednorázové spuštění maturitních zkoušek, bez možnosti lépe 
rozmístit termíny). 

h. Jak vyplňovat třídní knihy? 
i. Legislativní rámec „home office“ pro pedagogické pracovníky. 

 
3. V souvislosti s motivací a průběžným hodnocením byl v diskuzi: 

 důraz kladen na roli vedoucích předmětových komisí, kteří mohou být 
významnými koordinátory práce v rámci jednotlivých předmětů. 

 představen návrh zjišťování zpětné vazby od žáků a studentů. Cílem je zjistit 
jejich vytížení, spolupráci s jednotlivými pedagogy, využívané formy výuky 
apod. Výsledky mohou být významnou reflexí na činnost pedagogického sboru 
pro vedení škol, ale i samotné pedagogy. 

 kladen důraz na formativní hodnocení. Členové se shodují, že se otevírají velké 
možnosti pro využívání formativního hodnocení, které by mělo být pro žáky 
motivační. V některých předmětech může být jeho využití obtížnější, avšak 
pedagogové by se měli pokusit hledat cesty, jak ho využít. 

 
4. Podtématem bylo konkrétně hodnocení žáků v závěrečných ročnících. Klíčová je zde 

pro ředitele včasná a dostatečná informovanost o jednotných postupech. Existuje 
množství otázek na řešení konkrétních situací, na které ředitelé nemají jasné odpovědi, 
příkladově: 

 Jak bude uzavíráno druhé pololetí u maturitních ročníků? 

 Jak upravit praktické závěrečné zkoušky s ohledem na technické možnosti 
žáků? (Praktické zkoušky jsou vázány na praxi, popř. práci s určitými programy, 
které všichni žáci nemají doma k dispozici.) 

 Mají všichni žáci možnost odevzdat ročníkové práce? (S důrazem na různé 
sociokulturní zázemí, ale třeba i návaznost práce na praxi, která nelze 
realizovat.) 

 
5. Závěrečná část jednání byla věnována webinářům, jejich využitelnosti a případným 

podnětům/komentářům ke zlepšení, popř. nastavení jiného druhu podpory pro vedení 
škol. 
 
Členové se shodli, že webináře pro svůj rozvoj až na výjimky nepoužívají (zdůrazněno 
i časové hledisko) a preferují písemnou podobu informací; webináře využívají více 
učitelé. 
 
Téma, které by ředitele zajímalo, je např. home office a jeho legislativní rámec ve 
školství (jakým způsobem zlegalizovat pobyt učitelů doma, jedná se o přímou 
pedagogickou činnost, BOZP, náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce 
z domova, překážky v práci, evidence pracovní doby, jak řešit externisty apod.), 
členové by přivítali přehled / metodický pokyn, jak tuto oblast řešit.  
 
Miroslav Hřebecký informoval o tom, že Eduin zpracovával analýzu informací 
poskytovaných jednotlivými kraji školám i veřejnosti a míru jejich podpory distanční 
výuce. Na základě zájmu ostatních členů bude dokument přeposlán, stejně jako 
aktuálně připravované Desatero pro ředitele škol, které by mělo pomoci ukázat, co je 
v této situaci opravdu důležité a jak k tomu přistupovat. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Praha 1. dubna 2020    
Zapsala: Lenka Volfová 
Ověřovatel zápisu: Mojmír Šemnický 


