
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis z online jednání Sekce SŠ/VOŠ Stálé konference ředitelů 
 

konaného ve středu 12. 5. 2020 v 9:00 
 

 

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. 
Tulpa Petr 

7. Uherka Petr 

8 
Volfová Lenka 

 
 

Seznam omluvených: 

 

1. Štefl Vítězslav 

2. 
Štix Karel 

 

Program jednání:   

 

Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 

2019/2020 

 Reflexe situace spojené s přípravou závěrečných zkoušek 

 Procesní záležitosti spojené s ukončením školního roku 

 Přijímací zkoušky  

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

 

Uložené úkoly s gescí termínem plnění:  

 

Pořadové 

číslo úkolu  

Název a stručný popis úkolu  Termín splnění  Zodpovědnost za 

splnění  

1  Formulace dotazu k odvolání po nepřijetí na základě 

přijímacího řízení. 

15.5.2020 J. Mikuláštíková 

2  Koordinace termínů podzimních jednání. květen 2020 členové SKŘ, 

tajemník SKŘ 

 

Průběh jednání, další závěry jednání:  

 

1. Hlavním tématem jednání byla Vyhláška č. 232/2020 Sb. (Vyhláška o přijímacím řízení, 

maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020) a realita školské 

praxe s ní spojená. 

 

2. Maturitní a závěrečné zkoušky, absolutoria 

Aktuálním tématem je obsazení maturitních komisí, zejména nominace předsedů maturitních 

komisí. Situace je problematická hlavně u učebních oborů, kde jsou pozice ve zkušebních 

komisích úzce vázány na specifické vzdělání a kvalifikaci. 

Oznamování oficiálních termínů závěrečných zkoušek. Pokud mají studenti školní účty, 

doporučuje se poslat informace na tyto e-maily s tím, že je vyžadováno potvrzení přijetí e-

mailu. V praxi se ukázalo jako funkční i předání informací prostřednictvím interního systému – 

Bakaláři. Škola by měla využít všechny možné kanály k tomu, aby informace byly dostupné na 

více místech a zároveň vše dokladovat pro případné kontroly či odvolání. 

Návrat pedagogů do škol. Někteří ředitelé se potýkají se skutečností, že pedagogové se zpět 

vrátit nechtějí a odvolávají se na doporučení MŠMT, které popisuje rizikové skupiny. Pro 

ředitele je ale klíčové, aby se pedagogové zpět do škol vrátili a postupně byla eliminována 

distanční výuka směrem k počátečnímu stavu, tj. výuce prezenční. Toto téma je klíčové 

i u asistentů pedagoga. Zejména pokud se jedná o osobní asistenty, je velkou překážkou, 

pokud se asistent do školy vrátit nechce – neumožňuje to tak návrat ani samotnému 

studentovi. V souvislosti se závěrečnými zkouškami, maturitami by tak mohl vyvstat velký 

problém. Studenti jsou na svého asistenta zvyklí a mnohdy ho nelze z důvodu SPU nahradit 

za asistenta „univerzálního“. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

V tomto ohledu má ale ředitel legislativní oporu. Pokud ředitel zaměstnance k výkonu práce 

potřebuje, právě např. z důvodu závěrečných zkoušek, nemůže zaměstnanec tuto výzvu 

odmítnout a musí do práce přijít, nebo v opačném případě může nastoupit do pracovní 

neschopnosti. 

3. Přijímací zkoušky  

Členové sekce se shodli na tom, že přijímací zkoušky jsou aktuálně pro školy velkou 

administrativní zátěží. Zaznívaly názory, že měly být ponechány v režii škol dle potřeby. Navíc 

některé školy nemají přijímací zkoušky od Cermatu, termíny teď často kolidují a situace je pro 

rodiče a žáky velmi nepřehledná. 

Situaci nepřidává ani medializace tématu, kde se řeší primárně zrušení druhého termínu 

přijímacích zkoušek. Ve společnosti je to aktuálně vnímáno jako velká újma, i když se 

z dlouhodobého hlediska ukazuje, že nejdůležitější je první termín přijímacího řízení, druhý 

termín neměl nikdy zvlášť významnou roli. 

Diskuze se vedla dále k opomenutí opravného prostředku v případě neúspěšného přijímacího 

řízení. Stanovisko bude zjištěno, viz uložené úkoly.  

4. Posledním tématem v diskuzi byla problematika žáků devátých tříd, kteří jsou již přijati 

na učení obor. Do školy, s největší pravděpodobností, do konce roku nenastoupí, 

ztrácejí motivaci k učení. Členové sekce tak upozornili, že momentální situace ještě 

umocňuje riziko pro rozvoj sociálně patologických jevů u této skupiny žáků. To může 

mít dopad i na nadcházející nástup do nové školy od září 2020. 

5. Podzimní jednání sekce SŠ/VOŠ proběhnou v následujících termínech: 22. 9. 2020 

a 25. 11. 2020. Časový rámec se předpokládá – 9 – 12, nicméně bude i v souvislosti 

s formou samotného jednání upřesněn. 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 
Praha 12. května 2020    
Zapsala: Lenka Volfová 
Ověřovatel zápisu: Mojmír Šemnický 


