
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis z online jednání 
Sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 

 
konaného ve středu 28. 5. 2020 v 10:00 

 

 

Účastníci:    

Počet: 8 

Sekce je usnášeníschopná. 

Seznam přítomných:  

 

P. č. Příjmení, jméno 

1. Bouda Tomáš 

2. Hubert Vlastimil 

3. Kořenek Petr 

4. Mareš Jan 

5. Minařík Karel 

6. Moric Karel 

7. Smetanová Jana 

8. Volfová Lenka 

 
Seznam omluvených:  

1. Lehký Petr 

2. Sýkora Jan 

 

 

Program jednání:   

  
1. Kontrola úkolů  
2. Harmonogram jednání pro podzim 2020  
3. Debatní kluby – výsledky pilotního ověřování  
4. Nástup žáků druhého stupně do škol  
5. Ukončení školního roku, předávání vysvědčení  
6. Reflexe uplynulého období z pohledu vedení škol  

o činnost SKŘ 
o spolupráce MŠMT s terénem  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            

   

 

  

Uložené úkoly s gescí termínem plnění:  

 

Pořadové 

číslo úkolu  

Název a stručný popis úkolu  Termín splnění  Zodpovědnost za 

splnění  

1  Soupis témat: Jakou podporu/metodickou podporu byste 
jako ředitelé nejvíce ze strany MŠMT uvítali? Co by 
mohlo snížit administrativu ředitele?   
 
Po zpracování za sekci ZŠ může být rozšířeno na další 
sekce (předat informaci na předsednictvu). 
 
Odpovědi (zpracovaný podklad) budou předány na 
osobním jednání se zástupcem MŠMT (Mgr. 
Jan Mušuta). 
 

 

  

červen 2020 

(průběžně do 

záři 2020) 

 

 

 

Členové sekce ZŠ 

2  Domluvit schůzku k dalšímu směřování SKŘ. červen 2020 Tajemník SKŘ 

3 Vytvořit podklad pro jednání k dalšímu směřování SKŘ. červen 2020 Tajemník SKŘ, 

členové SKŘ 

 

 

Průběh jednání, další závěry jednání:  

1. Úvodní informace od členů sekce shrnovaly odpovědi na 2 otázky: 

 Jak škola řeší nástup žáků druhých stupňů? 

 Jak bude probíhat závěr školního roku? (hodnocení a předávání vysvědčení) 
 

U žáků druhých stupňů se ukázalo, že mnoho z rodičů preferuje distanční výuku a žáky 
do školy již v letošním roce nepošle. Případné konzultace pro žáky vyšších ročníků 
budou přizpůsobeny harmonogramu výuky žáků 1. stupně a konzultacím žáků 9. 
ročníků, kteří se systematicky připravují na přijímací zkoušky, zároveň tak, aby nebyl 
narušen harmonogram online výuky. 
 
U žáků druhého stupně je zároveň důležité koordinovat organizační záležitosti (výměna 
učebnic, odnos pomůcek, vyklizení tříd apod.). 
 
K předání vysvědčení mají ředitelé připraveny různé scénáře (postupné předávání 
vysvědčení v jednotlivých ročnících ve škole, volba neformálního prostředí apod.). 
Z důvodu plánovaných rekonstrukcí a oprav bude často zvolen již dřívější termín 
předání. 
 
Aktuálním tématem je stále hodnocení žáků. Někteří ředitelé se potýkají s tím, 
že pedagogové nerespektují vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020 
vydanou MŠMT. Zároveň byly diskutovány případy neprospívajících žáků, kteří se 
aktivně nezapojili ani do distanční výuky. 
 
 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
Někteří situaci i přes velkou administrativní zátěž řeší tím, že odkládají klasifikaci těchto 
žáků do 30. 9. s možností konzultací přes prázdniny. Jiní se rozhodli ještě v závěru 
roku žáky (prostřednictvím jejich rodičů) vyzvat, aby následně mohla být objektivně 
klasifikace uzavřena. Důležité je o všech postupech jasně informovat rodiče, mít vše 
podložené, aby se eliminovala odvolání vůči konečnému hodnocení. 

 
2. V reflexi se objevilo i téma vícečetných zápisů dětí (žáků) do prvních tříd na ZŠ. Rodiče 

(zákonní zástupci) v řadě měst využívají větší kapacity škol a mimo svoji spádovou 
školu zapisují dítě do dalších základních škol (výjimky nejsou kolem třech ZŠ). 
Neexistuje však žádný pevný termín, do kterého mají potvrdit, kterou školu nakonec 
zvolí. Toto vytváří nejistotu při plánování personálních kapacit pro zajištění školního 
roku. 
 
AŘZŠ má záměr připravit legislativní iniciativu k řešení této problematiky zakotvením 
do školních právních předpisů povinnost zákonného zástupce v určeném 
termínu potvrdit závazně svůj zájem o konkrétní školu.  
 

3. V souvislosti s navržením konceptu debatních klubů na minulém jednání sekce ZŠ, 
byly shrnuty základní informace k pilotáži debatních klubů pod záštitou SKŘ. Koncept 
byl úspěšně pilotován a je členům k dispozici jako možná podpora směrem k terénu. 
Organizován bude pod krajskými pracovišti. Debatní kluby mají formát moderované 
diskuze. Vše vede moderátor a členové SKŘ se mohou buď zapojit jako přímí aktéři, 
nebo navrhovat témata a odborníky, kteří by mohli být osloveni ke spolupráci. Členové 
jsou pro, aby i nadále byl tento koncept jako prostředek komunikace s terénem 
využíván a stejně tak by měla být zajištěna propagace, aby se informace dostaly ke 
členům vedení škol. 

 
4. Krátká reflexe uplynulého období z pohledu vedení škol (podpora vedení škol, 

doporučení MŠMT) nepřinesla jednotný závěr. Ještě více než jindy se ukázalo, že 
MŠMT by mělo posílit spolupráci se samotnými řediteli. 
 
Členové si uvědomují, že nastalá situace mnohdy neposkytla dostatečný prostor pro 
širší diskuzi, muselo se rozhodovat rychle, nicméně s ohledem na některá vydaná 
opatření a doporučení je zřejmé, že širší diskuze by pomohla jejich precizaci 
a snazšímu zavádění do praxe. 
 
Např. pro znovuotevření škol mohlo být připraveno několik scénářů, které se daly 
s předstihem komunikovat se zástupci odborné veřejnosti. I v souvislosti s tímto 
tématem mohla být SKŘ oslovena. Jedná se o platformu (spojení ředitelů všech druhů 
škol, včetně zástupců odborné veřejnosti), která je zřizována pod NPI ČR a měla by 
tak být pro MŠMT partnerem. 

 
5. Posledním bodem bylo zhodnocení samotné SKŘ, ať už činnosti v rámci sekcí nebo 

celého pléna. 
 
SKŘ jako platforma má potenciál pro implementaci i další fungování po skončení 
projektu. Členové se nicméně shodli, že pro další směřování SKŘ je nutné vyjasnit 
s vedením projektu, popř. vedením NPI ČR, jaké jsou reálné možnosti činnosti SKŘ 
a jaká jsou skutečná očekávání od jejich práce (postup viz tabulka s uloženými úkoly).  
 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
Statut a jednací řád SKŘ sice v obecné rovině popisuje působnost SKŘ. Důležité ale 
je vydiskutovat i to, kam a jakým způsobem by členové měli směřovat závěry své práce. 

 
6. Byly stanoveny termíny jednání pro podzim 2020: 1. a 2. října (Hradec Králové) a 26. 

a 27. listopadu (Vsetín). Forma jednání, místo, čas a další detaily budou předem 
upřesněny. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Praha, 28. května 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Hubert 


