
                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Zápis z online jednání  

Sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů 

 
konaného ve čtvrtek 9. 4. 2020 v 10:00 

 

Účastníci:    

Počet: 9 

Zasedání je usnášeníschopné.  

Viz prezenční listina  

  

Program jednání:   

1. Reflexe aktuální situace v období distančního studia. 

2. Šetření na školách v období distančního studia. 

3. Další připomínky a podněty od členů sekce. 

 

  

Uložené úkoly s gescí termínem plnění:  

  

Pořadové 

číslo úkolu  

Název a stručný popis úkolu  Termín 

splnění  

Zodpovědnost za 

splnění  

1   Navrhnout znění průvodního dopisu s otázkami pro 

ředitele 

 Rozeslat průvodní dopis s otázkami na jednotlivé 

členy sekce ZUŠ 

19.4.2020 

 

v návaznosti 

na zaslání 

J. Stárek 

 

L. Volfová 

 

 

2  Každý člen sekce ZUŠ rozešle na tři libovolné školy k rukám 

ředitele dopis s otázkami.  

v návaznosti 

na zaslání 

 členové SKŘ 

3 Zaslat tajemníkovi, členům sekce ZUŠ dokumenty Desatero 

distančního studia a Manuál komunikace s rodiči. 

19.4.2020 J. Stárek 

4 Výsledné odpovědi ze škol zaslat do konce dubna. Budou 

zpracovány a publikovány v červnovém speciálu – Život 

v ZUŠ jako inspirace vycházející ze SKŘ. 

30.4.2020 J. Stárek 

 

  

 

Další závěry jednání:  

1. Na úvod jednání proběhla reflexe aktuální situace v základních uměleckých školách a na 

konzervatořích. Místopředseda SKŘ pro sekci ZUŠ, Jiří Stárek, navrhl strukturovat  

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

odpovědi na základě tří otázek. Poslední otázka směřovala od tajemnice SKŘ. Níže je 

uveden souhrn odpovědí na jednotlivé otázky od členů napříč sekcí. 

 

 Co je nejvíce povzbudivé v této době?   

 

Vzájemná spolupráce, sdílení a aktivita pedagogů, pozitivní reakce od rodičů, rychlá adaptace 

kolektivu na tuto situaci, všichni se těší, až budou školy zase otevřené. V souvislosti 

s pedagogickým týmem, byla zdůrazněna nezastupitelná pomoc právníka ve vedení školy. 

V této krizové situaci, nejen ve vzdělávání, je to pro školu velkou výhodou. Většina škol ale 

tuto možnost nemá. Opět se tak ukázal požadavek na vytvoření některých sdílených pozic, 

které by školám byly k dispozici (střední článek řízení). 

 

 Co je nejvíce překvapující v této době?  

 

Aktivní přístup k pojetí distančního vzdělávání, postoje a vzájemná pomoc kolegů. Bohužel ale 

také fakt, že ředitel zůstal v této situaci opuštěn – zejména bez pomoci MŠMT, někdy 

i zřizovatelů. Při zveřejňování „krizových opatření” se na ZUŠ spíše zapomnělo – řeší se 

hlavně základní školy a maturity. Překvapujícím faktem je pro ředitele i aktuální probíhající 

šetření ČŠI.  

 

 Co je perspektivní?  

 

Uvědomění si hodnot ve společnosti – co je opravdu důležité, zvýšení ICT gramotnosti napříč 

pedagogickým sborem, ale také třeba šance pro aktéry vzdělávání, stejně tak jako SKŘ – 

vyvodit závěry z tohoto stavu do budoucna a navázat na to případná opatření, např. posílení 

krizového managementu.  

 

 Co by vám nyní pomohlo?  

 

Kvalitní ucelené informace z MŠMT a od zřizovatele, jejich selekce a upřesnění, lepší ICT 

vybavenost na školách, kvalitní střední článek řízení. Do budoucna, jak bylo i výše avizováno, 

posílit vzdělávání v oblasti krizového managementu a mít na školách vytvořený kvalitní 

„krizový plán“. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

 

2. Navazovala krátká diskuze ohledně „kontroly” škol v období distančního studia. Ze 

zkušeností z již proběhlých šetřená, ale i slov pana inspektora, člena SKŘ, bylo potvrzeno, 

že se jedná zejména o mapování terénu, nikoli o klasickou inspekční kontrolu. 

3. Dalším tématem bylo znovuotevření ZUŠ. Ředitelé tohoto druhu školy jsou pro otevření 

škol až od září roku 2020. Tento názor včetně argumentace byl předán na MŠMT 

prostřednictvím rad asociací. 

4. Poslední diskutovanou otázkou byla role SKŘ v této situaci. Členové sekce vnímají 

potenciál SKŘ, ale chybí jim angažované vedení. Není úkolem jednotlivých sekcí 

nastavovat podporu pro vedení škol, sekce ji mohou např. regulovat v souvislosti s danými 

druhy škol, popř. navrhovat podněty. Jasné strategie či navržené postupy by měly 

přicházet od předsedy a předsednictva SKŘ. Členy sekce mrzí, že SKŘ není předsedou 

navenek dostatečně prezentována. Je nutné, aby podněty od jednotlivých místopředsedů 

byly předávány dál, jinak nemá SKŘ smysl. V dané situaci mohla být MŠMT nabídnuta 

směrem od SKŘ pomoc, jen tak může být do budoucna vybudován partnerský vztah.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 9. dubna 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Jiří Stárek 

 


