
                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Zápis z online jednání  

Sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů 
 

konaného ve čtvrtek 21. 5. 2020 v 10:00 

 

Účastníci:    

Počet: 8 

Zasedání je usnášeníschopné.  

 

Seznam přítomných: 

 

P. č. Příjmení, jméno 

1. 
Bořek Lubor 

2. 
Čámský Pavel 

3. 
Doubrava Pavel 

4. 
Kovalová Pavla 

5. 
Novotný František 

6. 
Stárek Jiří 

7. 
Taufer Jiří 

8. 
Volfová Lenka 

 

Seznam omluvených: 

 

P. č. Příjmení, jméno 

1. 
Klezla Eduard 

 

  

Program jednání:   

1. Reflexe aktuální situace ve školách 

2. Moderované diskuze k aktuálním tématům 

3. Harmonogram podzimních jednání sekce 

4. Další připomínky a podněty od členů sekce 

 

 

  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Průběh a závěry jednání:  

1. Na úvod jednání proběhla krátká reflexe na aktuální situaci1, kde se jednotliví členové 

vyjádřili k současnému fungování škol i k případným obavám ze znovunastartování škol. 

Nejasnost některých informací, které jdou směrem k veřejnosti, často znesnadňuje na 

školách postupný návrat do běžného režimu. 

2. Byl představen koncept moderovaných diskuzí online pod záštitou SKŘ. Členové byli 

vyzváni, aby se vyjádřili k navrženému konceptu a sami navrhli témata, která by podle nich 

byla pro tento formát zajímavá. Členové se shodli, že v rámci prostředí ZUŠ obdobné 

platformy již existují, školy jsou provázány a ředitelé se potkávají či jsou v kontaktu. 

Diskuze na aktuální témata tak pro sekci nejsou ničím novým a v zásadě přínosným.  

3. Témata obecně vidí členové ve dvou rovinách. První rovina jsou aktuální témata, která se 

mnohdy vážou i k danému druhu školy, jako teď např. hodnocení. Zejména aktuální situace 

ukázala v souvislosti s tímto tématem, že komplexní pohled na hodnocení od pedagogů 

není pravidlem. Existují velké rozdíly v přístupu, a to nejen napříč školami, ale mnohdy 

i v rámci škol. V uměleckém vzdělávání je pak toto téma ještě obtížnější, a to zejména 

proto, že někteří vidí v ZUŠ zájmový kroužek, jiní budoucnost pro své děti a zároveň 

neexistuje dostatek inspirace, metodik, literatury, jako je tomu u hodnocení jiných předmětů 

na školách. 

Druhá rovina je pak členy sekce považována za ideální, a to proto, že nabízí témata napříč 

jednotlivými druhy škol. Bez ohledu na školu se zabývá ředitelem samotným. 

 Postavení ředitele školy 

 Svoboda ředitele ohraničená vlastní zodpovědností 

 Krizový management 

 Sebevzdělání 

 Time management 

 Metody reflexe a sebereflexe 

 Tvorba plánu profesního rozvoje učitele 

 Tvorba profesních portfolií 

 

 

                                                 
1 Pozn.: Na území ČR byl dne 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Členové jsou pro organizování „debatních klubů“, i z důvodu posílení možného síťování do 

budoucnosti, zároveň ale upozorňují na fakt, že je třeba pečlivě vybírat témata. Ta by 

neměla jen reagovat na aktuální situaci, ale nabízet ředitelům i jistý „přesah”.  

Taková diskuze by mohla buď jen témata otevírat a nabízet účastníkům prostor ke sdílení, 

nebo naopak nabízet i pohled odborníka na dané téma. Ten by formou skupinové 

konzultace mohl zúčastněným poradit, odpovědět na otázky apod. 

4. Posledním tématem byla samotná prezentace a medializace sekce. Říjnové vydání 

Speciálu pro ZUŠ, který je součástí časopisu Řízení školy, bude věnováno i SKŘ. 

Představena by zde měla být Stálá konference ředitelů jako celek, její poslání a směřování, 

sekce ZUŠ a její členové a zároveň by zde měly být zpracovány i reakce oslovených 

ředitelů (reakce na situaci ve školách, kterou ovlivnil COVID-19). Dále bylo domluveno, že 

vnitřní dvoustrana by byla pravidelně věnována konzervatořím, pokud budou mít zájem 

a dodrží nastavená pravidla, a svou stranu by v časopise mohla mít i Sekce ZUŠ SKŘ. 

5. Na závěr byly dohodnuty termíny jednání pro podzim 2020. Jednání proběhnou 23. 9. 

(prostřednictvím MS Teams) a 12. 11. (forma jednání bude upřesněna dle aktuální 

situace).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 21. května 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Jiří Stárek 


