
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis z jednání Pléna 

Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 17. 12. 2019 v 10:30 na MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 00 Malá 

Strana) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina    

Program:  

1. Prezence účastníků 

2. Zahájení jednání, úvodní slovo – PaedDr. Josef Rydlo 

3. Aktuální informace směrem k vedení škol - PaedDr. Josef Rydlo 

4. Představení preambule SKŘ – Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. 

5. Představení návrhu na Usnesení SKŘ k dokumentu Hlavní směry vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+ – zástupce předsednictva SKŘ 

6. Diskuze k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ – prof. 

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 

7. Revize kurikula – Mgr. Jaroslav Faltýn 

8. Závěrečná diskuze, shrnutí, úkoly, rekapitulace termínů 

9. Závěrečné slovo předsedy SKŘ Josefa Rydla 

 

Průběh jednání:  

1. Předseda Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) Josef Rydlo1 zahájil poslední 

plenární zasedání SKŘ pro rok 2019 a představil jeho program. Na úvod členy 

SKŘ pozdravil a na MŠMT přivítal i náměstek pro řízení sekce vzdělávání 

Mgr.  Václav Pícl. Shrnul zároveň i aktuální stav novely nařízení vlády ze dne 

30.  července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení 

rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 

a  přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení 

maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro 

základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo 

svazkem obcí. Aktuálně je již vše projednáno, návrh byl diskutován i s odbornou 

veřejností, legislativci řeší už jen specifické případy, kdy je např. zástupce 

pověřen dalšími úvazky (IT, výchovný poradce apod.). Úvazky zástupců ředitelů 

                                                           
1 Tituly u jmen v zápisu jsou uváděny vždy jen při první zmínce, dále jsou jména přítomných uváděna bez titulů. 
 



                                                                                                                                                                                            
   

 

budou snižovány v návaznosti na druhy škol. Bude existovat „banka pro 

snížení“, jejíž hodiny bude možné rozložit dle potřeby mezi jednotlivé 

zaměstnance. Jedinou podmínkou u zástupce ředitele bude fakt, že nesmí mít 

méně vyučovacích hodin než ředitel. Hodiny, které budou vyučovány za 

zástupce, budou pokryty z PHmaxu. 

 

2. Předseda SKŘ přiblížil změny na MŠMT a přímo řízených institucích NIDV, 

NÚV. 

V návaznosti na slučování obou institucí (NIDV a NÚV) a vznik nastupujícího 

Národního pedagogického institutu České republiky (dále NPI ČR) budou 

sníženy kapacity na pracovištích, proběhnou konkurzy na vedoucí pozice jak 

na ústředním pracovišti, tak následně na všech krajských pracovištích. 

V současné době je tak potřeba stanovit klíčové priority pro NPI ČR. Hlavními 

pilíři NPI ČR by měla být následující témata: 

 kurikulum; 

 systémová podpora pedagogických pracovníků; 

 poradenství pro školy a školská zařízení; 

 kariérové poradenství. 

Všechny priority by pak mělo spojovat poskytování metodické podpory na 

národní i krajské úrovni.  

V souvislosti s poskytováním dalšího vzdělávání bude potřeba jednat s dalšími 

poskytovateli na úrovni krajů. NPI ČR by měl mít pod sebou 10 IPs, sloučení by 

mělo vést k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými projekty, zároveň je ale 

jasné, že při takovém počtu se bude jednat o náročný koordinační proces. 

3. Další část jednání byla věnována návrhu Preambule SKŘ. Jeden z členů 

pracovní skupiny pro její tvorbu, Petr Uherka, představil členům SKŘ 3 základní 

části preambule: část úvodní, která rámuje SKŘ do projektové roviny, prostřední 

stať věnovanou pozici samotného ředitele, a konečně i poslední odstavec 

popisující budoucnost SKŘ, její postavení, roli a možnou činnost. 

Po představení byli členové vyzváni k připomínkám a návrhům. Diskutovaly se 

zejména jazykové úpravy a následně i důraz na celospolečenský přesah – zda 

je /měla by to být kompetence SKŘ. Po ukončení diskuze a zapracování 

některých jazykových úprav bylo o výsledné podobě hlasováno. „Pro“ se 

vyslovilo 28 členů. Dva členové se zdrželi hlasování. Preambule byla přijata 

SKŘ, její znění je v příloze č. 1. 

 

4. Po hlasování byla připojena krátká informace k přípravě návrhu změny 

Standardu studia ředitele školy (dále jen Standardu studia). Petr Uherka 

představil aktuální zadání i časový rámec práce. Vyzval k činnosti pracovní 



                                                                                                                                                                                            
   

 

skupinu ke Standardu studia a připojil i 4 základní východiska návrhu Standardu 

studia. 

Aktualizace Standardu studia by měla: 

 být orientovaná nejen na správní agendy, ale i na leadership, řízení 

lidí a pedagogického procesu; 

 hledat společné jmenovatele pro ředitele bez ohledu na druh školy; 

 zohlednit specifická hlediska pro jednotlivé typy škol; 

 vycházet z příkladových studií (část studia by měla být kazuistická). 

 

5. V souvislosti s připomínkováním dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky 

ČR 2030+ (dále jen Strategie 2030+) shrnul místopředseda sekce ZUŠ Jiří 

Stárek, který navrhl sběr dat, výsledný stav připomínek a zároveň nabídl členům 

SKŘ možný postup pro odpolední diskuzi. Primární bude téma ředitele 

a otázky/připomínky, které se k němu váží, až po vyčerpání tohoto okruhu bude 

případně věnován prostor dalším oblastem. 

 

6. Na odpolední část jednání přijal pozvání prof. Arnošt Veselý, vedoucí expertní 

skupiny k dokumentu Hlavní směry vzdělávací strategie do roku 2030+. 

Proběhla diskuze, kterou vedl předseda SKŘ Josef Rydlo. Diskutovány byly 

zejména oblasti týkající se vedení školy. 

Arnošt Veselý zrekapituloval na úvod stav dokumentu, který bude sloužit jako 

pracovní podklad pro MŠMT a na jehož základě bude v návaznosti tvořena 

samotná Strategie. I poté by měl být zachován participativní proces tvoření, i po 

vytvoření Strategie samotné se počítá s další možností připomínkového řízení. 

Místopředseda Sekce ZUŠ SKŘ představil postup práce SKŘ. Poté již byly 

procházeny jednotlivé klíčové připomínky. Na základě diskuze je patrné, že 

tvůrčí tým, stejně tak jako členové SKŘ, považuje proces implementace tohoto 

dokumentu za klíčový. Po vytvoření samotné Strategie by v horizontu 3 let měly 

být rozpracovány klíčové body. Obsah diskuze byl zapracován do závěrečného 

souhrnu připomínek za celou SKŘ, viz příloha č. 2. 

 

7. Poslední část jednání byla věnována revizi kurikula, jehož zadání se objevuje 

i ve Strategii 2030+. Ředitel odboru předškolního, základního, základního 

uměleckého a speciálního vzdělávání Jaroslav Faltýn představil základní cíle 

v souvislosti s revizí kurikula. 

Cíle pro revizi kurikula jsou následující: 

 zachovat dvoustupňovou úroveň kurikula; 

 doplnit uzlové body vzdělávání, uvést konkrétní očekávání spojená 

s uzlovými body; 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 zpřesnit a aktualizovat klíčové kompetence, aby byly lepším vodítkem pro 

tvorbu a realizaci ŠVP; 

 aktualizovat očekávané výstupy k RVP, zredukovat očekávané výstupy – 

nabízet změny k učebnicím, upravit obsah doložek, souhrn podpory; 

 vytvořit modelové školní vzdělávací programy pro jednotlivé stupně; 

 vytvořit praktické učební pomůcky (texty, prezentace, soubory úloh); 

 vytvořit metodické pomůcky, jak s modelovými ŠVP, popř. pomůckami 

pracovat. 

Veškerá výše zmíněná podpora k zavádění revizí musí být ředitelům a učitelům 

k dispozici souběžně, aby se jednalo o funkční nástroj. SKŘ a kabinety mohou 

být do budoucna klíčovým hybatelem pro změny ve vzdělávání, i pro zavádění 

některých změn. 

Jako první bude zaváděna revize ICT, ta by měla být připravena do roku 2021. 

Následně bude probíhat dvouleté náběhové období pro všechny školy. Model 

z ICT bude použit pro komplexní revizi. 

Je třeba v tomto ohledu posílit komunikaci MŠMT směrem ke školám, a to nejen 

v souvislosti se zaváděním revizí, ale i v dalších oblastech, jako je zejména 

legislativa. MŠMT by mělo školy pravidelně a přehledně informovat např. 

o legislativních úpravách. 

8. Na detailní představení záměru revizí kurikula navazovalo ještě několik 

dodatečných dotazů ze strany členů SKŘ. Řešilo se, jak budou ošetřeny rozdíly 

způsobené přestupy žáků mezi jednotlivými školami, popř. příprava žáků 

cizinců. 

Jaroslav Faltýn2: Budou přidány uzlové body, ale centrálně nelze jinak ošetřit 

jednotlivé případy, neboť vždy budou existovat individuální rozdíly. Vycházet by 

se mělo více z učebnic, které by zároveň měly procházet přísnějšími 

schvalovacími procesy, to by mohlo zajistit jistou jednotnost a snazší návaznost 

při přestupech žáků mezi jednotlivými školami. 

Diskutovalo se i ověřování naplňování změn RVP. 

Zde ředitel odboru, Jaroslav Faltýn, zdůraznil, že je třeba aktuálně jednat o tom, 

jak celou změnu promítnout do testů (přijímacích zkoušek / maturit). Kurikulum 

má dávat prostor těm, kteří ho chtějí a dokáží využít. Nicméně zároveň nemá 

požadovat něco od těch, kteří to neumí, nebo nechtějí. I proto by měla být 

zachována dvoustupňová úroveň kurikula.  

                                                           
2 Část textu kurzívou zaznamenává obsah odpovědi, nejedná se ale o doslovný přepis výpovědi. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Řada škol pracuje s dvoustupňovým kurikulem stejně jako s osnovami. Jen 

zhruba 20 % škol s ním pracuje tak, jak bylo předpokládáno. Povinností MŠMT 

je nabídnout sdílení těchto dovedností, předat školám dostatečné informace 

o tom, jak mají s RVP pracovat. 

Neplánuje se žádná revoluce, revize by se měla naopak rozdělit do fází, přičemž 

první oblastí bude právě oblast ICT, kyberbezpečnost. Školy budou mít 

k dispozici období až dvou let, aby se změnám přizpůsobily. 

V souvislosti se zaváděním změn je potřeba se inspirovat i v zahraničí, tam kde 

je vzdělání prioritou. ČR musí plošně zlepšit podmínky, je potřeba apelovat 

směrem ke zřizovateli. Je třeba jednoduše zlepšit podmínky tak, aby ve školách 

byla primárně řešena výchova a vzdělávání žáků, a ne provozní záležitosti. 

9. Závěrem předseda SKŘ poděkoval členům za jejich dosavadní práci, popřál 

klidné svátky a zakončil jednání. 

 

10. Nejbližší úkoly SKŘ:   

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Finalizovat jednotlivé připomínky, 

zaslat na MŠMT. 

20. 12. 2019 tajemník SKŘ 

2 V návaznosti na plánovaný program 

jednání domluvit představení novely 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – Mgr. 

Václav Pícl  

31. 1. 2019 předseda SKŘ, 

tajemník SKŘ 

 

 

 

 

 

 

Praha 17. prosince 2019  

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo  

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 1. 
 

Preambule Stálé konference ředitelů škol 
 
Stálá konference ředitelů (SKŘ) je nositelem podpory pro vedení škol. 

V projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů se spolupodílí na 
vytvoření komplexního systému profesního rozvoje vedení škol, na identifikaci 
aktuálních priorit problematiky řízení škol a podporuje priority státní vzdělávací politiky 
v oblasti managementu škol.     

 
Ředitel školy je zásadním faktorem jejího rozvoje a kvality. Ustanovení SKŘ 

reaguje na široké spektrum zřizovatelské struktury, regionálně odlišné podmínky 
a vysokou míru autonomie škol, v nichž chybí ucelený systém podpory ředitele školy.  

 
Založení Stálé konference ředitelů je příležitostí do budoucna. Je žádoucí, aby 

i v budoucnu SKŘ svým komplexním pohledem byla užitečnou platformou pro dialog 
o významu role ředitele školy ve společnosti. Složení Konference tvořené významnými 
osobnostmi vzdělávací sféry reflektuje celé spektrum druhů škol. Členové vedou 
diskuze bez ohledu na školu, ve které působí, na příslušnost ke své profesní asociaci, 
na svého zřizovatele, na své politické preference nebo pracovní ambice. Jako 
přirozené společenské autority se členové SKŘ vyjadřují k aktuálním 
celospolečenským tématům a usilují o svobodné, nezávislé a důstojné postavení 
ředitele školy jako lídra pedagogického procesu. 
  



                                                                                                                                                                                            
   

 

Příloha č. 2. 

 

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jsou materiálem, který má 
potenciál: 

 opíráním o převážně průkazná data přispět k sjednocování směřování českého 
vzdělávání; 

 komplexností a strukturováním umožnit vytvoření strategie (bílé knihy), která 
bude konsensuálně vnímána profesionály, poučenou veřejností a nadstranicky 
přijata politiky; 

 předkládáním indikátorů a zdůrazňováním implementační problematiky přispět 
ke skutečnému strategickému řízení vzdělávání v ČR; 

 způsobem zpracování a projednávání posílit důvěru u všech aktérů vzdělávací 
politiky k přechodu od chaotického řízení vzdělávání k řízení konzistentnímu. 

 

Za klíčové pro tento dokument bude to, jak bude uveden do praxe a kdo bude za jeho 
implementaci zodpovědný. 

 

Doporučení pro implementační fázi: 

 K objasnění významu výsledných textů a jejich aplikace do dalších dokumentů, 
resp. rozpracování v dalších dokumentech, nabídnout pro odbornou veřejnost 
semináře či workshopy. Ty by mohly zároveň propojovat vyhodnocení 
dosavadní strategie s novými cíli. 

 Pro praktické využití dokumentu a zároveň jeho přijetí odbornou veřejností 
navrhnout a připravit zjednodušenou heslovitou podobu dokumentu, která by 
jasně definovala, co je základním cílem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+. Pedagogové by měli jasně vědět, co se od nich bude v průběhu 
naplňování jednotlivých etap strategie očekávat. 

 

Návrhy ke zvážení: 

 V textu nejsou (např. na str. 20, odstavec „Čtvrtým cílem…“ se zmínkou 
o ověřování gramotností a klíčových kompetencí při přijímacích zkouškách, 
které ovšem krom středních a vysokých konají i vyšší odborné školy atd.) 
zmiňovány vyšší odborné školy, jako důležitý nositel profesně orientovaného 
terciárního vzdělávání (v ČR v rámci regionálního školství); 

 navrhnout a doplnit rámec pro povolenou komunikaci mezi sousedícími stupni 
škol při přechodu dětí a žáků na vyšší stupeň školy (Možnost za jasně daných 
podmínek /zejména viz GDPR/ odborně a s ohledem na potřeby žáka sdílet 
informace o jeho speciálních vzdělávacích potřebách, např. se zachycením 
vývoje za poslední 3 roky, pomocí předání žákova portfolia aj.); 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 přidat konkrétní informace o rozvoji investic přímých i nepřímých nákladů (je to 
pochopitelné v současné situaci, do budoucna je to stále neuzavřený problém); 

 zajistit dostatečný počet přípravných tříd při ZŠ pro děti s odkladem školní 
docházky z důvodu ohrožení budoucím školním neúspěchem; 

 návrh finančního řešení personálního obsazení škol – nejen koordinátorů 
prevence, výchovných poradců, ale i speciálních pedagogů, psychologů 
a stejně tak nepedagogických zaměstnanců, zejména v administrativě; 

 snížit přímou vyučovací činnost metodikům prevence; 

 vytváření nových pozic ve školství (technický ředitel apod.) lze dnes již řešit 
např. ustavením zástupce pro ekonomickou a správní činnost; strategie by spíš 
měla navrhovat možnosti pro sloučení činností a předání agend do společných 
„středisek služeb“, čímž by došlo k úspoře finančních prostředků (BOZP, 
GDPR, ICT...); 

 zařadit do Strategie důraz na změnu práce VŠ směrem k posílení praktických 
dovedností absolventů, a to zejména u pedagogických oborů; 

 postupně navrátit na pedagogické fakulty vzdělávání učitelů nejen pro první 
a druhý stupeň základních škol, ale také pro střední školy, jak tomu bylo 
v minulosti. Pedagogické fakulty by měly v budoucnu vzdělávat celé spektrum 
aprobovaných oborů pro základní a střední školy s důrazem na kvalitní 
pedagogickou přípravu nových generací učitelů; 

 nový pohled na inkluzi – nastavení inkluze tak, jak ho uvádí strategie, 
nereflektuje praxi při současné špatně nastavené inkluzi a neřeší její nápravu 
(Strategie podporuje inkluzi v současné podobě, ta ale není dobře nastavená 
a snižuje kvalitu výuky ve třídách, kam jsou zařazeni např. i žáci s mentální 
retardací. Dětem s mentálním postižením, které nemají optimální podmínky pro 
své vzdělávání – a to v běžné třídě nemají – reálně škodí. Tito žáci jsou 
neúspěšní, nešťastní, často utíkají do nemoci, ostatní děti se s nimi 
nekamarádí, protože si nerozumějí.); 

 zohledňování portfolií žáků u přijímacích zkoušek na střední školy může 
znatelně zvýhodnit žáky z rodin, jejichž rodiče mají o vzdělávání svých dětí 
zájem; 

 proměna kariérového poradenství – ve školách by se měla oddělit role 
výchovného a kariérového poradce; 

 navrhnout jednotný centrální systém matriky, legislativních norem a podpory, 
dotazníková šetření posílat centrálně z jednoho místa; 

 administrativně zjednodušit podpůrné programy pro znevýhodněné žáky (např. 
obědy zdarma); 

 zapracovat standardy a vydat ŠVP, kde 70–80 % bude dáno státem, 20–30 % 
dotvoří škola dle podmínek – výstupy jsou definovány a vytváření specifických 
ŠVP je pouze zbytnělou administrativou odvádějící učitele od práce se žáky; 

 v dokumentu neopomíjet akcent na řízení středních odborných škol, středních 
odborných učilišť a zároveň velkých škol s velkými areály a majetkem; 

 OECD ČR vytýká mimo jiné nedostatek systematického sběru a vyhodnocování 
dat, která jsou základem pro systémové řízení vzdělávání. Přitom různé 
subjekty sbírají celou řadu dat. V uvedeném dokumentu chybí vize vytvoření 



                                                                                                                                                                                            
   

 

souboru otevřených agregovaných (anonymizovaných) dat z různých subjektů 
k možnosti jejich dalších analýz; 

 dokument neklade dostatečný důraz na otázky intrapersonální kompetence 
a interpersonální kompetence, které jsou základem pro studijní úspěšnost žáků, 
prevenci sociálně nežádoucích jevů ve školách, školní klima a sociální 
soudržnost společnosti. 

 

Připomínky k textu: 

 Neměl by se název kapitoly 7.3 SL3 upravit tak, aby pořadí témat odpovídalo 
pořadí důležitosti?: „Zvýšení důvěry, vzájemné spolupráce a odborných 
kapacit“. 

 Kapitola 7.2. SL2: Podpora učitelů a ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání 
– doporučuji rozdělit na dvě oblasti, které jsou výrazně specifické – Podpora 
učitele a Podpora ředitele školy. Oblasti mají významně rozdílné potřeby.  

 V kapitole 7.1.3.2 je uvedeno, že ročníkovou (míněno – maturitní) práci 
s obhajobou lze dle právních předpisů realizovat ve středních odborných 
školách místo praktické zkoušky. Tvrzení je nepřesné, zavádějící (viz § 79 
školského zákona), nejde jen o alternativu k praktické zkoušce, ale s praktickou 
zkouškou může být obhajoba práce kombinována, stejně tak mohou maturitní 
práci a její obhajobu konat (a konají) i žáci gymnázií, nejen odborných škol.  

 U některých indikátorů pojmy „drtivá většina“ atp. bez jednoznačného vymezení 
neumožňují následně konstatovat, zda bude indikátor naplněn či nikoli. 

 Nezbytné je jednoznačně používat a rozlišovat pojmy „dítě, žák, student, ...", 
rozlišovat, kdy je skutečně řeč jen o „učiteli" a kdy se naopak tímto pojmem 
pravděpodobně myslí obecně pedagogičtí pracovníci, jinak může být obsah 
dokumentu zavádějící (např. se hovoří o nutnosti zlepšit odměňování učitelů, 
ale zřejmě jde o všechny pedagogické pracovníky; posílení financování škol 
odpovědných za zlepšování výsledků znevýhodněných žáků a studentů – 
pravděpodobně se ale týká i předškolního vzdělávání, tedy znevýhodněných 
dětí – atp.) 

 

 

 „V rámci Strategie 2030+ doporučujeme pro řešení segregace posílit kontrolu 
využívání spádovosti – tedy zda obce uměle nevytvářejí spádové oblasti či jinak 
nevyužívají spádovost pro posílení segregace. A to včetně metodického vedení 
práce se spádovostí, tvorby map a posílení dostupnosti dat o segregaci ve 
školství. Mezi další kontrolní opatření doporučujeme vyšší kontrolu a revizi práce 
pedagogicko-psychologických poraden a jejich administrativní a metodickou 
podporu v oblastech, kde pokračují segregační tendence.“ – výše uvedený 
komentář je do jisté míry nesmyslný, neboť rodič má právo svobodné volby 
školy.  

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 „V případě školních družin a školních klubů doporučujeme koncepční změnu 
spočívající v zahrnutí těchto aktivit přímo do základního vzdělávání 
poskytovaného základními školami, a to formou jeho nepovinné, doplňkové 
části. Uvedené řešení umožní logické provázání a přímou návaznost těchto 
volnočasových aktivit na povinnou složku vzdělávání, účelnější využití 
personálních i finančních zdrojů a snížení administrativy spojené s odděleným 
pojetím těchto činností.“ 
„Úzce propojit činnost škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání pomocí 
cíleného provázání jejich školních vzdělávacích programů (ŠVP).“ 
K propojování ŠVP ZáV dochází již od doby vytvoření metodiky pro tvorbu ŠVP 
pro ZáV ze strany NIDM, poté NIDV, proto by byla vhodná jasnější formulace.  
 

 „V zájmu zkvalitnění vyučování a odbřemenění učitelů se doporučuje v rámci 
revizí RVP výrazná redukce očekávaných výstupů RVP…” (7.1.3.1, s. 29) 
Přetíženost vzdělávacím obsahem nespočívá pouze v nadměrném obsahu 
vzdělávání, ale v předmětech jako matematika a český jazyk také v nácviku 
rutinních činností, kterým je věnována výrazná část vyučování. Odbřemenění od 
nácviku rutinních činností spočívá v možnostech využívat digitální technologie 
pro rutinní činnosti. S tím je ale spojeno také povolení jejich užívání v přijímacích 
zkouškách na střední i vysoké školy a v maturitních zkouškách. Tuto 
problematiku dokument neřeší. 
 

 „V zájmu zkvalitnění vyučování a odbřemenění učitelů se doporučuje v rámci 
revizí RVP výrazná redukce očekávaných výstupů RVP…“ (7.1.3.1, s. 29) 
Přetíženost vzdělávacím obsahem není způsobena pouze RVP, ale také (a to 
především) nadměrným objemem učiva v učebnicích. V učebnicích je třeba 
jasně rozlišit základní a rozšiřující učivo, změnit udělování doložek učebnicím. 

 

 „zachovat jejich základní strukturu i užívané pojmy” (7.1.3.1., BOX 3) 
RVP pro různé stupně vzdělávání používají ve stejném smyslu různé pojmy 
(např. očekávaný výsledek, očekávaný výstup). V takovém případě je žádoucí 
pojmy v rámci revizí sjednotit. RVP pro různé stupně vzdělávání naopak 
používají podobné pojmy v odlišném smyslu (vzdělávací obor, obor vzdělání), 
v takovém případě je žádoucí snadno zaměnitelné pojmy v rámci revizí odlišit. 
 

 „Považujeme za vhodné jednotné přijímací zkoušky zachovat, ale změnit jejich 
obsah.” (7.1.3.2., Oblast 2 Jednotné přijímací zkoušky) 
Pro zvýšení významu základních škol i z hlediska přetížení středních škol 
s maturitní zkouškou v jarním období by bylo žádoucí uvažovat o výstupní 
zkoušce – absolutoriu na základní škole, která by byla základem přijímacího 
řízení na střední školy a kterou by procházeli všichni žáci základní školy. 
Stávající systém přijímací zkoušky na střední škole způsobuje mimo jiné: 

o přetíženost středních škol v jarním období; 
o zaměření vzdělávání v 9. třídě prioritně na skupinu žáků, kteří konají 

přijímací zkoušky; 



                                                                                                                                                                                            
   

 

o deformace vzdělávání 9. ročníku ZV ve vzdělávacích oblastech 
matematika a český jazyk na požadavky k přijímacím zkouškám; 

o chybí nám data o výsledcích cca ⅓ žáků ZV, kteří nekonají přijímací 
zkoušky na SŠ; 

o žáci, kteří nekonají přijímací zkoušky, polevují ve studijním úsilí. 

 

 „Zlepšování kvality vzdělávání by se mělo stát normální součástí života každé 
školy…” (7.1.3.4., str. 38) 
Základem zlepšování kvality je autoevaluace, její propojení s vnější evaluací a z 
toho vyplývající formulace cílů a strategií vzdělávání kvality poskytovaného 
vzdělávání. Tento proces uvedený dokument zcela pomíjí, přitom je zásadní 
nejen na úrovni školy, ale na úrovni žáka, učitele, školy, regionu i státu. 
 

 „popsat standard pedagogického leadershipu” (7.2.3.1.) 
OECD aktuálně od vytváření standardů ustupuje, protože cílem je podporovat 
rozvoj profesní osobnosti, která cíleně a systematicky pracuje na vlastním 
profesním růstu, a nesnaží se slepě naplnit standard. 
 

 

Připomínky/Návrhy pro rozpracování: 

 Připomínky se vážou ke specifickým cílům, kterých by mělo dosáhnout české 
vzdělávání do roku 2030+ (návrhy směřují k implementační fázi Strategie 2030+) 
– str. 23–26. 

o SC2_H – Navrhnout legislativní ukotvení lepšího a rychlejšího 
předávání informací mezi školou a OSPOD, možnost znát výsledky 
a závěry . 

 Redukce školních absencí se nedaří kvůli 
nespolupráci OSPODu se školami a s nechutí státních zástupců 
řešit závažné záškoláctví. I když má žák stovky zameškaných 
neomluvených hodin, policie v lepším případě řeší případ jako 
přestupek a rodič dostane maximálně pokutu. Např. pardubický 
a královéhradecký OSPOD případy někdy neřeší vůbec. Ředitelé 
zde nemají žádné informace o tom, kteří žáci jsou 
klienty OSPODu a jakými způsoby problémy žáků OSPOD řeší.   

o SC2_K – Rozlišit akademického, profesního bakaláře (podle 
současného VŠ zákona) a profesionálního bakaláře z VOV.  

 Studenti VOŠ jsou vystaveni základní nerovnosti s ohledem na 
nepoměr náročnosti a výstupního hodnocení (DiS. vs. Bc.) jejich 
profesního terciárního studia (evropsky 6 EQF, 180 ECTS, 
analogicky jako např. v německé, anglické, severské jazykové 
oblasti). 



                                                                                                                                                                                            
   

 

V situaci, kdy každá VŠ může stanovit specifická kritéria pro 
přijímací řízení do magisterského studia, umožňuje VŠ mít plnou 
kontrolu nad studiem vyšší kvalifikace než EQF 6 (magisterská, 
inženýrská). Zásadním přínosem pro implementaci jakékoli 
strategie v této oblasti budou výsledky OP VVV Inovace VOV, 
horizont 2021. 
 

o SC2_F_2 – Podpořit zájem studentů psychologie, kteří se budou 
připravovat přímo na práci ve školách. 

 Školní psychologové na trhu práce reálně nejsou. Pro jejich práci 
musí být vytvořeno místo hrazené z prostředků na platy, u škol 
nad 500 žáků a v problémových lokalitách na úvazek 1,00. 
V současné době jsou hrazeni ze Šablon na dobu určitou 
a profesní nejistota ovlivňuje jejich práci.   

 
o SC_G_2 – Vytvořit meziresortní skupinu a nalézt prostředky pro 

podporu romských rodin, které vzdělávání svých dětí podporují; 
zaměřit se na ranou péči o romské děti ve věku do 3 let – např. 
vedení „jeslí“ v romských lokalitách. 

 Pokud se nezmění osvěta v romské populaci a podmínky pro 
výchovu dětí, jejich školní úspěšnost se nezlepší.  
 

o SC_G_4 – Zavést na školách povinné roční denní kurzy pro žáky – 
cizince bez znalosti českého jazyka, teprve následně by žáci 
nastoupili do hlavního vzdělávacího proudu a mohli by se řádně 
vzdělávat. 

 Současný stav vede ředitele školy k nutnosti porušovat zákon,  
např. žák cizinec nemůže být poučen o bezpečnosti ve škole 
a seznámen se školním řádem, když česky nerozumí.   
 

o SC2_I_3 – Zpřísnit přijímací zkoušky na střední školy tak, aby na 
maturitní obory byli přijímáni pouze žáci se studijními předpoklady, 
a snížit počet kol v přijímacím řízení; 
systematicky podpořit učňovské obory systémem stipendií; 
přijmout opatření ze strany MŠMT ke snížení počtu míst ve 
středních školách podle demografické křivky, což vyžaduje zásah 
do zřizovatelských kompetencí krajů. 

 Příliš velký počet středních škol snižuje jejich kvalitu. Na 
učňovské obory nastupují žáci bez motivace práci vykonávat – 
v současné době pouze nejslabší absolventi základních škol 
a žáci ze škol zřízených podle §16. I žáci bez studijních 
předpokladů jsou přijímáni na maturitní obory. Snížit počet 
středních škol je pro krajské politiky, kteří 
je zřizují, velmi nepopulární. Pokud nebude krajům nařízen 
počet míst ve středních školách podle demografického vývoje 
a specifika kraje, nebude vůle a odvaha ke snížení počtu 



                                                                                                                                                                                            
   

 

středních škol. Přijímací zkoušky jsou více kolové, takže se 
dnes na maturitní obor dostane téměř každý žák. Sporná je 
i kvalita některých soukromých středních škol. Přestože rodiče 
na jejich provoz přispívají, jsou financovány ze státního 
rozpočtu jako školy státní. Kvalitu škol může posoudit ČŠI. 
Omezení finančního příspěvku však není příliš využíváno.   
 

o SC2_K_1/2 – S ohledem na nárůst počtu psychiatricky nemocných 
žáků zvýšit počet dětských psychiatrů; 
k omezení sociálně patologických jevů ve školách přijmout novelu 
školského zákona, která umožní i vyloučení žáka ze základní školy 
na dobu určitou – žák bude mít zadané individuální úkoly, ale za 
jeho vzdělání budou po dobu vyloučení zodpovídat rodiče. 

 Agresivita žáků narůstá vůči spolužákům i vůči učitelům. Škola 
nemá žádné účinné nástroje na zvládání agresivních žáků – 
školský zákon a další předpisy jsou zcela bezzubé. Agresivní 
žáci ohrožují bezpečnost ve školách a znemožňují vzdělávání 
ostatních, což ve výsledku snižuje úroveň vzdělávání ve 
školách. 

 
 

 


