
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání pléna Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 20. 2. 2019 v 10:00 v Konferenčním centru NIDV, 

Senovážné náměstí 872/25, Praha 1 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence  

2. Hlasování o programu pléna SKŘ1  

3. Představení práce NIDV – kmenová činnost  

4. Představení dalších projektů NIDV  

5. Představení projektu SYPO  

6. Hlavní cíle Stálé konference ředitelů  

7. Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol  

8. Základní dokumenty SKŘ  

9. Slovo paní ředitelky  

10. Výsledky voleb  

11. Nejbližší úkoly SKŘ  

12. Diskuze, shrnutí a závěry  

13. Usnesení  

14. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Plénum SKŘ zahájil a členy přivítal Josef Rydlo2, předseda SKŘ. J. Rydlo informoval 

o počtu přítomných. Zasedání se zúčastnilo 50 účastníků (z toho 34 členů SKŘ); plénum je 

usnášeníschopné.   

SKŘ jako součást projektu SYPO („Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“) 

– v současné době je v pilotní fázi, do roku 2020. Pracovní skupina 

pod vedením Jaroslava Fidrmuce připravila „Statut a jednací řád SKŘ“. Proběhlo výběrové 

řízení na členy SKŘ. 

2. Program pléna SKŘ byl schválen.  

3. Představení práce NIDV – kmenová činnost (J. Rydlo):  

 NIDV – základní charakteristika  

 Kmenová činnost a projektová činnost NIDV  

 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  

 Vzdělávací oblast Management – průběžné DVPP pro management škol  

 Rezortní úkoly a účelové úkoly   

4. Představení dalších projektů NIDV (J. Rydlo a manažeři projektů): 

                                                           
1 SKŘ – Stálá konference ředitelů 
2 Jména osob uvedených v zápisu jsou uváděna ve zkrácené podobě a bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 SRP – Lukáš Pfauser, týmový manažer  

 APIV_B – Tomáš Machalík, hlavní projektový manažer  

 FNV – Kamila Žárská, hlavní projektová manažerka  
5. Představení projektu SYPO (Jiří Nekola a týmoví manažeři):    

 SYPO – Jiří Nekola, hlavní projektový manažer  

 KA Kabinety – Josef Slovák, týmový manažer  

 KA Začínající učitel – Monika Brodská, týmová manažerka  

 KA Evaluace – Libor Juhaňák, týmový manažer 
6. Hlavní cíle Stálé konference ředitelů (J. Rydlo a J. Nekola):  

Cíle SKŘ podle „Statutu“ – podílí se na modelu systému podpory profesního rozvoje vedení 

škol, formuluje aktuální priority v oblasti profesního rozvoje vedení škol, poskytuje podporu 

školám v oblasti řízení škol, provádí reflexi aktuálního stavu vzdělávání a vzdělávací 

soustavy, formuluje stanoviska a doporučení k profesnímu rozvoji vedení škol i k aktuální 

situaci ve školství, spolupracuje s profesními asociacemi a dalšími partnery.    

Nezávislost na projektu a NIDV, SKŘ je apolitická a reprezentuje odborný názor, nesupluje 

asociaci, cílem je vytvořit a udržovat systém podpory vedení škol, SKŘ je nositelem změn, 

SKŘ se vyjadřuje ke klíčovým změnám ve školství, proces vybudování kreditu SKŘ.  

7. Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol (Václav Trojan):  

Základní principy a filozofie modelu.   

8. Základní dokumenty SKŘ (J. Rydlo a Martina Hovorková):   

 Základní dokumenty SKŘ 

Základními dokumenty jsou „Statut a jednací řád SKŘ“. V průběhu pilotáže se budou 

zkoušet prakticky všechny mechanismy nastavené v dokumentech. V průběhu pilotáže 

bude možné hlasováním pléna upravit procesní pravidla. Obsah, t. j. složení, působnost 

SKŘ aj., se bude moci upravit až po skončení pilotáží. Již na příštím setkání pléna se 

vyzkouší/provede úprava jednacího řádu (v květnu 2019).   

 Struktura SKŘ 

SKŘ je rozdělena na 4 sekce – mateřských škol, základních škol, středních škol 

a vyšších odborných škol a základních uměleckých škol. Každou sekci vede volený 

místopředseda.  

Předsednictvo je tvořeno předsedou (který je jmenován mimo sekce přímo ředitelkou 

NIDV), místopředsedy a zástupci MŠMT, ČŠI a NIDV. Předmětem pilotáže je ověřit, zda 

toto rozdělení sekcí i orgány SKŘ jsou vhodně nastaveny. Mimo strukturu je navíc 

tajemník, který se účastní všech jednání, vytváří zápisy a zajišťuje činnost SKŘ. Členové 

byli zařazeni do sekcí podle principů uvedených ve statutu SKŘ. Členové jiných sekcí 

se můžou účastnit jednání jiné sekce pouze se souhlasem příslušného místopředsedy. 

 Harmonogram činnosti SKŘ 
Plénum a předsednictvo se mají podle jednacího řádu sejít jednou za čtvrtletí.  

Jednání sekce se mají konat nejméně jednou za 2 měsíce. Jednání může být 

i elektronickou formou, ale to je omezené pouze na projednání materiálů.  

Zatím máme stanoveno, že plénum a předsednictvo se sejde v květnu, říjnu a prosinci. 

Sekce by se měly setkat v březnu, dubnu, červnu, září a listopadu.  

 Organizační pokyny 

Veškeré odborné a obsahové záležitosti a omluvenky z jednání, prosíme, komunikujte 
s tajemníkem SKŘ (tajemnikSKR@nidv.cz). 

mailto:tajemnikSKR@nidv.cz


                                                                                                                                                                                            
   

 

Provozní záležitosti, prosíme, řešte s M. Hovorkovou, L. Volfovou (hovorkova@nidv.cz, 
volfova@nidv.cz). 
Ze Stálé konference ředitelů směrem k veřejnosti bude využívána pouze e-mailová 
adresa tajemníka, nebudou předávány osobní kontakty na členy SKŘ.  

Některé e-maily z NIDV padají do SPAM složky. Prosíme o kontrolu SPAM složky, 
pokud očekávaný e-mail nedorazí. 

 Harmonogram setkání – domluvené návrhy:  

Termín Předsednictvo, sekce, plénum Čas a místo jednání  

4. 4.  sekce, výjimečně všechny 10:00, NIDV 

15. 4. Sekce ZŠ 
10:00, ZŠ Prodloužená, 
Pardubice 

25. 4. sekce MŠ 
10:00, Církevní MŠ Srdíčko, 
Podpěrova 1879, Praha 

26. 4. Sekce SŠ/VOŠ 10:00, NIDV 

29. 4. Sekce ZUŠ 
Skype nebo prezenčně, bude 
upřesněno na březnové schůzce 

21. 5. Plénum + předsednictvo 10:00, NIDV 

27. 5. Sekce ZUŠ 
Skype nebo prezenčně, bude 
upřesněno na březnové schůzce 

4. 6. Sekce MŠ 10:00, NIDV 

5. 6. Sekce ZŠ 
10:00, ZŠ Prodloužená, 
Pardubice 

19. 6. Sekce SŠ/VOŠ 10:00, NIDV 

21. 6. Sekce ZUŠ 
Skype nebo prezenčně, bude 
upřesněno na březnové schůzce 

19. 
–20. 9. 

Sekce ZŠ 10:00, Vsetín 

24. 9. Sekce MŠ 10:00, NIDV 

25. 9. Sekce SŠ/VOŠ 10:00, NIDV 

22. 10. Plénum + předsednictvo 10:00, NIDV 

5. 11. Sekce MŠ 10:00, NIDV 

6. 11. Sekce ZŠ 10:00, NIDV 

13. 11. Sekce SŠ/VOŠ 10:00, NIDV 

17. 12. Plénum + předsednictvo 10:00, NIDV 

 Volba místopředsedů („volební lístek A“)  

Nominace byly provedeny e-mailem dopředu.  

Jsou však někteří, kteří chtějí nominovat až po osobním setkání s kolegy.   

Je třeba vyhlásit volbu místopředsedů. Každý volí pouze ve své sekci na připravený 

hlasovací lístek. Hlasovací lístek členové vhodí do připraveného boxu (do stejného boxu 

se budou vhazovat i úvodní anonymní dotazníky).  

Výpočet hlasů bude proveden během přestávky. 

 Volba členů komise pro výběr uchazečů do sekce ZUŠ SKŘ („volební lístek B“) (bod 11 

Statutu SKŘ)  

Vzhledem k tomu, že při výběrovém řízení byli vybráni pouze 3 zástupci základních 

uměleckých škol, je nutné vybrat další 3 členy z řad vedení těchto škol. 

Komise je pětičlenná (5):  

mailto:hovorkova@nidv.cz


                                                                                                                                                                                            
   

 

 2 členové budou shodní se členy komise 1. výběrového řízení – Jiří Bakončík 

a Richard Žert.  

 Předsedu komise jmenuje předseda SKŘ z řad místopředsedů.  

 2 nové členy je třeba zvolit na plénu tajným hlasováním. Plénum bylo vyzváno  

k nominaci členů. Na papír připravený ve složce členové napsali dvě jména. 

Hlasovací lístek členové vhodili do připraveného boxu. Výpočet hlasů byl proveden 

během přestávky.  

9. Slovo paní ředitelky (Helena Plitzová):  

 Předání jmenovacích dekretů všem členům SKŘ – H. Plitzová, J. Rydlo, J. Nekola.   

 Slovo paní ředitelky ke členům SKŘ – H. Plitzová.   

10. Výsledky voleb (J. Rydlo):   

 Výsledek voleb místopředsedů  

Místopředseda sekce MŠ: Kamila Podrápská 

Místopředseda sekce ZŠ: Vlastimil Hubert 

Místopředseda sekce SŠ/VOŠ: Mojmír Šemnický 

Místopředseda sekce ZUŠ: Jiří Stárek 

 Výsledek voleb členů komise pro výběr dalších členů SKŘ (sekce ZUŠ) 

Předsedou SKŘ jmenováni: 

Předseda komise: místopředseda ZUŠ, Jiří Stárek 

Členové: Jiří Bakončík, Richard Žert 

Hlasováním členů pléna SKŘ zvoleni: 

Členové: Jaroslav Fidrmuc, Pavla Kovalová 

11. Nejbližší úkoly SKŘ (J. Rydlo):   

SKŘ bude pomáhat při práci na Modelu profesního rozvoje vedení škol. Model je závislý 

na Standardu ředitele školy (verze k 5. 2. 2019). Do doby, než bude vše připraveno  

k projednání SKŘ, budeme připravovat pro ředitele škol pomocné materiály. Aktuálním 

problémem ve školách je např. nedostatek učitelů a fluktuace učitelů během školního roku. 

Mohli bychom společně připravit pomůcku pro ředitele o finanční i nefinanční motivaci 

pracovníků. Tím by si ředitelé mohli udržet současné pracovníky. 

12. Diskuze, shrnutí a závěry (J. Rydlo): 

- K. Podrápská – návrh na logo SKŘ,   

- zařadit do programu následujícího jednání společného setkání sekcí: připomínkování 

modelu a vyjádřit se k navrhovanému logu. 

13. J. Rydlo přednesl předsednictvu SKŘ návrh usnesení, které obsahuje schválené body 

jednání č. 2, 8 a 10.   

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost za 
splnění:  

1 Vytvořit návrh loga SKŘ Do zasedání 
všech sekcí 
nebo pléna 

J. Nekola 

14. Jednání pléna SKŘ zakončil J. Rydlo.  

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Praha 20. února 2019    

Zapsala: Jana Kneřová 

Ověřovatel zápisu: Josef Rydlo 

 


