
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis z jednání Pléna  

Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 22. 10. 2019 v 10:00 v Konferenčním centru NIDV (Senovážné 

náměstí Praha)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina    

Program:  

1. Prezence účastníků 

2. Zahájení jednání a úvodní slovo předsedy Josefa Rydla 

3. Vize a směřování SKŘ – Václav Trojan (příspěvek a diskuze členů) 

4. Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol – Václav Trojan 

(příspěvek a diskuze členů) 

5. Projektové zarámování aktivit SKŘ, harmonogram činnosti na nadcházející 

období – Jiří Nekola (příspěvek a diskuze členů) 

6. Shrnutí, závěry, termíny, úkoly 

7. Oficiální ukončení jednání Pléna SKŘ  

 

Průběh jednání:  

1. Úvodní slovo pronesl předseda Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) Josef 

Rydlo1, který zároveň představil program jednání. Ve svém příspěvku přidal 

i aktuální informace ke stavu slučování NIDV a NÚV. Od 1. 1. 2020 začne 

fungovat nová nastupující organizace – Národní pedagogický institut České 

republiky. S případnými nastalými změnami budou členové seznámeni na 

dalších jednáních již po uskutečnění sloučení.  

2. Ústředním tématem prvního příspěvku Václava Trojana bylo poslání SKŘ. 

Václav Trojan na začátek vznesl otázku, jaká byla očekávání jednotlivých členů 

po zvolení do SKŘ a přidal zamyšlení nad postavením ředitele i SKŘ v systému, 

čímž reagoval na jednání a podněty z jednotlivých sekcí. SKŘ je třeba 

zarámovat obecnou myšlenkou „ředitele“ jako ústředního tématu pro celou 

SKŘ. Zároveň je důležité  podporovat činnost a profilaci jednotlivých sekcí. 

MŠMT počítá s SKŘ i po skončení projektu. Již teď je třeba nastavit zásadní 

cíle a dílčí kroky k tomu, aby si SKŘ získala svou pozici a svou činností ji dále 

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



                                                                                                                                                                                            
   

 

i upevňovala. V souladu s udržitelností platformy by cíle SKŘ měly vycházet 

z cílů Strategie 2030+. (Celá prezentace je součástí zápisu jako příloha č.1 – 

Prezentace Vize SKŘ model.) 

3. V návaznosti na diskuzi členů SKŘ pokračoval Václav Trojan druhou částí 

prezentace, která se věnovala Standardu ředitele a Modelu systému podpory 

profesního rozvoje vedení škol (dále jen Model) – viz příloha č.1 – Prezentace 

Vize SKŘ model. Byla představena tvorba dokumentu, jak vnikal a jakou měl 

strukturu. Aktuální stav dokumentu bude muset být poupraven, to přináší 

s sebou jistá úskalí, zejména co se časové prodlevy týká.  

Důraz v příspěvku byl kladen na leadership. Směřuje k tomu i Strategie 2030+, 

která pozici ředitele jako leadera akcentuje. Členové SKŘ se shodli, že důležité 

zároveň je, aby se nezapomínalo i na další role ředitele (školitel, mentor, 

konzultant atd.). 

V souvislosti s tímto vymezením by do budoucna mohla SKŘ zaštítit přípravu 

ředitele ve formě „leadership akademie“, která by se zaměřovala nejen na 

přípravu začínajících ředitelů, ale i na průběžné vzdělávání ředitelů zkušených. 

4. Hlavní manažer projektu představil návrh činnosti SKŘ na období do konce roku 

2019 a na první pololetí roku 2020 – viz příloha č. 2 – Prezentace Plán činnosti 

SKŘ. V rámci projektu je činnost SKŘ omezena do jisté míry etapovým 

členěním projektu. Priority pro nadcházející období jsou uvedeny v příloze č. 22. 

Členové pléna měli možnost návrh komentovat a diskutovalo se i nad prioritou 

jednotlivých bodů. Návrhy byly průběžně zapracovány do dokumentu Plán 

činnosti SKŘ. Finální podoba bude představena nejpozději na dalším jednání 

pléna SKŘ.  

5. Členové pléna se dohodli, že do dalšího jednání pléna SKŘ bude vytvořena 

preambule, která by měla jasně vymezit poslání SKŘ. Tato preambule by měla 

posílit identitu členů SKŘ. V rámci předsednictva budou dohodnuty detaily. 

6. Na závěr byly stanoveny termíny jednání pléna do konce školního roku 

2019/2020, plus jeden srpnový termín: 26. 2.; 22. 4.; 17. 6.; 19. 8. 2020. 

 

7. Nejbližší úkoly SKŘ:   

 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost za 
splnění:  

1 Stanovit termíny jednání jednotlivých 
Sekcí SKŘ. 

Termíny 
jednotlivých 
Sekcí 

Místopředsedové 
SKŘ 

                                                           
2 Příloha č. 1 – Prezentace Vize SKŘ model a příloha č. 2 – Plán činnosti SKŘ nejsou součástí dokumentu, jedná 
se o dva samostatné soubory. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

2 Připravit preambuli SKŘ. 29. 11. 2019 J. Stárek, P. 
Uherka, V. Trojan 

3 Vytvořit sdílené prostředí pro SKŘ. 29. 11. 2019 Tajemník SKŘ 

4 Finalizovat Plán činnosti SKŘ na 
další etapové období. 

29. 11. 2019 TM KA 
Management 

8. Jednání Pléna SKŘ zakončil předseda SKŘ Josef Rydlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 22. října 2019  

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo  


