
                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Zápis z jednání Pléna  

Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 26. 2. 2020 v 10:30 h v NPI ČR  

(Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1) 

 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina    

Program:  

1. Prezence účastníků 
2. Úvodní slovo předsedy SKŘ, program jednání (Josef Rydlo) 
3. Základní informace k činnosti SKŘ pro rok 2020  
4. Přehled o činnosti jednotlivých sekcí, pracovních skupin 
5. Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol – představení aktuálního stavu 

dokumentu (Mgr. Bc. Jaroslav Volf) 
6. Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol – pracovní část ke struktuře 

dokumentu a první části – Kompetenčnímu modelu 
7. Závěrečná diskuze, podněty z pléna pro další jednání 

 
 

Průběh jednání:  

1. Setkání všech sekcí Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy přivítal 

Josef Rydlo1, předseda SKŘ. V návaznosti představil program a hlavní cíle jednání. 

2. Na úvod jednání byla členům předána krátká informace ke stavu dohod. Zároveň byly 

připomenuty procesní kroky spojené s výkazy práce. Výkazy práce musí být 

podepsané doručeny na NPI ČR do 10 pracovních dní, nelze používat elektronický 

podpis, informace bude vždy připomenuta tajemníkem v měsíčním souhrnu. 

U cestovních příkazů je nutné používat nové formuláře (budou zaslány). 

3. Následoval hlavní bod jednání. Jaroslav Volf, člen pracovního týmu 06C k Modelu 

přistoupil k představení navržené struktury Modelu systému podpory profesního 

rozvoje vedení škol (dále jen Model). Model je připravován v souladu s dokumenty ČŠI. 

Mělo by se jednat o živý, srozumitelný dokument, který bude vedením škol v praxi 

využíván. Pro přehlednost bude dělen do tří částí a v rámci nich se bude pracovat 

s třemi úrovněmi vedoucího pracovníka závislými na délce praxe. Navržená struktura 

dokumentu je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

4. Ze strany členů SKŘ byla otevřena diskuze k úrovním použitým v dokumentu. 

Diskutovalo se využití funkčního období, které je mnohdy politicky zatíženo a zároveň 

silně spojuje roli ředitele se školou. Model se má ale zaměřit právě na osobu ředitele 

samotného, tak aby jeho kompetence byly přenositelné, i bez ohledu na danou školu.  

                                                           
1 Jména v samotném textu zápisu jsou uváděna pro zjednodušení bez titulů.  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Použití odstupňovaného členění tak členové SKŘ považují za vhodné, nicméně 

v dokumentu by mohla být využita jiná terminologie. 

Diskuze se vedla i k propojení Modelu se Standardem ředitele. Standard má popisovat 

ideální stav, Model by měl být pracovním nástrojem pro vedení škol, měl by pomáhat 

řediteli s definováním aktuálního stavu, nastavením cesty, kam směřovat, měl by 

uživateli pomoci plánovat jednotlivé kroky ke zlepšení. Jiří Stárek ze svého pohledu 

vnímá Standard jako nástroj kontroly, zatímco Model jako nástroj pro sebehodnocení. 

Oba dokumenty nesmí být v rozporu, nicméně jejich poslání vidí odlišně. I v této 

souvislosti je třeba výrazně zapracovat na motivační složce celého dokumentu, aby 

řediteli bylo jasné, proč ho má používat, co s toho bude mít, v čem mu může pomoci. 

Miroslav Hřebecký zdůraznil důležitost této části, její promyšlení a přenesení nejen do 

dokumentu, ale i do implementační části spojené s Modelem. Zároveň Pavel Doubrava 

zdůraznil nutnost vnitřní motivace ředitele. Dokument ji může posílit, ale nemůže ji 

suplovat. V tom může někdo vidět „výhodu“ Standardu ředitele jako nástroje vnějšího 

hodnocení. 

Model by sekundárně měl být nápomocným nástrojem i při plánování a aktualizaci 

DVPP pro jednotlivé poskytovatele. 

5. Závěrem první části byla znovu shrnuta struktura celého dokumentu a byly zadány 

úkoly pro navazující pracovní část jednání SKŘ. Modelová situace včetně doplňujících 

otázek jsou Přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

6. Po pauze pokračovala práce na zadaných úkolech. Po skončení bylo úkolem každé 

sekce prezentovat výsledky. Shrnutí výstupů je přiloženo jako Příloha č. 3 tohoto 

zápisu. 

7. Na představení výsledků vždy navazovala krátká diskuze k precizaci jednotlivých 

výstupů. 

V souvislosti se strukturou dokumentu zaznívala zejména potřeba dostatečně 

motivovat ředitele k jeho využití. Z dokumentu by měl být jasný rozdíl mezi řízením 

školy a vedením lidí. I přes odlišné druhy škol je totiž princip stejný, a to by z dokumentu 

mělo být zřejmé. Není důležité, jaký druh školy vedu, podstatný je fakt, že jsem ředitel. 

Model by nám pak mohl ukazovat cestu, pomoci na této cestě, neručí ale za výsledek. 

Důraz byl napříč sekcemi kladen zejména na kategorii začínajícího ředitele, pro 

kterého by měl být proces sebehodnocení  a následný proces plánování klíčový. 

Začínající ředitel by měl mít k ruce nejen Model, ale i aparát, který mu na této cestě 

pomůže. Ať už se jedná o zkušeného ředitele/mentora či střední článek řízení jako 

podpůrný systém. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

8. Nejbližší úkoly SKŘ:   

 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost za 
splnění:  

1 Zaslat informace ke konci měsíce, nové 
formuláře pro cp. 

29.2. 2020 Tajemník SKŘ 

2 Průběžná práce na Modelu – termíny se 
budou odvíjet od pracovního týmu 06C - 
Model 

průběžně Členové SKŘ 

9. Jednání všech sekcí SKŘ zakončil předseda SKŘ J. Rydlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 26. února 2020    

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo 

  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Příloha č. 1 – Struktura dokumentu – Model systému podpory profesního rozvoje vedení 

škol  

Model profesní podpory vedení škol – struktura produktů  
  
Produkt – Kompetenční model    
  

1. Obecná část.   
a. Výčet kompetencí nezbytných k výkonu činností prováděných vedením 

školy při řízení školy a vedení lidí v ní.     
b. Úroveň kompetencí členěných do skupin A, B, C (A – aspirant na 

ředitele, B – ředitel v prvním funkčním období, C – ředitel v 2. a dalším období).  
c. Popis kompetencí.   

2. Model pro ředitele a příklady modelů pro zástupce řed., vedoucí učitelku MŠ.   
   
   
   
Produkt  - Hodnocení    
   

1. Úvod   
a. Zdůraznění, že se jedná primárně o sebehodnocení člena vedení školy, 

nikoli dokument určený pro hodnocení vnější;   
b. Vysvětlení, co je hlavním cílem hodnocení – posouzení vlastního 

potenciálu, pomoc s odhalením rezerv pro lepší výkon a naplánování rozvoje 
kompetencí (vyplývající z vize a mise školy/priorit/situace ve škole atd.);   

c. Další cíle hodnocení – vyhodnocení účinnosti vzdělávání, které dotyčný 
absolvoval, orientace v postojích, motivech a očekáváních, naplánování 
rozvojových aktivit apod.   

2. Možnosti a způsoby hodnocení úrovně kompetencí    
a. Popis hodnotící škály;    
b. Prvky formativního hodnocení (pozitivní charakter 

hodnocení/motivační) – uvedení do úvodu, proč je vhodné ho využívat a jaký to 
může mít dopad až na žáka.    

3. Stručný přehled kompetenčního modelu – pro orientaci   
4. Popis jednotlivých úrovní kompetencí    

a. Pro každou skupinu A, B, C v kompetenčním modelu (indikátory);   
b. Návodné otázky k rozpoznání úrovně a možné příklady, jak ji mohu 

poznat; 
5. Případná specifika pro různé druhy škol (např. pro využití popisu úrovní 

kompetencí pro stanovení kompetenčního profilu ředitele konkrétní školy).   
   
  
 
Produkt – Plánování profesního rozvoje   
   

1. Úvod   
a. Motivace k tvorbě, proč si plánovat profesní rozvoj, přínosy pro praxi;   
 
 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
b. Jde o nástroj pro plánování vlastního (ředitelova) rozvoje, nikoli rozvoje 

učitelů (nad ředitelem není nikdo, kdo by mu s jeho rozvojem pomáhal tak, jako 
učiteli);   

c. Nechceme, aby dokument obsahoval podrobný popis jednotlivých 
forem podpory, formy budou v dokumentu uvedeny pomocí výčtu/odkazů se 
zaměřením na jejich využitelnost.  

2. Nástroje (základní popis a odkazy na jejich využívání), které by ředitelé mohli při 
plánování profesního rozvoje využívat – například koučovací karty, motivační mapy apod., 
včetně popisu doporučení, proč / k čemu takové nástroje využívat.   
3. Plánování profesního rozvoje – na konkrétních příkladech (situacích ve škole) bude 
produkt poskytovat návod a doporučení, jak postupovat při profesním rozvoji.   

a. Na příkladu bude stručně vysvětleno (např. pro začínajícího ředitele), jak 
postupovat při plánování profesního rozvoje včetně uvedení na doporučené zdroje 
dalších informací (vstupní úroveň kompetencí dle hodnocení, portfolio, cíle 
organizace a vlastní cíle, stanovení priorit a nastavení cesty k dosažení cíle) včetně 
vysvětlení, jakou formu vzdělávání vybírám a proč, absolvování podpory, aplikace 
do praxe, následné vyhodnocení přínosu (zvýšila se úroveň kompetence), záznam 
do portfolia, resp. plánu;   
b. dva pohledy:   

 Pro PPVŠ – pro sebehodnocení   
 Pro poskytovatele podpory (jak pomoci rozvíjet PPVŠ)   

   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                            

   

 

  
Příloha č. 2 – Modelová situace a doplňující otázky pro pracovní část jednání SKŘ 

 
Typový popis situace jako nástroj pro tvorbu příkladů plánu profesního rozvoje 
v souvislosti s vybranou kompetencí (týmová spolupráce)   
Vilém je začínajícím ředitelem (předtím ve vedoucí pozici nebyl) a po svém nástupu 
záhy zjišťuje, že pedagogové školy spolu nespolupracují, není zde dobrá týmová práce 
a začíná se to negativně projevovat na klimatu ve škole.   
Vilémovi není sebereflexe cizí a uvědomuje si, že zná zásady týmové spolupráce, vždyť byl 
přeci učitel. Jako začínající ředitel ale nemá hlubší přehled o specifikách vedení týmu 
dospělých ve škole.   
Je si vědom, že by měl znát techniky pro rozpoznání jednotlivých rolí v týmu či upevňování 
vztahů mezi kolegy, nemá ale přehled, jak a kde tyto znalosti a dovednosti nabýt, a to co 
nejefektivněji.  Jak získat informace rychle a zároveň jakým způsobem je co nejdříve aplikovat 
do praxe, aby byl výsledek znám v dohledné době a mohl tak začít s týmem vhodně pracovat.   
   
Prosíme o zamyšlení se nad uvedeným příkladem, jak byste ve Vilémově případě 
postupovali vy.  Budeme rádi, když s námi budete sdílet váš návrh Vilémova postupu ke 
zlepšení profesních kompetencí v souvislosti s načrtnutou situací. S vašimi návrhy budeme 
pracovat na jednání, návrh je možné zaslat i předem.  
   
   
Otázky k promyšlení:   

   

Hodnocení   

Jaké techniky (nástroje) používáte pro sebehodnocení (sebereflexi)? 

Jak pracujete se zjištěnými výsledky sebereflexe?   

   

Plánování profesního rozvoje   

Jak postupujete v případě, že chcete zlepšit své lídrovské schopnosti? 

Co vám pomáhá při plánování svého profesního rozvoje?   

  
  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Příloha č. 3 – Zápis z pracovní části jednání SKŘ 

ZŠ  

 
Struktura dokumentu – bez připomínek, mohla by být možná více obecná (otázka záměru – 
osnova x struktura), pro představu stačí, předpoklad úpravy, takto k současnému stavu bez 
připomínek.  

 
Hodnocení – Jaké techniky (nástroje) používáte pro sebehodnocení (sebereflexi)?   

  
1. Dotazníkové šetření  
2. Benchmarking   
3. Balanční kruh  
4. Rozhovory s žáky, zákonnými zástupci, zaměstnanci  
5. Setkávání s ostatními řediteli (srovnání s ostatními školami)  

  
6. Externí koučink  
7. Závěry vnějších kontrol  
8. Kritéria Kvalitní školy  
9. CAF (Common Assessment Framework) – vhodné zvláště pro organizace, 
které s řízením kvality začínají; Model pomůže identifikovat základní slabá místa 
managementu organizace a nedostatky ve výsledcích. CAF se soustředí na 
to CO je nedostatkem, nedává konkrétní odpověď na to, JAK dále postupovat při 
zlepšování. Pomáhá ale organizacím zavést principy dobrého řízení. 
  

Plánování profesního rozvoje – Co vám pomáhá při plánování profesního rozvoje?   
  

o Vnitřní motivace  
o Sebepoznání – typologie osobnosti  
o Sebereflexe – bez motivace nemohu být dobrým ředitelem  
o Informace získání (dalším) studiem  

  
o Konkurence  
o Příklady dobré praxe – srovnání s kvalitní školou – pojmenované definice 
ideálního stavu – ví se, co se od nás očekává  
o Benchlearning  
o „stínování“ (Job Shadowing)  
o DVPP – nabídka a podpora sytému  

  
Vilém:  

1. pojmenování problému  
2. rozebrání s kolektivem  
3. nalezení společného/společných cílů a jeho následné budování (SMART)  
4. vyhledání leadera v týmu (stěžejní opora pro zavádění řešení)  
5. školní psycholog (pokrýt z PHmax) i pro zaměstnance (včetně ředitele) – 
analýza rolí, osobnostní testy, apod. jako podklady pro další práci se skupinou  
6. externí kouč / zkušený ředitel – rada, směr  
7. MBTI – osobnostní test navržený pro identifikaci osobnosti  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 
ZUŠ  
 
Struktura dokumentu – MOTIVACE, proč s tím vůbec pracovat, měla by předcházet celému 
dokumentu (navnadit, motivovat, inspirovat); funkční období – vypustit slovo funkční, rozčlenit 
pouze na 3 fáze období (v popisu funkční klidně nechat, ale neopírat to o to)  

vysvětlit pojmy – „řízení “ a „ vedení“  lidí  
DŮKLADNĚ DODRŽOVAT ROZDÍL MEZI MODELEM A STANDARDEM, dobře 
ho vysvětlit  i navenek!  
 

Hodnocení – Jaké techniky (nástroje) používáte pro sebehodnocení (sebereflexi)?   
  
1. Respektování vlastních limitů  
2. Autoevaluace  
3. Zpětná vazba  
4. Portfolio  
5. Mind mapping  
6. Diamant, pětilístek  
7. Balanční graf ve spojení GROW  
8. Koučovací technika 635 – písemná metoda brainstormingu – ???  

  
Plánování profesního rozvoje – Co Vám pomáhá při plánování profesního rozvoje?   

  
viz výše  

 zkušenosti  
 delegování  
 respektování vlastních limitů  

  
Vilém:  
  
Nastavení efektivní rovnováhy mezi obecností a konkrétností.  
Existují dvě cesty (autoritativní a „správná“)  

a. Autoritativní – nastavení pravidel fungování týmu a komunikace a pevné dodržování – 
rychlé, zpočátku často účinné, dlouhodobě ale neefektivní.  
b. „Správná“ – náročné, ale s dlouhodobou účinností.  

Vilém nemá řešit formy komunikace a techniky, doporučujeme nastavit pravidla, zásady – 
spravedlivé prostředí. Společně s učiteli nastavit pravidla fungování a komunikace a důsledně 
je dodržovat. Ředitel je nadřízený, nikoli nadřazený.  
Pro vlastní růst musí aplikovat ředitel leadership.  
  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
   
MŠ  
 
Struktura dokumentu – je velmi propracovaná, možná až příliš, pokud by se mělo jednat 
o osnovu, hyperkorektní využívání pojmosloví; na základě předložené struktury – strach ze 
zneužití takového nástroje; úvod dokumentu by měl klást důraz na jasné vymezení účelu 
a poslání tohoto dokumentu, jasně popsat, k čemu je určen; nedostatečný čas na zhodnocení  

 
Hodnocení – Jaké techniky (nástroje) používáte pro sebehodnocení (sebereflexi)?   

  
  

Sebereflexe je nutná nejen pro začínajícího ředitele – zpětná vazba 360 – od zřizovatele 
(shora) od kolegů (zdola) a od sebe (prostředek).  

1. Sebereflexní dotazník – oblast osobního rozvoje, profesního rozvoje  
2. Supervize  
3. Mentoring  
4. Dotazníková šetření – pro rodiče, pro ostatní zaměstnance  
5. Výstupy kontrol ČŠI  
6. Osobnostní rozvoj – literatura  

  
Plánování profesního rozvoje – Co vám pomáhá při plánování profesního rozvoje?   

  
 Zjištění že něco nevím a chci se to dozvědět – vnitřní motivace  
 Zjištění potřeb školy  
 Práce s profesním portfoliem  
 Koučování, mentor zvenku  
 Z vnějšku – kolegové, zřizovatelé, při sdílení zkušeností s kolegy, ČŠI  
 Konkrétní cíl a práce na něm, nerozdrobovat cíle  
  
Vilém:  
  
Ředitel na začátku má většinou jiné priority než nefungující tým.  
4. Sociogram – kdo s kým může pracovat  
5. Práce se skupinou  
6. Rozhovory individuální (strukturované)  
7. Sdělení vizí  
8. Rozdělení týmu  
9. Mentor/koordinátor pro začínajícího ředitele – sdílená funkce pro oblast (na úrovni 
zřizovatele, budoucí síť SKŘ v oblastech) – možnost stínování – jak funguje SRP – 
STŘEDNÍ ČLÁNEK ŘÍZENÍ???  
10. Přítel na telefonu  
11. Online podpora  

  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

  
SŠ+VOŠ  
 
Struktura dokumentu – se snaží být deskriptivní a akademicky úplná, zejména pak pečlivá, 
pojmově přesná, ale neusiluje o okamžitou srozumitelnost (není manažersky/uživatelsky tak 
přívětivá, aby nabídla výstižnou stručnost, která se dobře čte...)  

 
Příklad: namísto „Výčet kompetencí nezbytných k výkonu činnosti (sic: činnosti 
vs. činností) vykonávaných vedením školy při řízení školy a vedení lidí v ní” lze navrhovat 
jen „Výčet kompetencí pro řízení školy a vedení lidí v ní (když už to má být vyčleněno)”, 
namísto „možné příklady”, „příklady možností” atd.  

  
  

Hodnocení – Jaké techniky (nástroje) používáte pro sebehodnocení (sebereflexi)?   
  
1. Incidenční situace (např. na týdenní bázi)  
2. Balanční kruh  
3. Zpětná vazba 360  
4. Koučing  
5. Testování, např. Barrettův test  
6. Dotazník ke klimatu školy – vypracovaný vedením školy, trasovaný přes zřizovatele  
7. Seznam incidenčních situací – na delší bázi poznamenávat situace, kde se něco 
ukázalo, problém, téma a pracovat s tím  
8. Cílené dotazování – kde je problém, kde je chyba – otevřenost  

  
 S výsledky sebereflexe pracovat ihned  
 Spirála kvality  
 Cyklus PDCA – postupné zlepšování  
 Osobní školení assessmentu  
  

Plánování profesního rozvoje – Co Vám pomáhá při plánování profesního rozvoje?   
  
 Zpětná vazba od kolegů – sdílení, stínování  
 Studium, literatura  
  

  
Vilém:  

1. Nastavování pravidel spravedlivého prostředí  
2. Vytvořit bezpeční prostředí, očekávatelné  
3. Školní psycholog – most mezi pedagogickým sborem a vedením  
4. 2x–3x do roka supervize (pracovat v tomto smyslu i s předmětovými komisemi, 
nejen s celým týmem, např. mezipředmětová spolupráce komisí)  
5. Tandemové vyučování  
6. Důležitost školních oslav – společná oslava úspěchu  
7. Výjezdy se studenty / ped. týmem – pomáhá týmovému duchu školy  
8. Rozpoznání rolí týmu – workshop na týmové role – diagnostikovat, co je komu 
přirozené, čeho se kdo v týmu ujímá 


