
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis z jednání předsednictva Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 15. 5. 2019 v 10:00 v NIDV,  

Senovážné náměstí 872/25, Praha 1 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Diskuze k aktuálním tématům práce ředitele 

3. Příprava usnesení SKŘ k předloženému Standardu ředitele 

4. Organizační záležitosti spojené s prací předsednictva SKŘ 

5. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Jednání předsednictva Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy 

přivítal PaedDr. Josef Rydlo, předseda SKŘ. V návaznosti na úvod uvedl 

aktuální témata, která jsou v souvislosti s prací ředitele na NIDV projednávána. 

Představil možnosti další podpory ředitelů a stejně tak příležitosti zapojení 

předsednictva, popř. i celého pléna SKŘ do její tvorby i realizace. 

2. Byly předány informace k připravovaným setkáním, kde se budou potkávat 

všichni aktéři, kteří se mohou podílet na řešení problému s dítětem. Na základě 

pilotáže, která proběhne letos v Praze a Brně, by měly být na základě kazuistik 

vytvořeny postupy pro ředitele, s kým spolupracovat a jak postupovat 

v konkrétních situacích či problémech. Od roku 2020 by nabídka měla být 

rozšířena na všechny kraje. 

3. Následovala diskuze k přípravě a formám další podpory ředitelů. Diskutovaly se 

zejména dvě formy podpory ředitele – online podpora a prezenční setkávání. 

Z diskuze vzešlo hned několik podnětných bodů: 

a. Před nastavením systémové podpory by měla být zmapována nabídka 

v jednotlivých tématech (MŠMT, odbory, apod.) a teprve na tomto 

základě by měla být vytipována potřebná témata. 

b. Online podpora by mohla být realizována prostřednictvím již fungujícího 

rozcestníku NIDV, který by byl rozšířen a upraven pro vyšší efektivitu 

práce s ním. 

c. U online podpory by měla být zajištěna její anonymizace, zároveň by 

odpovědi měly být přístupné ostatním ředitelům. Pro vyšší efektivitu 

systému by měl být vytvořen přehledný systém pro vyhledávání přes 



                                                                                                                                                                                            
   

 

klíčová témata, popř. by jednotlivá zastřešující témata měla být pro 

snadnější orientaci dále kategorizována. 

d. Právní podporu by měl zajišťovat odborník z řad právníků, který se 

specializuje na oblast školství. 

e. Potřeba vyhledání sítě odborníků na daná témata. Stejně tak by právní 

poradce měl poskytovat garanci či alespoň oporu v zákonu. 

f. Forma prezenčního setkání, např. kulaté stoly, moderované diskuze. 

Kombinovat by se měl teoretický základ s praktickými nácviky ředitele. 

Pro vyšší efektivitu setkání je doporučován postup od praktického 

k teoretickému, tj. např. workshop a na to navazující odborný příspěvek, 

nikoliv naopak. 

g. „Festival kazuistik“ – inspirace v odlišném sektoru k formě podpory pro 

ředitele prostřednictvím kazuistik z různých oblastí ředitelovy práce. Ty 

by byly v rámci setkání ředitelů představeny, ředitelé by se pokusili 

nastavit postup řešení a v návaznosti na to by byl představen teoretický 

rámec problematiky. 

h. V souvislosti s některými tématy by bylo dobré je představit jako 

celistvou linku, tj. co bylo, co se změnilo – co je, co se připravuje. 

i. Navrhovaná témata – výkaznictví, PH Max. 

j. Předsednictvo doporučuje představit další podporu ředitelů na plénu 

a zapojit členy do přípravy, ať už formou přípravy tematického zaměření, 

tvorby setkání, popř. lektorování v daných oblastech. 

 

4. SKŘ se shodla na níže uvedeném návrhu usnesení k předloženému Standardu 

ředitele: 

Stálá konference ředitelů (dále jen SKŘ) na zasedání pléna SKŘ dne 

21.  5.  2019 na základě Statutu Stálé konference ředitelů přijala následující 

usnesení: 

SKŘ předkládaný Standard ředitele chápe jako zastřešující dokument pro 

všechny ředitele napříč jednotlivými typy škol; ideál, ke kterému by měl ředitel 

směřovat. 

V úvodní části dokumentu SKŘ považuje za žádoucí vymezení jasného cíle 

a poslání Standardu ředitele.  

Je nutné vyjasnit, zda se jedná o metodický podpůrný materiál pro ředitele, 

nebo primárně nástroj vnější kontroly. Tomu by následně měla odpovídat 

struktura i obsah dokumentu. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Existuje totiž obava, že vzniklý Standard ředitele tak, jak je vytvářen, bude 

pouze mechanickým nástrojem pro vnější hodnocení, např. zřizovatelem.  

Dokument by měl být řediteli nápomocný, mělo by se jednat o metodický 

materiál k naplňování kritérií dokumentu Kvalitní škola. 

Akcent na pedagogické lídrovství SKŘ oceňuje. Předložený Standard ředitele 

však nezahrnuje všechny činnosti ředitele, a proto SKŘ navrhuje 

přejmenování předloženého dokumentu na Standard pedagogického 

lídrovství ředitele školy či Kompetenční profil ředitele. SKŘ doporučuje 

zpracovat doplňující materiál obsahující komplexní pracovní náplň ředitele.  

SKŘ navrhuje na vzniklý dokument navázat další systém doporučení 

(vzdělávání, metodickou podporu, institut uvádějícího ředitele). 

SKŘ iniciuje vznik širší pracovní skupiny, v níž budou zastoupeni odborníci 

z MŠMT, ČŠI, NIDV, členové SKŘ a další přizvaní experti, k další práci 

s předloženým návrhem. 

5. Jednání všech sekcí SKŘ zakončil PaedDr. Josef Rydlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 15. května 2019    

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo 


