
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis z jednání Předsednictva 

Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 17. 12. 2019 v 9:00 h na MŠMT (Karmelitská 529/5, 118 00 Malá 

Strana) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina    

Program:  

1. Prezence účastníků 

2. Zahájení jednání, představení základních úkolů pro jednání 

3. Finalizace návrhu preambule SKŘ  

4. Finalizace návrhu usnesení ve formě připomínek k dokumentu Hlavní 

směry vzdělávací politiky do roku 2030+ 

 

Průběh jednání:  

1. Na úvod jednání byly představeny dva základní úkoly, a to finalizace návrhů 

preambule SKŘ a příprava usnesení ve formě připomínek k dokumentu Hlavní 

směry vzdělávací politiky do roku 2030+ pro plenární zasedání. 

 

2. V návaznosti na možnost všech členů SKŘ předem připomínkovat návrh 

preambule, byly shrnuty konkrétní připomínky. Členové předsednictva je doplnili 

o vlastní komentáře. Zapracovány byly pouze některé jazykové komentáře, 

diskutovalo se o použití pojmu vedení školy na místo ředitele. S ohledem na 

aktuální složení SKŘ, byla tato připomínka zamítnuta. Po úpravách jednotlivých 

formulací, byl návrh preambule, tak jak bude předložen na plénu k hlasování, 

jednohlasně přijat. 

 

3. Druhým úkolem byl návrh usnesení ve formě připomínek k dokumentu Hlavní 

směry vzdělávací politiky do roku 2030+. Členové předsednictva se shodli, že 

aktuálně nebude tvořeno jednotné usnesení za celou SKŘ.  

Konkrétní připomínky totiž reflektují zejména problematiku jednotlivých druhů 

škol a hlasovat o přijetí všech napříč jednotlivými sekcemi by bylo obtížné. 

Členové předsednictva se shodli, že jednotlivé připomínky budou pouze 

kategorizovány a zároveň společně navrhli úvod k těmto připomínkám, který 

bude k dokumentu připojen. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Členové SKŘ o tomto postupu budou na plénu informováni. Připomínky na 

MŠMT budou zaslány ve výsledné podobě, tak jak se shodne plénum SKŘ, 

i v návaznosti na odpolední diskuzi s panem profesorem Arnoštem Veselým, 

vedoucím expertní skupiny. 

Oba dokumenty, již ve finální, u preambule schválené podobě, budou součástí 

zápisu z plenárního jednání, které na předsednictvo navazuje. 

 

4. Předsednictvo se znovu sejde 26. 2. 2020. Hlavním tématem k řešení bude 

realizace plánu činnosti SKŘ a návrh doplňujících výběrových řízení do sekcí 

ZUŠ, SŠ/VOŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 17. prosince 2019  

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo  

 


