
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis z jednání Předsednictva   

Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 22. 10. 2019 v 13:30 v Konferenčním centru NIDV,  

Senovážné náměstí 872/25, Praha 1 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Schválení navrženého harmonogramu a plánu činnosti SKŘ 

3. Závěrečná zpráva z pilotáže SKŘ 

4. Preambule SKŘ 

5. Podněty od členů a diskuze 

6. Organizační záležitosti spojené s prací Předsednictva SKŘ 

7. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

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

přivítal PaedDr. Josef Rydlo, předseda SKŘ.  

2. Předsednictvo schválilo základní harmonogram jednání Pléna a Předsednictva 

SKŘ pro následující projektovou etapu. Pokud nenastane nějaký konkrétní 

důvod pro jiný termín, budou termíny jednání shodné s termíny jednání pléna, 

tj.: 

3. Předsednictvo se shodlo, že plán činnosti SKŘ bude schválen na dalším 

jednání předsednictva, a to po finálním zapracování navržených úprav, tak jak 

zazněly na plénu. 

4. Dalším bodem jednání bylo představení klíčového úkolu do konce roku, sběru 

podnětů pro tvorbu Závěrečné zprávy z prvního roku pilotáže SKŘ (dále jen 

Zpráva). Místopředsedové sekcí mají za úkol podněty zaslat nejpozději do 29. 

11. 2019 na tajemníka SKŘ. Jednotlivé podněty by měly být sesbírány zejména 

v rámci plánovaných sekcí. Zpráva by měla být podkladem pro realizaci 

možných opatření a změn. 

Ze strany členů byl již v krátké diskuzi zdůrazněn podnět směrem 

k posílení/rozdělení sekce SŠ/VOŠ. 

5. Proběhla krátká diskuze k obsahu preambule SKŘ. Členové požadují pro 

ředitele systém, v rámci systému nejen pracovat, ale podílet se i na vzniku 

systému, který bude pro ředitele nápomocný. Klíčové téma pro SKŘ je ředitel, 

v souladu s tím by měla předkládat podněty směrem k ministerstvu, nejen být 



                                                                                                                                                                                            
   

 

jeho připomínkovým místem. SKŘ by měla podněcovat vznik ředitelských 

hnízd. Prvního dílčího cíle, tvorby preambule se ujmou V. Trojan, J. Stárek a P. 

Uherka. Navržený termín k dokončení – 17. 11. 2019. 

6. Debata se vedla i na téma metod a technik práce Pléna SKŘ. Pro zefektivnění 

práce pléna by mělo být v rámci programu využito více aktivizačních metod. 

Plénum by mělo mít nejen část informativní, ale též část pracovní. Pro větší 

přínos z diskuze by k tomuto účelu mělo plénum být rozděleno. V rámci těchto 

menších skupin by měly být využívány různé facilitativní metody. 

V rámci diskuzí by měli být členové SKŘ více děleni dle jednání pléna. Plénum 

by mělo být více strukturované a využívat více aktivizačních metod pro práci. 

Cílem setkání by nemělo být pouze předání informací, ale jednání by měla být 

více pracovní, tj. měla by přinášet více výstupů. K tomu může sloužit např. 

využití strukturované diskuze a práce. Diskutovány byly metody a techniky 

práce v rámci Pléna SKŘ. 

Diskutovalo se nad podobou kvalifikačního studia. Předseda Rydlo více přiblížil 

myšlenku pracovní skupiny pro Návrh změn v kvalifikačním studiu. Základní 

přípravu pro ředitele by měla poskytovat přímo řízená organizace. Kvalifikační 

vzdělávání by ale nemělo být cílem, nýbrž naopak jakousi branou k dalšímu 

průběžnému vzdělávání ředitel. Diskutovala se možnost budoucí Leadership 

akademie NPI ČR inspirované v zahraničí. Právě SKŘ by do budoucna mohla 

zaručovat některé z forem DVPP. 

7. Jednání předsednictva zakončil předseda SKŘ J. Rydlo s tím, že potvrdil termín 

dalšího jednání. Jednání předsednictva bude předcházet jednání pléna, a to 17. 

12. ve Velkém zrcadlovém sále na MŠMT. 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 22. října 2019  

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo  

 


