
                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Zápis z jednání Předsednictva 

Stálé konference ředitelů 

konaného v úterý 26. 2. 2020 v 9:00 h na NPI ČR  

(Senovážné nám. 872, 110 00 Praha 1) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina    

Program:  

1. Prezence účastníků, zahájení jednání, představení základních úkolů pro jednání 

2. Postupy při zveřejňování výstupů SKŘ (Sekce, Předsednictvo, Plénum) 

3. Informace spojené s činností jednotlivých sekcí – Strategie 2030+ (ZŠ), spolupráce 

napříč sekcemi (MŠ), návrh na úpravu/rozdělení sekce (SŠ/VOŠ), doplňující 

výběrové řízení (ZUŠ)  

4. Závěrečná diskuze, podněty od členů předsednictva 

 

Průběh jednání: 

1. Jednání Předsednictva SKŘ zahájil předseda SKŘ Josef Rydlo1. Přivítal členy na 
prvním jednání roku 2020 a představil hlavní body programu. 
 

2. Prvním bodem bylo představení postupů při zveřejňování výstupů SKŘ směrem ven. 
V návaznosti na vytvořený podnět sekce ZŠ k tématu žáků cizinců musel být nastaven 
a popsán postup při zveřejňování usnesení, podnětů apod., a to nejen za celé plénum, 
ale i za sekce.  
SKŘ je sice formována do jisté míry jako nezávislá platforma. Nicméně je to stále 
platforma, která byla vytvořena v rámci projektu SYPO, a spadá tak pod NPI ČR. I proto 
je nutné mít v ověřovací fázi SKŘ jasně popsány všechny postupy. 
 
Co se konkrétního podnětu týká, místopředseda SKŘ pro sekci ZŠ Vlastimil Hubert 
blíže nastínil situaci, jak podnět vznikal a představil i záměr, k čemu směřovala tato 
práce. Předseda SKŘ pochválil iniciativu a zároveň objasnil současný stav podnětu 
k žákům cizincům, aby následně mohl přejít k obecným pravidlům zveřejňování 
usnesení, podnětů apod. 

U podnětu k žákům cizincům byla zdůrazněna potřeba formální úpravy podobných 
stanovisek a zároveň fakt, že pro zacílení jednotlivých usnesení by právě předseda, 
popř. předsednictvo mělo být finálním konzultantem (zejména s ohledem na 
institucionální postupy NPI ČR).  

 

 

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



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

V souvislosti s nastavením obecných principů představil předseda SKŘ jednotlivé 

kroky, viz Příloha č. 1. Postup bude finalizován, představen všem členům SKŘ a formou 

revize se stane součástí Statutu a jednacího řádu SKŘ. 

Důraz byl kladen na fakt, že předsednictvo, resp. předseda SKŘ by měli být finálním 

orgánem při rozhodování o tom, jak nakládat s jednotlivými návrhy / podněty / 

stanovisky sekce / pracovní skupiny / pléna. 

3. Místopředseda SKŘ pro sekci ZUŠ Jiří Stárek připomenul v souvislosti s podnětem 
sekce ZŠ preambuli SKŘ, kde jasně stojí, že SKŘ se bude zabývat postavením ředitele 
v ČR, napříč jednotlivými druhy škol. I z toho vyplývá, že podobné podněty týkající se 
jednotlivých sekcí, jako je např. podnět sekce ZŠ k žákům cizincům, by podle sekce 
ZUŠ (sekce se takto shodla na jednání) nemělo být pro SKŘ tématem. 

Subjekt ředitele školy je pro SKŘ klíčový. K pozici ředitele by se měla vztahovat 

všechna témata. Po krátké diskuzi byla vydefinována témata, která by mohla být dále 

rozpracována. Grafickou strukturu navrhne K. Podrápská. Struktura by pak měla být 

představena na sekcích. Ty mohou určit priority a také postup, jak by se s nimi mohlo 

pracovat. Ať už v rámci sekcí nebo pléna. 

Možná témata k rozpracování: 

 Leadrovství 

 Konkurzní vyhláška 

 Funkční období 

Právě taková témata by měla i v rámci SKŘ posilovat „mezisekční“ jednání. Členové 

by se měli scházet nad tématy, nejen nad problémy jednotlivých druhů škol. Zároveň 

by měla být posílena vazba na MŠMT, ČŠI apod. Je třeba nejen využít potenciál 

nominovaných členů v SKŘ za tyto instituce, ale stejně tak získat další partnery 

v těchto institucích pro jednání nad konkrétními tématy. 

SKŘ by měla řešit systémové věci. Zároveň by ale měla posílit vazbu např. na 

asociace, v případě, že by se jednalo o nějaký specifický problém dané sekce. 

Jednotlivé sekce by tak případné palčivé problémy, podněty a stanoviska měly 

primárně posílat ne směrem na MŠMT, ale právě na asociace, podpořit jejich činnost, 

navázat s nimi spolupráci, vytvořit partnerský vztah a nabídnout případnou pomoc. Pro 

budoucí směřování SKŘ je dobré, aby asociace o SKŘ věděly a existovala zde úzká 

provazba. 

4. Předseda SKŘ Josef Rydlo krátce představil aktuální stav NPI ČR. Byl schválen plán 
hlavních úkolů na rok 2020, díky němuž se NPI ČR začíná profilovat pro veřejnost. 

Priority NPI ČR na rok 2020:  

Inovace a aktualizace kurikula ZV a GV v oblasti IKT 

Systémová podpora implementace kurikula v oblasti IKT 

Systémová podpora implementace aktualizovaného SOV 

Systémová podpora managementu škol a školských zařízení 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

5. Dalším tématem pro diskuzi byla novela nařízení vlády č. 75. SKŘ usiluje o to, být 
stálým připomínkovým místem. I v souvislosti s tímto faktem žádají členové 
předsednictva, aby dostali materiál k dispozici oficiální cestou. 
 

6. Členové předsednictva schválili navržený postup na doplnění Sekce ZUŠ SKŘ. Bude 
vyhlášeno doplňující výběrové řízení. Zasedání výběrové komise proběhne 
22. 4. 2020. Jako doplňující člen do výběrové komise byl navržen a schválen člen 
sekce ZUŠ, Eduard Klezla. 

 

7. Bod týkající se rozdělení sekce SŠ/VOŠ, popř. navýšení členů sekce byl odložen 
z důvodu neúčasti místopředsedy SKŘ pro sekci SŠ/VOŠ. 

 

8. Další jednání předsednictva proběhne 22. 4. 2020, 9:30–12:00. 

 

9. Nejbližší úkoly SKŘ:   

 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Zjistit stav dokumentu s ohledem na 

možnost připomínkování – novela 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  

 Předseda SKŘ 

2 Předat základní informace k postupům 
spojeným se zveřejňováním stanovisek 
SKŘ. 

 Místopředsedové 

SKŘ pro jednotlivé 

sekce 

3 Shrnout základní body z jednání – 
témata, postupy, jak s nimi pracovat. 

 J. Stárek 

4 Navrhnout strukturu k jednotlivým 
tématům. 

 K. Podrápská 

 
10. Jednání ukončil předseda SKŘ Josef Rydlo. 

 

Praha 26. února 2020 

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo  

 

 

Pod tlakem vydává oliva olej, neznamená to ale, že olej bude lepší. (J. Stárek; 26. 2. 2020) 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Příloha č. 1 

Návrh postupu při zveřejňování podnětů/usnesení za celou SKŘ  
1. Podnět/usnesení vytvoří členové SKŘ (plénum, předsednictvo, sekce, pracovní 

skupina).  
2. Každý podnět/usnesení je předloženo Předsednictvu SKŘ k projednání či 

případným připomínkám. Členové předsednictva mají 5 dní na vyjádření se 
k dokumentu a k případnému připomínkování.  

3. Předseda SKŘ v průběhu 5 dní informuje o podnětu/usnesení ředitelku NPI ČR.   
4. Předseda SKŘ vypořádá ve spolupráci s tajemníkem SKŘ případné připomínky.  
5. Podnět/usnesení je zasláno na všechny členy SKŘ s dostatečným předstihem, 

nejpozději však 7 dní před projednáváním/hlasováním o přijetí. Členové mají 5 dní 
k vyjádření se k dokumentu.  

6. Předseda SKŘ, popř. jím pověřený člen Předsednictva SKŘ ve spolupráci 
s tajemníkem, zpracuje výsledný návrh, který je v případě potřeby konzultován 
i s dalšími členy Předsednictva SKŘ.  

7. V rámci jednání Pléna SKŘ je podnět/usnesení představeno, včetně vypořádání 
případných připomínek.  

8. schválení podnětu/usnesení plénum rozhoduje veřejným hlasováním. Ke 
schválení podnětu/usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných členů. Při 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Nesouhlasná stanoviska jednotlivých 
členů mohou být na základě žádosti člena uvedena v zápisu z jednání. Schvalovací 
procesy jsou podrobně popsány ve Statutu a jednacím řádu Stálé konference 
ředitelů.  

9. Podnět/usnesení je formálně upraveno, podepsáno předsedou SKŘ.  
10. Tajemník SKŘ odesílá podnět/usnesení adresátům.  
11. Ředitelka NPI ČR dostává vždy schválený podnět/stanovisko na vědomí.  

  
Návrh postupu při zveřejňování podnětů/usnesení za jednotlivé sekce  

1. Sekce, nebo její členové zpracují podnět/vydají usnesení.  
2. Návrh je předložen Předsednictvu SKŘ k vyjádření / případným připomínkám. 

Členové předsednictva mají 5 dní na vyjádření se k dokumentu a k případnému 
připomínkování.  

3. Předseda SKŘ v průběhu 5 dní informuje o podnětu/usnesení ředitelku NPI ČR.   
4. Předseda SKŘ vypořádá ve spolupráci s tajemníkem SKŘ případné připomínky.  
5. Podnět/usnesení je formálně upraveno, podepsáno místopředsedou SKŘ pro danou 

Sekci SKŘ.  
6. Tajemník SKŘ odesílá podnět/usnesení adresátům.  
7. Ředitelka NPI ČR dostává vždy schválený podnět/stanovisko na vědomí.  

 
Poznámka:  
Projednání aktuálních témat (podněty, usnesení) může proběhnout i jinou než osobní účastí, 
např. formou „per rollam“. I pro tuto formu projednání se vztahuje tento postup, který je 
součástí jednacího řádu.  
Při projednání elektronickou formou koordinuje vše tajemník, který posílá členům 
předsednictva/pléna materiály k projednání tichou procedurou a stanoví vždy termín 
k vyjádření.   
Pokud se člen ve stanoveném termínu nevyjádří, považuje se z jeho strany dokument za 
schválený.   


