
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis ze zasedání   

Sekce MŠ Stálé konference ředitelů 

 

konaného v úterý 3. 3. 2020 v 10:00 h v Praze (NPI ČR – Centrální pracoviště, 

Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Aktuální změny v předškolním vzdělávání – Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová  

3. Pracovní sešit ředitele školy a vlastní podpora pro vedení škol – Mgr. et Mgr. Jana 

Kovářová 

4. Diskuze k dalším aktuálním tématům, návrhy pro další práci sekce 

5. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Kamila Podrápská, místopředsedkyně SKŘ pro sekci MŠ, přivítala členy sekce, 

Jaroslavu Vatalovou z oddělení předškolního a speciálního 

vzdělávání a představila program jednání, jehož hlavním bodem byla 

prezentace a diskuze k tématu „ Aktuálních změn v předškolním vzdělávání“. 

2. Paní Vatalová představila za pomoci přehledné prezentace aktuální změny 

v předškolním vzdělávání. Prezentace je součástí zápisu jako Příloha č. 1. 

Základní okruhy prezentace: 

a) Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (Stanovení rozsahu přímé 

pedagogické činnosti zástupců ředitelů MŠ);  

b) Souhrn nejčastějších chyb při vykazování sběru dat (špatně uvedené úvazky 

vedoucích zaměstnanců, špatně vykázané učitelky na RD, MD; dlouhodobá 

nemoc; špatně vykázaná provozní doba); 

c) Problematika přijímání dvouletých dětí. Zrušení povinnosti zřizovat 

samostatnou třídu pro dvouleté děti – s účinností od 1. 9. 2020; 

d) Financování regionálního školství – nastavení, která se váží k provozu školy 

od září 2020. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

3. Jana Kovářová, která je v projektu zároveň konzultantkou pro vedení škol, 

představila systém podpory za KA Management, pracovní sešit pro ředitele škol 

a zároveň v krátkosti i účel tohoto nástroje, jak a proč s ním pracovat. Členové 

sekce se mohou se sešitem seznámit a jeho obsah může být tématem i v rámci 

dalších jednání. 

4. Závěrečná diskuze se vedla i k zapojení členů SKŘ do různých, již existujících 

platforem, zejména z důvodu provázanosti agend. SKŘ by mohla MŠMT 

spolupráci přímo nabídnout a v rámci pilotáže ověřit její nastavení tak, aby 

v implementační fázi SKŘ byla provázanost s MŠMT plně funkční. 

5. Nejbližší úkoly vycházející z jednání Sekce MŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Složení poradních sborů za 

jednotlivé druhy škol v souvislosti 

s provazbou na SKŘ. 

5.5. 2020 J. Kubiasová 

2 Příprava jednání sekce MŠ. 22. 4. 2020 J. Kovářová 

 

6. Jednání Sekce MŠ SKŘ zakončila místopředsedkyně SKŘ Kamila Podrápská 

s tím, že bylo dohodnuto, že další jednání sekce MŠ proběhne 5. 5. u Jany 

Kovářové (MŠ v Lukách, Rakovník 74). Detaily včetně programu budou 

doladěny v průběhu dubna. 

 

 

Praha 3. března 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatelka zápisu: Kamila Podrápská 

 

Příloha č. 1 – Prezentace Aktuální změny v předškolním vzdělávání 

 


