
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání   

Sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 

konaného ve středu 6. 11. 2019, v 10:00 na NIDV (Senovážné náměstí 872/25, 110 

00 Praha 1)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

 

Program:  

1. Prezence, úvodní slovo místopředsedy sekce ZŠ 2. Reflexe jednání Pléna SKŘ 

3. Závěrečná zpráva z 1. etapy pilotáže SKŘ – příprava podkladů 

4. Vlastní podpora – seznámení s možnostmi projektu 

5. Diskuze 

6. Plán jednání sekce ZŠ na rok 2020 

7. Zakončení jednání. 

  

Průběh jednání:  

 

1. Setkání sekce ZŠ Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil 

místopředseda sekce ZŠ – Vlastimil Hubert.1 Úvodní diskuze reagovala na 

aktuální probíhající stávku ve školství. Diskutovány byly argumenty pro i proti 

stávce. Kritika padla na nekoncepčnost stávky, díky níž nemá stávka takový 

ohlas, jaký by mohla mít. Zdůrazněn byl naopak i fakt, že je třeba využít 

příležitostí, které poukazují na problémy ve školství, byť jen dílčí. 

2. Po úvodní debatě místopředseda sekce reflektoval jednání pléna a jednotlivé 

příspěvky. Přítomný V. Trojan doplnil informace o vznikající preambuli jako 

dokumentu, který může členům SKŘ pomoci v ukotvení. 

Znovu byl zdůrazněn fakt, že SKŘ by se měla formovat jako trvalá, ne jen jako 

projektová záležitost. SKŘ by měla být na národní úrovni (nejen se vyjadřovat 

k dokumentům, ale i předávat podněty směrem k MŠMT), zároveň by v kraji 

měly vznikat „ředitelská centra“. Za pomoci síťování lze v návaznosti posílit roli 

SKŘ. K regionálním seskupením je vhodné využít krajská pracoviště NIDV. 

Ředitelé chtějí praktické rady, vytvořená síť může touto roli pomocníka dobře 

zajistit. SKŘ by pak v rámci regionu měla být pro ředitele jakousi spojkou 

                                                           
1 Jména přítomných členů jsou uváděny bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

směrem nahoru, tj. členové by měli přes SKŘ být schopni posouvat dál podněty 

z regionů. 

3. V souvislosti s vlastní podporou pro ředitele škol byly krátce představeny 

jednotlivé projektové možnosti, zejména co se pořádání konferencí týče. 

Diskutovalo se o regionálních setkáních, které nemusí být vždy organizovány 

pod projektem, ale cílem je informovat o SKŘ v jednotlivých krajích. Spojujícím 

tématem i pro taková setkání by mohla být podpora pro začínající ředitele. 

Členové se dohodli, že sepíšou priority v tomto tématu a následně s ním bude 

nadále pracováno. 

4. Sekce navrhla, že v souvislosti s oficiálním představením dokumentu Hlavní 
směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, by bylo vhodné, se jako celá SKŘ 
k navrhované strategii vyjádřit, i proto, že SKŘ měla možnost se podílet na 
přípravě (SL2). Informace bude rozeslána na všechny členy SKŘ. Výsledkem 
by mělo být usnesení za SKŘ, schválené formou per rollam, které bude reakcí 
na představený dokument.  

5. Závěrem sekce byly stanoveny termíny na další projektovou etapu. Termíny 
jsou následující: 

15. 1. – Praha 

19.–20. 3. – Hradec Králové 

28.–29. 5. – Vsetín 

Podrobnosti k jednotlivým výjezdním zasedáním budou řešeny s předstihem. 

 

6. Nejbližší úkoly vzniklé na základě jednání Sekce ZŠ: 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost 
za splnění:  

1 Připomínkování Strategie 2030+. středa 13. 11. 
2019 

členové sekce 

2 Sumarizace priorit v podpoře 
začínajícího ředitele. 

středa 13. 11. 
2019 

členové sekce 

3 Spolupráce na připravovaném 
dokumentu sekce MŠ – přidat 
komentáře ke sdílenému dokumentu. 

29. 11. 2019 členové sekce 

 

7. Jednání Sekce ZŠ zakončil místopředseda SKŘ Vlastimil Hubert. 

 

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 6. listopadu 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Hubert 

 

 


