
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v pondělí 15. 4. 2019 v 10:00 h v Pardubicích (ZŠ Polabiny)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Diskuze nad předloženým Standardem ředitele 

3. Usnesení sekce k předkládanému Standardu ředitele 

4. Diskuze novely NV č. 75/2005 Sb. a formulace usnesení 

5. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

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

přivítal místopředseda sekce ZŠ Vlastimil Hubert1. Nastínil harmonogram 

setkání, shrnul vlastní stanovisko k předkládanému Standardu a vyzval 

k vyjádření jednotlivé členy. 

2. Na základě diskuze vznikl požadavek přesného vyjasnění poslání a vize SKŘ. 

3. Sekce ZŠ v návaznosti na diskuzi formulovala jednotné vyjádření 

k předloženému Standardu ředitele za sekci ZŠ: 

Sekce ZŠ se na základě diskuze všech členů jednomyslně shodla, že dokument 

vymezující činnosti ředitele by byl pro ředitele, zejména začínající, užitečný 

a přínosný, ne však v současné podobě. Sekce proto navrhla přetvoření 

Standardu ve stylu vymezení činností ředitele (Rámec činností ředitele). 

Předložený Standard vnímá pouze jako dílčí část možného shrnujícího 

dokumentu pouze pro oblast pedagogickou.  

Dokument by měl být řediteli nápomocný, mělo by se jednat o metodický 

materiál k naplňování kritérií dokumentu Kvalitní škola. Proto sekce navrhuje 

hlubší propojení dokumentu (např. co se struktury týká) s dokumentem Kvalitní 

škola. 

Materiál by měl vymezovat všechny základní oblasti činnosti ředitele, nejen ty 

pedagogické, které budou základním vodítkem pro všechny ředitele škol 

a školských zařízení. Konkrétní naplňování kritérií nad rámec tohoto navrženého 

standardu by mělo být v kompetenci samotného ředitele. 

                                                           
1 Jména přítomných členů jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

K realizaci přijatého usnesení sekce ZŠ doporučuje: 

I. Změnit název předloženého dokumentu (např. na Rámec činností 

ředitele). 

II. Definovat základní činnosti ředitele a na základě výsledku zjednodušit 

text (z textu vypustit znalosti a osobnostní předpoklady). 

III. Standard výrazněji navázat na strukturu dokumentu Kvalitní škola 

i v činnostech přesahujících pedagogický proces. 

IV. Na vzniklý dokument navázat další systém doporučení (vzdělávání, 

metodická podpora, institut uvádějícího ředitele). 

 

4. Sekce ZŠ diskutovala o návrhu novely NV o stanovení rozsahu vyučovací 

povinnosti a jednohlasně odmítla novelizovanou část NV č. 75/2005 Sb., 

konkrétně čl. 1, § 2a odst. 1, písm. c, neboť může být přímo ohrožena kvalita 

řízení škol a jde proti smyslu připravovaných dokumentů typu Standard ředitele 

škol. 

 

5. Nejbližší úkoly vzniklé na základě jednání sekce ZŠ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín splnění: Zodpovědnost 

za splnění:  

1 Přeposlat vyjádření sekce ZŠ 

ostatním sekcím 

Bezprostředně 

po schválení 

zápisu 

místopředsedou 

sekce ZŠ 

p. L. Volfová 

2 Požadavek vyjasnění poslání, vize, 

definice SKŘ 

Do příštího 

setkání, tj. 21. 5. 

2019 

Tým 

management 

SYPO 

 

6. Jednání všech sekcí SKŘ zakončil místopředseda sekce ZŠ Vlastimil Hubert. 

 

Pardubice, 15. dubna 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Hubert 


