
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis z online jednání 
Sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 

 
konaného ve středu 25. 3. 2020 v 10:00 h 

 

 

Účastníci:    

Počet: 10 

Sekce je usnášeníschopná. 

Seznam přítomných:  

 

P. č. Příjmení, jméno 

1. Bouda Tomáš 

2. Hubert Vlastimil 

3. Kořenek Petr 

4. Lehký Petr 

5. Mareš Jan 

6. Minařík Karel 

7. Moric Karel 

8. Smetanová Jana 

9. Sýkora Jan 

10. Volfová Lenka 

 
 

Program jednání:   

1. Reflexe aktuální situace 

2. Informace z předsednictva – postup zveřejňování výstupů z SKŘ 

3. Nastavení online podpory pro vedení škol v aktuální situaci 

 

  

Uložené úkoly s gescí termínem plnění:  

 

Pořadové 

číslo úkolu  

Název a stručný popis úkolu  Termín splnění  Zodpovědnost za 

splnění  

1  Soupis témat: Jakou podporu / metodickou podporu 
byste jako ředitelé nejvíce ze strany MŠMT uvítali? Co 
by mohlo snížit administrativu ředitele?   
 
Po zpracování za sekci ZŠ může být rozšířeno na další 
sekce. 
 

  

Duben 2020 

 

 

 

Členové sekce ZŠ 



                                                                                                                                                                                            

   

 

Odpovědi (zpracovaný podklad) budou předány na 
osobním jednání se zástupcem MŠMT (Mgr. 
Jan Mušuta). 
 

 

2  Zapsat argumenty/otázky k tématu zápisů do 1. tříd do 
sdíleného dokumentu. 
 
Vytvoření souhrnného dokumentu. 
 
 
Finalizace a zveřejnění dokumentu. 

25. 3. 2020 

 

 

27. 3. 2020 

 

do 1. 4. 2020 

Členové sekce ZŠ 

3 Vytvořit skupinu za sekci ZŠ v MS Teamsec 27. 3. 2020 Tajemník SKŘ 

4 Vytvořit návrh „diskuzního klubu SKŘ” a zaslat členům 

sekce ZŠ ke komentářům. 

27. 3. 2020 Tajemník SKŘ 

5 SKŘ jako stálé připomínkové místo, zjistit aktuální stav. Jednání 

předsednictva 

Místopředseda SKŘ 

pro sekci ZŠ 

 

 

Průběh jednání, další závěry jednání:  

 

1. Na úvod proběhla od jednotlivých členů sekce krátká reflexe aktuální situace, jak byl 
nastaven přechod na online výuku, jaké využívají platformy a jaké jsou aktuální otázky, 
které řeší (online družina, hodnocení, redukce učiva, přesun technických záležitostí – 
využití prázdných škol, zápisy do 1. tříd a další). 
 

2. Místopředseda SKŘ pro sekci ZŠ představil výstupy z jednání předsednictva SKŘ 
s důrazem na výběr témat a postup při zveřejňování usnesení SKŘ (za jednotlivé 
sekce, plénum i předsednictvo). Návrh postupu je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
Tématem jednání předsednictva byl i důraz na pozici SKŘ v systému a SKŘ jako 
stálého připomínkového místa.  

 
3. Dále se diskutovala provázanost SKŘ s regiony, resp. regionální uskupeními ředitelů, 

která po republice vznikají. V ideálním případě by měla vzniknout provázaná struktura 
od národní platformy SKŘ až po oblastní skupiny (inspirace ve struktuře kabinetů). Je 
třeba regiony mapovat už nyní, aby postupně vznikalo byť neformální napojení na SKŘ. 
Formálně toto síťování není ukotveno v projektové žádosti, je spíš budoucím, 
navazujícím cílem. Podporu vedení v regionech řeší i projekt SRP, je tak potřeba jasně 
odlišit a definovat směřování podpory od NPI (včetně projektů pod institut spadajících) 
směrem k cílové skupině.  

 
4. Hlavním cílem jednání bylo prodiskutovat nastalou situaci v souvislosti s tím, jaký druh 

podpory (témata/formy) by vedení škol pomohl a zároveň jaká podpora by případně 
mohla být členy SKŘ nabídnuta. Nejvíce diskutována byla forma 
videokonference/webináře se zacílením primárně na začínající ředitele. Navržené 
aktuální téma  - Jak řešit zápis do první třídy v současné krizové situaci. U členů sekce 
převažuje názor, že jasné postupy/návody by na webinářích měli prezentovat experti,  



                                                                                                                                                                                            

   

 

 
popř. pověření pracovníci z MŠMT. Členové SKŘ se vidí více jako „poradní skupina“, 
která nabízí prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe, nedává 
návody, ukazuje možné cesty řešení. Karel Minařík navrhuje formu „diskuzních klubů“ 
pod záštitou krajských pracovišť NPI ČR – podporu je tak možné konkrétně zacílit, i 
s ohledem na regionální specifika, pokud budou u tématu relevantní. 
 
Jan Mareš klade důraz na systémovost a promyšlenost takové podpory a zároveň 
rychlost reakce v rámci krizové situace podle požadavků MŠMT.  
 

5. „Diskuzním klubům“ by měl vždy předcházet nějaký podnět (informace z MŠMT, pokyn, 
popř.  vyhláška, nařízení apod.). Členové SKŘ pak mohou reagovat již na nějaký 
rámec, se kterým se mohou předem seznámit (oni i účastníci), mohou nabídnout vlastní 
praxi využitou při řešení situace, apod.  
 

6. V souvislosti s diskutovaným tématem zápisů do 1. ročníků navrhla Jana Smetanová 
přípravu jednoduchého přehledného manuálu, „kuchařky“, která by nabídla uživateli 
dobrý přehled. Vlastimil Hubert upozornil, že toto by měla být práce MŠMT a SKŘ by 
měla být pouze přizvána k připomínkování, popř. oslovena ke spolupráci.  
Petr Kořenek reagoval informací, že manuál ohledně zápisu už MŠMT vydalo. Jedná 
se však o velmi obecný dokument, který neřeší konkrétní možné situace, které se 
aktuálně mohou objevit a na které ředitelé nemají jasné odpovědi. 
Členové sekce se dohodli na postupu práce – viz přehled úkolů. 

 
. 
 

Přílohy zápisu:  

Příloha č. 1 Návrh postupu při zveřejňování podnětů/usnesení  

 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 25. března 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Hubert 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Příloha č. 1 Návrh postupu při zveřejňování podnětů/usnesení  

 
Návrh postupu při zveřejňování podnětů/usnesení za celou SKŘ  
 

1. Podnět/usnesení vytvoří členové SKŘ (plénum, předsednictvo, sekce, pracovní 
skupina).  

2. Všechny podněty/usnesení je předloženy 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 upraven/o, 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.  

  
  
Pozn.   
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.   


