
                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Zápis ze zasedání 

Sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů 

 
konaného ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 10:00 h v Praze (NPI ČR – Centrální pracoviště, 

Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1) 

 

Účastníci:    

Počet: 8 

Zasedání je usnášeníschopné.  

Viz prezenční listina  

  

Program jednání:   

1. Systém plánování jednání sekcí  

2. Prezentace činnosti sekce, zajištění publicity 

3. Doplňující výběrové řízení 

4. Směřování SKŘ 

5. Diskuze a podněty od jednotlivých členů sekce 

 

  

Uložené úkoly s gescí termínem plnění:  

  

Pořadové 

číslo úkolu  

Název a stručný popis úkolu  Termín 

splnění  

Zodpovědnost za 

splnění  

1  Příprava a finalizace článku pro speciál Řízení školy. 

 

 Poslat otázky E. Klezlovi1 jako podklad pro článek 

do Řízení školy. 

 Zaktualizovat případné odpovědi od jednotlivých 

členů sekce. 

 Vytvořit článek pro speciál Řízení školy. 

 Poslat článek KA Veřejnost – kontrola publicity. 

 Odevzdání článku do nakladatelství Wolters 

Kluwer (sazba) 

 Korektura a odsouhlasení článku (po sazbě) 

článku  

 Zveřejnění textu v Řízení školy (Speciál pro ZUŠ) 

  

 

8. 3. 2020 

 

8. 3. 2020 

  

17. 4. 2020 

20. 4. 2020 

 

30. 4. 2020 

15. 5. 2020 

 

1. 6. 2020   

 J. Stárek 

2  Zaslat J. Stárkovi případné aktualizace odpovědí (otázky 

viz zápis z jednání 27. 9. 2019), zaslat fotografii – portrét. 

 8. 3. 2020  členové SKŘ 

 

                                                 
1 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů, možná je i zkrácená varianta křestního jména. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

  

 

Další závěry jednání:  

 

1. Byl projednán způsob domluvy a změn termínů týkajících se jednání sekce. V květnu 

(jednání sekce 21. 5. 2020) bude stanoven harmonogram jednání sekce ZUŠ pro 

podzimní část.  

Představen byl návrh místopředsedy SKŘ pro sekci ZUŠ Jiřího Stárka týkající se tvorby 

samotného programu jednání sekce. Členové budou s předstihem před jednáním vždy 

místopředsedou vyzváni, aby mohli navrhnout případné body do programu. Program 

jednání by tak měl lépe reflektovat podněty od všech členů. 

2. Jiří Stárek informoval o postupu přípravy článku do speciálu k časopisu Řízení školy. 

Navržený postup i úkoly pro všechny jsou zaznamenány výše.  

3. Byl představen návrh postupu pro doplňující výběrové řízení do Sekce ZUŠ SKŘ. 

Návrh bude projednán na Předsednictvu a následně o něm bude hlasováno. Jako 

doplňující kandidát do výběrové komise za sekci ZUŠ je navržen Eduard Klezla – 

o návrhu rozhodne Předsednictvo SKŘ. 

4. Ve volné diskuzi členů se objevila dvě klíčová témata. Aktuální vývoj a postavení NPI 

ČR a směřování SKŘ v druhém roce pilotáže. 

5. Členové sekce ZUŠ se shodli na tom, že odborná veřejnost není dostatečně 

informována o aktuálním vývoji v souvislosti s nově vytvořenou organizací NPI ČR. 

Členové se dále shodli, že spojení se zatím jeví jako nekoncepční. Tímto postupem 

stát dává ze svých rukou koncepci a záruku plošné a dostupné nabídky vzdělávání 

a podpory nejen pro vedení škol. Obecně lze stanoviska členů shrnout tak, že panují 

obavy z budoucího nastavení nové instituce NPI ČR a zároveň obavy z vlivu 

komerčních organizací a poskytovatelů DVPP. 

6. Jiří Stárek představil kolegům v sekci svůj podnět, s nímž by chtěl vystoupit na 

předsednictvu za sekci ZUŠ. Podnět reaguje na aktuální vývoj situace v SKŘ, zejména 

v jednotlivých sekcích a zdůrazňuje, opíraje se o preambuli, směřování SKŘ, tak jak si 

ho členové SKŘ odhlasovali. 

SKŘ by měla propojovat ředitele napříč jednotlivými druhy a typy škol. Od toho by se 

měla odvíjet i témata, která budou nejen v rámci pléna a předsednictva projednávány, 

ale stejně tak témata, která budou klíčová pro jednotlivé sekce. 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Sekce ZUŠ nesouhlasí s tím, aby byly projednávány oborové záležitosti, ty do SKŘ 

nepatří. Klíčová by měla být problematika ředitelů škol obecně. SKŘ by měla pracovat 

na tvorbě a následné implementaci systému profesní podpory vedení škol. 

7. V závěrečné části jednání byla diskutována i role asociací. Stěžejní témata pro 

asociace by měla být řešena právě tam, neměla by být prosazována přes SKŘ. 

 

Přílohy zápisu:  

a. Prezenční listina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 20. února 2020    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Jiří Stárek 

 


