
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů 

konaného ve čtvrtek 25. 4. 2019 ve 14:00 h v konferenčním centru NIDV (Senovážné nám.)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Reflexe společného jednání sekcí dne 4. 4. 2019 

3. Diskuze nad připomínkami ke Standardu ředitele 

4. Organizační záležitosti spojené s prací Stálé konference ředitelů 

5. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

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

místopředseda SKŘ Jiří Stárek1. 

 

2. Jednotliví členové sekce vyjadřovali pocity z minulého setkání, představení Standardu 

ředitele a vyjadřování členů SKŘ (mandát člena je za sebe nebo za nějakou 

organizaci). Členové sekce vyjádřili obavy z toho, že ČŠI, zřizovatel či někdo jiný 

vezme Standard ředitele především jako nástroj pro kontrolu ředitele. Standard ředitele 

by měl být jednoznačně pomůckou ředitele pro seberozvoj. 

 

3. V této chvíli sekce nevidí jako důležité připomínkovat jednotlivé položky a kritéria 

Standardu ředitele (některé položky se opakují). 

Obecně sekce doporučuje vznik Standardu ředitele jako podpůrného materiálu pro 

činnost ředitele. Pokud chce ČŠI mít dokument pro hodnocení ředitelů, musí být odlišný 

od tohoto pomocného Standardu. Sekce se zabývala připomínkováním počátečního 

textu. 

Připomínky: 
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 První odstavec by měl vyjádřit, pro jakého ředitele je Standard určen (druhy a typy 

škol a školských zařízení, příslušná terminologie); doplnit, že jde o činnosti ředitele 

v oblasti pedagogického řízení. 

 Druhý odstavec: vynechat zmínku, že jde o východisko pro hodnocení škol při 

externím hodnocení ČŠI. 

                                                           
1 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 Třetí odstavec – cíle: 1. cíl – nahradit slovo kompetence spojením nezbytné 

činnosti; 2. cíl – vynechat celý odstavec; 3. cíl – doplnit o sebevzdělávání ředitele; 

4. cíl – vynechat celý odstavec. 

 Poslední odstavec na 1. straně: citovat přesněji zákon o pedagogických 

pracovnících – text doplnit: „…dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, …“ 
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 Druhý odstavec: ponechat pouze první větu, vynechat závorku neměřitelné 

kritérium. 

 Pátý odstavec ukončit slovy na www.csicr.cz, zbytek neuvádět, neboť jde o odkaz, 

který za rok fungovat nebude, kritéria se každoročně uveřejňují nová. 

 Šestý odstavec: první větu přesunout do úvodu textu, druhou větu vynechat – tím 

se odstavec ruší. 

 Sedmý odstavec vynechat a opakování v zájmu krácení textu nerealizovat. 

 

4. Další jednání sekce ZUŠ se koná 27. 5. 2019 v 10 h na NIDV, zasedací místnost 

v budově C, 5. patro. Bylo zrušeno jednání sekce 21. 6. 2019. 

 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Zpracování čistopisu úvodního textu 29. 4. 2019 Stárek 

2 Zaslání zápisu ke kontrole členům 

a odsouhlasení zápisu z jejich strany 

Stanoví 

předseda 

všichni 

3    

4    

 

Jednání sekce ZUŠ SKŘ zakončil Jiří Stárek. 

 

Praha 25. dubna 2019    

Zapsala: Martina Hovorková 

Ověřovatel zápisu: Jiří Stárek 

 

 

http://www.csicr.cz/

