
                                                                                                                                                                                            
   

 

 

Zápis ze zasedání sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v pondělí 27. 5. 2019 v 10:00 h na NIDV (Senovážné nám. 872/25, 110 00 

Nové Město)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Představení nových členů sekce ZUŠ 

3. Reflexe dosavadní činnosti sekce ZUŠ v rámci SKŘ   

4. Publicita sekce ZUŠ 

5. Nastavení komunikace v rámci sekce 

6. Organizační záležitosti spojené s prací sekce ZUŠ (termíny, nastavení interní 

komunikace v rámci sekce) 

7. Diskuze k dalším tématům podpory pro ředitele 

8. Oficiální zakončení jednání sekce ZUŠ 

  

Průběh jednání:  

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

přivítal místopředseda SKŘ Jiří Stárek1. Vybídl nové členy k představení 

a krátkému shrnutí jejich očekávání od členství ve Stálé konferenci ředitelů 

i práce sekce ZUŠ. Shrnul velký potenciál sekce v závislosti na jejím složení 

a předal slovo novým členům SKŘ. 

2. Noví členové se v krátkosti představili a přiblížili pro ně klíčová témata, témata 

pro možnou budoucí práci sekce ZUŠ. 

a. Lubor Bořek – provázanost s vyššími stupni škol, proměna klimatu na 

vyšších typech škol, rozvoj komplexní kreativity a tvořivosti – rozvoj 

širších kompetencí absolventů ZUŠ. 

b. Jiří Taufer – SKŘ jako platforma pro zlepšení komunikace, příprava 

začínajících učitelů, komunikace s institucemi, které posílají budoucí 

pedagogy na praxe, úprava obsahu studijních programů tak, aby byli 

absolventi lépe připraveni; chybějící kariérní řád. 

c. Eduard Klezla – spolupráce ZUŠ a konzervatoří, kariérní řád, šestileté 

funkční období jako možná překážka k plnění dlouhodobých cílů školy. 

                                                           
1 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

3. Místopředseda SKŘ Jiří Stárek představil dosavadní práci SKŘ a sekce ZUŠ. 

Prvním úkolem SKŘ bylo připomínkování připravovaného Standardu ředitele. 

Místopředseda SKŘ popsal proces představení, obavy členů i návrh pro 

nadcházející práci na předloženém dokumentu. Druhé téma SKŘ – Strategie 

2030+. Místopředseda SKŘ předal členům sekce ZUŠ shrnující text 

k představené Strategii 2030+ a v návaznosti byla otevřena diskuze 

k představení dosavadní práce na Strategii 2030+. 

4. Místopředseda SKŘ představil svůj návrh možností publicity sekce ZUŠ. Navrhl 

propojení ZUŠ a konzervatoří formou dvoustrany pro konzervatoře v časopise 

Řízení školy (Speciálu ZUŠ) – možnosti budou představeny na jednání 

Asociace konzervatoří České republiky, z.s. Dále byla blíže popsána možnost, 

aby byl do říjnového vydání tohoto Speciálu ZUŠ připraven text, který se bude 

týkat sekce ZUŠ SKŘ (viz Úkoly vzešlé z jednání sekce ZUŠ). 

5. Další jednání sekce bylo dohodnuto na 27. 9. 2019 v Praze na NIDV.  

6. Byla vyjasněna pravidla komunikace pro sekci ZUŠ. Bude vytvořeno místo pro 

sdílení případných dokumentů sekce ZUŠ na SharePointu (viz. Úkoly vzešlé 

z jednání sekce ZUŠ, ověření zabezpečení).  

7. Úkoly vzešlé z jednání sekce ZUŠ:  

 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost 
za splnění:  

1 Zasílání aktuálních témat (případných 
lektorů a dalších tipů) za sekci ZUŠ na 
e-mail tajemnikskr@nidv.cz 

průběžně 
červen/červe
nec 2019 

členové sekce 
ZUŠ 

2 Nastavení zabezpečení SKŘ – 
SharePoint 

do 31. 5.  
2019 

tajemník SKŘ, 
TM 
Management 

3 Vytvoření skupiny pro sdílení materiálů 
v rámci sekce ZUŠ 

do 31. 5. 
2019 

tajemník SKŘ 

4 Vytvoření textu o sekci ZUŠ SKŘ do 
přílohy Řízení školy věnované ZUŠ 

do 16. 8. 
2019 

Místopředseda 
SKŘ Jiří Stárek 

 

8. Členové sekce ZUŠ byli vyzváni k zasílání podnětů pro podporu ředitelům (viz 

Úkoly vzešlé z jednání Sekce ZUŠ). Jednání sekce ZUŠ SKŘ následně zakončil 

Jiří Stárek. 

 

 

 

mailto:tajemnikskr@nidv.cz


                                                                                                                                                                                            
   

 

Praha 27. května 2019    

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Jiří Stárek 


