
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze společného zasedání   

sekcí Stálé konference ředitelů 

konaného ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 10:00 v Konferenčním centru NIDV,  

Senovážné náměstí 872/25, Praha 1 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina   

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Důvody pro tvorbu Standardu ředitele – Mgr. Klára Bezděková (Ředitelka Odboru 

dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT) 

3. Představení Standardu ředitele v kontextu modelu kvalitní školy – Mgr. Tomáš 

Zatloukal, MBA (Ústřední školní inspektor) 

4. Podrobné seznámení s předloženým materiálem – Mgr. Petr Suchomel, Dr. 

(Vedoucí oddělení metodik a analýz ČŠI) 

5. Způsob připomínkování navrženého Standardu ředitele – PaedDr. Josef Rydlo 

(Předseda SKŘ) 

6. Diskuze 

7. Organizační záležitosti spojené s prací Stálé konference ředitelů 

8. Zakončení  

  

Průběh jednání:  

1. Setkání všech sekcí Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy 

přivítal PaedDr. Josef Rydlo, předseda SKŘ. J. Rydlo zrekapituloval složení 

SKŘ, přivítal hostitelku setkání, paní ředitelku NIDV Mgr. et Mgr. Helenu 

Plitzovou, představil přítomné hosty, kterými byli jmenovitě Mgr. Tomáš 

Zatloukal, MBA, Mgr. Petr Suchomel, Dr., Mgr. Klára Bezděková, nastínil 

harmonogram setkání a předal slovo přítomné paní ředitelce Odboru dalšího 

vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT Mgr. Kláře Bezděkové. 

 

2. Mgr. Klára Bezděková poděkovala NIDV jako nositeli projektu SYPO i SKŘ za 

spolupráci a v návaznosti představila důvody pro tvorbu Standardu ředitele 

(dále jen Standard). Současný materiál vznikal v úzké spolupráci MŠMT, NIDV 

a ČŠI a je provázán s kritérii kvalitní školy. Nejdůležitější je pojmenování 

jednotlivých kritérií a zaměření se na oblast podpory ředitele. Vyzdvižena 

podpůrná funkce Standardu proti funkci donucovací. V potaz je brán fakt, že 

ředitel nemá čas na další vzdělávání sama sebe. Standard by měl ředitelům 

nastínit, jak budovat kvalitní školu a jaké kompetence jsou k tomu potřeba. Je 



                                                                                                                                                                                            
   

 

souhrnem toho nejdůležitějšího, jak se na tom pracovní skupina nad 

Standardem dohodla. Představení možností využití Standardu – nástroj 

sebehodnocení, hodnocení ČŠI, koncipování dalšího vzdělávání. Představení 

možnosti vystavění hlubších modulů, které by nabízely nástroje pro další rozvoj 

a zároveň byly východiskem pro koncipování dalšího vzdělávání. Dokument by 

měl popisovat ty kompetence, které by měly být zahrnuty v kvalifikačním studiu. 

Zmínka o konkurzní vyhlášce, která by měla více akcentovat oblast 

pedagogického leadershipu. Akcentování významu vedení školy v souvislosti 

se vzděláváním, dosahováním výsledků a pedagogickým vedením. Zdůraznění 

aktuálního stavu dokumentu, jedná se o první verzi. Závěrečné poděkování 

a pobídka k připomínkám. 

 

3. Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA představil Standard ředitele (viz příloha 

1:  Prezentace Standard ředitele jako inspirace pro zvyšování kvality školy). 

Standard začal vznikat zhruba před třemi lety jako snaha sdílet podobné kvality. 

Dokument není prací pouze ČŠI, jedná se o společnou práci ČŠI, MŠMT, NIDV. 

Cílem Standardu je poukázat na propojení jednotlivých nástrojů, které už 

v systému jsou, ve prospěch zvyšování kvality školy. Smyslem standardu je 

demonstrovat tuto vzájemnou propojenost. Zásadní úkol Standardu – 

Standardizace práce ředitele přes parametry pojmenované státem, přes funkci 

ředitele se snažit ovlivnit celou školu. Cílem pojmenování znalostí, dovedností, 

předpokladů, posílení profesionality. Procesy, které se ve škole odehrávají, řídí 

a kontroluje ředitel, realizují žáci a učitelé. Je třeba někoho, kdo procesy 

podporuje. Dokument by měl být formálním předpokladem k tomu, co se ve 

škole děje, proto byl navržen tento hodnotící rámec (kritéria, indikátory). 

Dokument je navázán na kritéria Kvalitní školy, obsahuje 6 vzájemně 

propojených oblastí. Na ukázce oblasti „pedagogické vedení školy“ bylo 

ukázáno hodnocení z pohledu činnostních 3–5 kritérií. Jednotlivá kritéria jsou 

propsána do Standardu ředitele. Východiskem by měla být linie: Zná, umí, je 

přesvědčen o tom, co dělá. Závěrečné poděkování a důraz na vítanou zpětnou 

vazbu k dokumentu. 

 

4. Mgr. Petr Suchomel, Dr., přiblížil více samotnou strukturu dokumentu, uvedl 

spolupráci s menším poradním orgánem, který tvořili ředitelé škol. Zdůraznil, že 

oblasti nejsou řazeny dle významu, ale škola by si sama měla generovat ty 

nejdůležitější. Uplatnění kritérií se musí řídit konkrétní znalostí situace ve škole 

a brát v potaz různost škol (velikost, typ). 

Poukázal na protichůdné tlaky ve smyslu obecnosti x konkretizace jednotlivých 

položek Standardu. Jedná se o Standard pro všechny, proto nebylo cílem 



                                                                                                                                                                                            
   

 

všechny položky do detailu konkretizovat. Pro školu by to mělo být výhodou. 

Jak budou jednotlivá kritéria ředitelem naplněna, je v jeho kompetencích. 

Zmíněn fakt delegování jednotlivých procesů na další členy vedení školy. 

Odpovědnost ředitele přetrvává, proto jde i o nastavení funkčních kontrolních 

a hodnotících kritérií. Poukázání na jednotlivé fáze ředitele – začínající ředitel  / 

ředitel procesu / top ředitel, v první fázi by měly být brány v potaz zejména 

znalosti, až v nadcházejících fázích dovednosti. 

Představena byla i úvaha nad možností vzniku „metodických komentářů“, které 

by přinášely příklady naplnění jednotlivých kritérií, jakýsi soubor příkladů 

činností ředitele, které by řediteli byly v sebehodnocení nápomocné. Znalostní 

báze ředitele by měla být základ, ale význam je viděn zejména ve využívání 

těchto znalostí. V této oblasti tak existuje možnost, jak vymezit různé stupně 

kvality práce ředitele. 

 

5. Po skončení příspěvků předseda uzavřel blok a vybídl k první části diskuze. 

Nejprve zazněly dva dotazy na paní ředitelku Mgr. Kláru Bezděkovou. 

 

Mgr. Jan Mareš, MBA: Jak koresponduje předkládaný Standard 

s Kompetenčním modelem? Počítá se se Standardem jako nástrojem pro 

hodnocení ředitele ze strany zřizovatele? 

 

RNDr. Jana Hrkalová: Jakým způsobem bude Standard využíván? Jak zajistit 

to, aby Standard byl stěžejním dokumentem i pro kraje, resp. hrál významnou 

roli při konkurzech?  

 

Následovala reakce Mgr. Kláry Bezděkové: Novela konkurzní vyhlášky zmírňuje 

roli zřizovatele, posiluje roli státu, důraz na akcentování pedagogického vedení. 

Kompetenční model by mohl být jakousi nadstavbou Standardu, ale aktuálně 

i pro další práci je pro nás stěžejní tento předkládaný dokument – Standard 

ředitele. 

 

Komentář byl doplněn paní ředitelkou Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou: 

Kompetenční model byl vytvářen, po shodě s ČŠI se vytvořil pouze Standard 

jako jednotící dokument. 

 

Stejně tak upřesnil odpověď i Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA: Standard by neměl 

být nástrojem pro zřizovatele, jelikož je navázán na kritéria Kvalitní školy, je pro 

něj důležitý výstup inspekční zpráva. 

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

Předseda SKŘ shrnul oba komentáře. Vyzdvihl Standard jako materiál 

vymezující hranice, zmínil i možné riziko při posuzování od zřizovatele. 

Do následné diskuze se členové SKŘ zapojili formou připomínek a komentářů 

na základě prvního prostudování materiálu Standard ředitele i všech příspěvků 

hostů. Níže jsou uvedeny komentáře jednotlivých účastníků ve zkrácené 

podobě s důrazem na podněty ke Standardu. 

 

Mgr. Jan Mareš, MBA: Navržení změny názvu. I z důvodu jednoúrovňového 

modelu by bylo na zvážení používat něco jako „Rámec činností ředitele“. 

 

Mgr. Petr Kořenek: Význam spolupráce se zřizovateli, problém neodbornosti 

komisí u konkurzů. Hodnocení ředitelů při konkurzech vychází převážně ze 

zpráv ČŠI, popř. provozních záležitostí, ekonomických hodnot – hodnocení 

ředitele tak není komplexní a zřizovatel většinou ani nemá nástroje, jak další 

činnosti ve škole zjistit. Na příkladu ze Slovenska, kde ředitel již nemá vyučovací 

povinnost, poukázáno na přetěžování ředitelů a na významný rozdíl mezi 

ředitelem jako pedagogickým leaderem a manažerem.  

Poznámka k obsahu, absence dalších oblastí, které jsou v kompetencích 

ředitele, dokument míří jen k pedagogické části. 

 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc: Shrnující komentář, který ocenil práci na Standardu 

a zároveň přinesl několik konstruktivních připomínek k zamyšlení. 

 Upřesnění Standardu (něčeho, patří někomu) – jedná se o Standard 

kompetencí, znalostí, činností?; 

 preciznější vymezení pojmů – znalosti / činnosti / osobní předpoklady; 

 pro čtenáře zjednodušit a upřesnit formulace uvnitř dokumentu; 

 dokument precizovat genderově (ředitel/ředitelka). 

 

Na komentář reagoval Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA: připomněl otevřenost 

Standardu, ale zároveň jeho univerzálnost. Pro ředitele by dokument měl být 

srozumitelný, co se týká obsahu i formy. 

 

Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký: Příspěvek objasňující novou konkurzní vyhlášku. 

1. Paradigma – budoucí ředitel jako pedagogický leader, až poté úředník. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

2. Paradigma – oslabení funkce zřizovatele, ČŠI bude mít možnost (pro 

zvýšení odbornosti) delegovat ředitele do konkurzní komise, čímž může být 

vylepšena. 

 

PaedDr. Tomáš Bouda: Potřeba definice Standardu. Potřeba vymezení toho, 

„co to je“. Návrh provázání Standardu a funkce ve smyslu právní subjektivity. 

Otázka po využití Standardu zřizovatelem. 

 

RNDr. Jana Hrkalová: Problematika delegování činností pro ředitele, důraz na 

malé školy, kde ředitel nemá kromě zástupce, který učí na poloviční úvazek, 

jinou možnost, na koho činnosti oficiálně delegovat. 

 

Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt. (Open): Míra optimalizace služeb ve školách je 

na velmi nízké úrovni. Je třeba pomýšlet na další kroky, podívat se na 

odpovědnost ředitele škol, podívat se na reálné možnosti a posílit je do 

budoucna, např. v horizontu 5 let. Najmutí profesionálního štábu by řediteli 

umožnilo více se věnovat pedagogickému vedení. 

Doporučení struktury Standardu od proaktivního přístupu přes vyvozování 

činností až po znalosti, které v plné šíři může mít i někdo jiný z vedení školy. 

 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA: Správa materiálně technické základny jako 

chybějící aspekt v navrhovaném Standardu. 

 

6. Předseda SKŘ PaedDr. Josef Rydlo ukončil hlavní část diskuze a vyzval 

k závěrečnému slovu ústředního školského inspektora Mgr. Tomáše 

Zatloukala, MBA, a paní ředitelku NIDV Mgr. et Mgr. Helenu Plitzovou. 

 

7. Závěrečné slovo Mgr. Tomáše Zatloukala, MBA. Poděkování za diskuzi 

a podněty. Zdůraznění primárního cíle – dosažení stanovených vzdělávacích 

cílů s každým žákem. Standard není standardem ČŠI, nechceme, aby byl 

zákonným/podzákonným rámcem, nechceme, aby byl součástí vyhlášek, 

nechceme, aby z něj byl pouze kontrolní materiál, ale aby pomohl v realizaci 

výše zmíněného cíle. Závěrečné vybídnutí k nadcházející formulaci připomínek. 

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

8. Poděkování paní ředitelky Mgr. et Mgr. Heleny Plitzové za pestrost připomínek 

členů SKŘ s důrazem na potřebu nově vznikajícího dokumentu v souvislosti 

s nastavením další systémové podpory. 

 

9. V druhé části diskuze, která navazovala na pauzu, předseda SKŘ,                       

PaedDr. Josef Rydlo, poděkoval za dosavadní otevřenou diskuzi, a vyzval 

k doplňujícím podnětům. Krátký odpolední blok byl veden jako neformální 

diskuze nad několika tématy: funkce, využití Standardu, jeho role 

v budoucnosti, pro budoucí nově nastupující kolegy, role SKŘ při 

připomínkování Standardu, pozice/role ředitele teď a do budoucna, možnosti 

setkávání se ředitelů napříč regiony. 

 

10. Na závěr byl navržen způsob postupu práce se Standardem. Po několika 

návrzích se SKŘ shodla, že bude postupovat následovně. Na setkání 

jednotlivých sekcí během dubna budou projednávány jednotlivé strachy, 

komentáře spojené se Standardem a následně prostřednictvím místopředsedy 

dané sekce budou zapsány do sdílené tabulky na OneDrive. Termín do 30. 4. 

2019. 

 

11. Druhá fáze připomínkování proběhne v rámci sdílené tabulky na OneDrive, kde 

mohou členové SKŘ své připomínky vkládat do 15. 5. 2019. Na nadcházejícím 

setkání předsednictva by měly být jednotlivými místopředsedy finalizovány 

připomínky za sekci a následně v rámci setkání pléna SKŘ bude vydáno 

usnesení SKŘ, které bude obsahovat stanovisko SKŘ k předloženému 

Standardu ředitele. 

  



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

 

12. Nejbližší úkoly SKŘ:   

 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost 
za splnění:  

1 Vytvořit návrh loga SKŘ. Do 
zasedání 
pléna SKŘ 
– 21. 5. 
2019 

p. P. Štěpánek 

2 Zaslat leták/materiál plánovací období – 
výzva do r. 2027.  
 

Do 5. 4. 
2019 

p. J. Rydlo 

3 První fáze zápisu strachů, komentářů. Do 30. 4. 
2019 

Členové SKŘ, 
ve sdílené 
tabulce sjednotí 
místopředseda 
sekce 

4 Přidat připomínky sekcí ke Standardu. Do 15. 5. 
2019 

členové SKŘ, 
ve sdílené 
tabulce sjednotí 
místopředseda 
sekce 

 

13. Jednání všech sekcí SKŘ zakončil PaedDr. Josef Rydlo.  

 

 

 

 

 

Praha 5. dubna 2019    

Zapsala: Mgr. Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Josef Rydlo 


