
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání 

sekce ZŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v pátek 20. 9. v 10:00 v Ludgeřovicích (ZŠ a MŠ Ludgeřovice, 

Markvartovická 50/966, Ludgeřovice) 

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina 

 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence. 

2. Úvodní informace o aktuálním dění v projektu a reflexe stavu dokumentů 

spojených s prací SKŘ. 

3. Aktuální nastavení podpory pro ředitele ze strany SKŘ. 

4. Zakončení jednání. 

  

Průběh jednání:  

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

přivítal místopředseda sekce ZŠ – Vlastimil Hubert1. 

 

2. Na úvod jednání shrnula paní ředitelka Smetanová připravovanou podporu pro 

ředitele na téma osobnostního rozvoje. Ředitelé byli vyzváni nejen k účasti na 

této podpoře, ale i k případné reflexi nově vznikající podpory pro ředitele. Při 

stávající situaci s Modelem byla na začátek jednání zařazena krátká informace 

o aktuálním stavu dokumentů, na kterých se SKŘ podílela a na nichž je 

připravovaný Model závislý. Členové považují za významné, aby byli 

seznámeni s dalšími fázemi obou dokumentů (Standard ředitele, Strategie 

2030+), popř. dostali k dispozici výslednou podobu těchto dokumentů. Otevřeno 

bylo i téma nově vznikajícího dokumentu ČŠI, který má poskytovat ředitelům 

metodickou podporu v návaznosti na kritéria Kvalitní školy. Za sekci ZŠ je 

žádoucí, aby se tento dokument dostal ke všem členům SKŘ s možností vyjádřit 

se k němu. 

V úvodní diskuzi byla otevřena i otázka struktury systému a zasazení SKŘ. 

Vyzdviženo bylo provázání s již vzniklými strukturami v rámci KAP, MAP. Na 

základě krajových rozdílů vzešel podnět směrem k projektu SYPO posílit / 

znovu navázat spolupráci s realizátory akčních plánů. I v souvislosti 

                                                           
1 Jména přítomných členů jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

s roztříštěností struktury by jedním z cílů systémového projektu mělo být již 

fungující projekty či další ředitelské iniciativy propojovat. SKŘ by v tomto ohledu 

mohla sloužit nejen jako expertní skupina, ale právě jako centrální zastřešení 

ředitelských iniciativ / ředitelské podpory. Diskuze se vedla i o různých 

platformách působících na poli vzdělávání a míře jejich vlivu. 

 

3. Dalším klíčovým tématem jednání bylo nastavení hlavních úkolů / poslání SKŘ 

(včetně jednotlivých sekcí). Tj. snaha průběžně naplňovat další cíle, které 

nejsou vázány na Model, dle projektového zarámování: zajištění včasné reflexe 

změn v oblasti vzdělávání a podpora implementace priorit státní vzdělávací 

politiky v oblasti vedení škol. 

Jednou z možností, jak se přiblížit k naplňování prvního výše zmíněného cíle, 

je realizace setkání pro vedoucí pracovníky škol pod záštitou SKŘ. 

I v návaznosti na předchozí zasedání sekce ZŠ byla dále diskutována možná 

podoba takových setkání (cíl – předat informace ředitelům / získat informace od 

ředitelů / sdílení praxe / jednotný nástroj: např. „Ucelený návrh podpory pro 

ředitele“; forma – jednodenní/dvoudenní setkání; malá setkávání: workshopy, 

moderované diskuze / velké konference / benchlearning; lokalita – vybrané 

kraje / celoplošné akce; obsah – jednotný dokument / kazuistiky / efektivní řízení 

školy; frekvence apod.).  

Nastavení podpory SKŘ směrem k ředitelům musí vycházet i z regionálních 

odlišností, ale zároveň by tyto krajové rozdíly v podpoře vedení škol nemělo 

prohlubovat. Při nastavení lze vycházet z již získaných dat, ať už v rámci 

projektu, či využít data ČŠI. Významná je i expertiza jednotlivých členů a jejich 

zapojení do příprav a realizace napříč sekcemi, zejména v případě velké akce 

zastřešené celou SKŘ. 

V návaznosti na pestrou diskuzi a odlišnosti pohledů jednotlivých členů sekce 

ZŠ bylo rozhodnuto, že pro efektivnější výsledek debaty budou detaily 

o představě podpory zapracovány do sdílené tabulky, ze které vzejde výsledná 

podoba za sekci ZŠ. Ta by měla být dále představena ostatním sekcím 

a následně by měl propojením nápadů vzniknout koncept podpory SKŘ směrem 

k vedení škol. 

 

4. Závěrem byl potvrzen termín příštího jednání, které proběhne 5. 11. 2019 

v Praze na NIDV. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

 

5. Nejbližší úkoly vzniklé na základě jednání sekce ZŠ: 

Pořadové 
číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 
splnění: 

Zodpovědnost 
za splnění:  

1 Do 22. 10. do sdílené tabulky 
definovat vlastní představu podpory 
pro ředitele za sekci ZŠ. 

do 22. 9. 2019 členové sekce 

2 Informovat přes kraje MAPy a KAPy 
o Stálé konferenci ředitelů, poslání, 
cílech a projednat případné možnosti 
spolupráce. 

říjen/listopad 
2019 

TM 
Management 
prostřednictvím 
OKM 

3 Na dalším jednání podat zprávu 
o stavu připomínkovaného 
dokumentu Standard ředitele. 

do 6. 11. 2019 tajemník SKŘ 

 

6. Jednání sekce ZŠ zakončil místopředseda SKŘ Vlastimil Hubert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludgeřovice, 20. září 2019 

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Hubert 


