
                                                                                                                                                                                            
   

 

Zápis ze zasedání 

sekce ZUŠ Stálé konference ředitelů 

konaného v pátek 27. 9. 2019 v 10:00 v místnosti A203 (Senovážné nám. 872/25, 110 00 

Nové Město)  

 

Seznam přítomných a omluvených: viz prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení, přivítání, prezence 

2. Aktuální informace z KA Management 

3. Generování témat pro vlastní podporu vedení škol, diskuze nad realizací 

4. Organizační záležitosti spojené s prací sekce ZUŠ 

5. Zakončení  

 

Průběh jednání:  

1. Setkání sekce ZUŠ1 Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ) zahájil a členy přivítal 

místopředseda SKŘ Jiří Stárek2. Hlavním tématem jednání byla reflexe aktuální situace 

v KA Management v souvislosti s činností SKŘ, shrnutí informací o stavu dokumentů, 

do jejichž přípravy byli členové sekce zapojeni, a zároveň diskuze nad tématy pro další 

směřování sekce s přesahem na celou SKŘ. 

 

2. V návaznosti na souhrn dosavadních aktivit SKŘ byla otevřena diskuze na téma 

ukotvení SKŘ mezi partnery (MAP, KAP, MŠMT, ČŠI a další). Členové považují za 

významné se, ať už jako celá SKŘ, nebo prostřednictvím sekcí, vymezit vůči těmto 

institucím a upevnit tak vlastní pozici, získat si respekt. K tomu by pomohlo jasné 

stanovení směřování SKŘ – i přes různorodost zastoupených členů pak bude pro její 

členy snazší hájit jednotný názor, vystupovat navenek jednotně.  

Zároveň by SKŘ měla být plnohodnotným partnerem pro instituce připravující učitele. 

Měla by s nimi navázat diskuzi a pomoci při změnách v přípravě budoucích pedagogů. 

Absolventi nemají potřebné kompetence a je třeba do nastavené přípravy zasáhnout. 

SKŘ může např. jako podklad pro možné jednání připravit materiál, který by shrnoval 

vše, co absolventům z pohledu vedení škol chybí. 

 

3. Členové se vyjádřili k navrhovaným formám podpory, které byly diskutovány na 

jednáních ostatních sekcí. Panovaly rozličné názory na dané téma a pro efektivitu 

výsledku z této diskuze se členové dohodli na hlubší individuální písemné reflexi. 

Místo forem podpory byla následně diskutována zastřešující myšlenka, která by mohla 

být ústředním tématem SKŘ. Tématem byl „osobnostní rozvoj vedení škol“. SKŘ může 

definovat překážky, které brání v osobnostním rozvoji, aby byla snadněji, systematicky 

                                                           
1 Pojmy sekce ZUŠ a sekce jsou v textu zaměnitelné. 
2 Jména přítomných členů SKŘ jsou uváděna bez titulů. 



                                                                                                                                                                                            
   

 

a cíleně nastavena podpora (konkrétně např. prevence syndromu vyhoření). Řešilo se 

důstojné postavení ředitele v českém systému – ředitel jako nositel vize (funkční 

období není nastaveno tak, aby bylo otevřeno pro dlouhodobé plánování a cíle), 

postavení ředitele vůči zřizovateli, vztah ředitele a ČŠI, možnost osobního růstu. 

Členové se shodli, že je potřeba poukázat na neúnosnou situaci ředitelů a je třeba 

k tomu hledat nejefektivnější nástroje. Navržené a diskutované téma směřování celé 

SKŘ by chtěli členové sekce představit na jednání pléna SKŘ. 

Možným nástrojem a prvním krokem může být např. soupis zásadních problémů 

ředitele školy. Ten by sloužil jako východisko pro nastavení efektivní podpory. Různé 

formy by sjednocoval cíl, a to poukázat na oblasti, v nichž ředitelé vidí problém a ve 

kterých opravdu potřebují metodickou podporu. 

 

4. Pro připravovaný text od pana Stárka i průběžnou reflexi budou sloužit i podněty od 

členů sekce. Do písemné podoby členové zpracují a zašlou místopředsedovi sekce 

ZUŠ vlastní reflexi členství v SKŘ. Základní dvě doporučující otázky pro uchopení textu 

jsou uvedeny níže: 

1) Co SKŘ členům sekce přináší a čím naopak oni mohou SKŘ obohatit?  

2) Jak si členové představují další směřování sekce či celé SKŘ? (témata a jejich 

uchopení) 

Text by měl být zaslán do 16. 10. 2019 na e-mailovou adresu j.star@volny.cz. 

 

5. Nejbližší úkoly SKŘ: 

Pořadové 

číslo úkolu: 

Název a stručný popis úkolu:  Termín 

splnění: 

Zodpovědnost za 

splnění:  

1 Zaslat reflexi místopředsedovi sekce ZUŠ 

J. Stárkovi – otázky pro zarámování: 

1. Co SKŘ členům sekce přináší a čím 

naopak oni mohou SKŘ obohatit?  

2. Jak si členové představují další 

směřování sekce či celé SKŘ? 

(témata a jejich uchopení) 

do 16. 10. 

2019 

Členové sekce 

ZUŠ 

2 Stanovit datum dalšího jednání sekce ZUŠ. do 16. 10. 

2019 

Členové sekce 

ZUŠ 

3 Vytvořit koncept textu do Řízení školy, resp. 

přílohy tohoto časopisu; shrnout zpětnou 

vazbu od členů sekce. 

do dalšího 

jednání 

sekce 

Místopředseda 

SKŘ Jiří Stárek 

 



                                                                                                                                                                                            
   

 

6. Závěrem byly shrnuty úkoly sekce a jednání bylo zakončeno místopředsedou sekce 

ZUŠ Jiřím Stárkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 27. září 2019  

Zapsala: Lenka Volfová 

Ověřovatel zápisu: Jiří Stárek 


