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Prezenční listina 

Řídící výbor MAP III Mikroregionu Voticko 

Přítomni: Mgr. Marcela Kratochvílová, Mgr. Marcela Škramlíková, Mgr. Věra Kutišová, PhDr. Bohumír 

Hašek, Mgr. Václav Nerad, Mgr. Viktor Liška, Tomáš Feřtek, Mgr. Jan Kolář, Bc. Jan Počepický, Mgr. Eva 

Křížková. 

 

1) Náročná situace ředitelů škol 

 

Ředitel naživo (celkem 25 škol, pouze jedna je střední škola) 

Mgr. Marcela Kratochvílová představila svou účast v projektu Ředitel naživo – vize školy, klima 

školy, výuka a dopad výuky na žáky – hledání možností, jak se posunout. 

Co mají za sebou a co plánují do budoucna. 

Konkrétně je v plánu: širší skupina pedagogů, tandemová výuka – co to je připravit, odučit, 

reflektovat hodinu. 

„Ředitel naživo“ je velmi nápomocný. Napříč školami v ČR byly vytvořeny svépomocné skupiny, 

Votická ZŠ je ve skupině s dalšími čtyřmi školami (Bruntál, Zruč nad Sázavou, Liberec, Sázava) 

ZŠ Votice pojede do ZŠ do Bruntálu. 

Podpora od lektorů, kteří pracují v Řediteli naživo. 

Návštěvy v určených školách – proběhla návštěva votická ZŠ na ISŠT v Mladé Boleslavi (střední 

škola pedagogická + učiliště). 

Mgr. Marcela Kratochvílová nabízí ostatním ředitelům pomoc s vizí, tandemovou výukou, 

dopadem na žáky. 

Existuje ještě Učitel naživo, ale v tomto votická ZŠ není zapojena. 

 

Diskuse o práce ředitelů 

o Mgr. Věra Kutišová práce je náročná, ředitel na malotřídní škole musí obsáhnout 

vše. Mgr. Věra Kutišová se z pozice ředitelky vrací na pozici učitelky ZŠ Olbramovice. 

o PhDr. Bohumír Hašek 

Potvrzuje náročnost práce ředitele na menší škole. Odchází z funkce ředitele, 

v konkurzu byla vybrána nová ředitelka. 

o Mgr. Václav Nerad 

Připojil se ke slovům kolegů o náročnosti práce ředitele – řeší naprosto vše, včetně 
drobných oprav. Není mnoho času na to důležité, co by měl ředitel vykonávat. 

Mgr. Viktor Liška situaci zobecnil. Ředitel musí řešit minimálně tyto okruhy: 

pedagogický proces 

provoz a administrativa 

pedagogický sbor 

Podle SKAV se ředitel školy věnuje řízení kvality výuky z 20% a měl by se mu věnovat z 50 - 80%. 
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Vzniká studie SKAV a SMO – jaké by vznikly úspory, kdyby se činnosti ředitelů delegovaly. Ve vznikající 

studii jsou uvedeny všechny činnosti, kterým se ředitel musí věnovat a které by bylo možné delegovat. 

Tomáš Feřtek poznamenal, že někdy je obtížné se některých z těchto činností vzdát. Možná by bylo 

lepší zřídit zástupce ředitele pro různé činnosti. 

V případě právních služeb je možné oslovit Středočeský kraj, správou budov pověřit obce. Např. proces 

navýšení kapacity může řešit zřizovatel.  

2) Debata se žáky škol na Táborsku 

Výsledky debaty představil Tomáš Feřtek. Představil názory žáků na to, co na své ZŠ oceňují 

a co by změnili. Debata byla velmi věcná, konstruktivní – citlivost na vztahy, chování učitelů, 

citlivost na témata sexuality, identity, genderu. Od školy očekávají hodně praxe. 

Mgr. Marcela Kratochvílová potvrdila, že toto téma žáci velmi řeší.  

Jan Kolář nabídl řešení – kroužek kluků, kroužek dívek + pozvat někoho, kdo s dětmi sdílí zkusit 

+ existuje spousta organizací, které se tímto tématem zabývají. 

MAP může nabídnout a zajistit celoroční preventivní program pro školy.  

Tomáš Feřtek připomněl, že by žáci ocenili, kdyby těmto tématům věnovala prostor škola – 

dospělí, který je ochoten o tom mluvit, nemusí to být odborná přednáška, pouze vytvořit 

prostor, příležitost pro tuto komunikaci. 

Nabídka, že by bylo možné uspořádat podobné setkání pro žáky škol z Voticka. Nabídka MAP 

III – na konci října setkání v rámci Voticka – zadání pro ředitele škol – vybrat 5 osmáků, 5 

deváťáků. 

 

3) Akční plán na školní rok 2022/2023 

Bc. Jan Počepický představil, že vzniká akční plán a školní rok 2022/2023. 

4) Komunikační plán 

Byl představen komunikační plán MAP III. 

 

5) Informace z pracovních skupin 

Představila Eva Křížková a Jan Kolář – největší téma duševní zdraví, téma dětí z Ukrajiny. 

Mgr. Marcela Kratochvílová nesouhlasí, že by byl tlak na ŠVP.  

 

6) Finální nabídka přednášek Bc. Jana Koláčného 

 

7) MAPa vzdělávání 
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