
Zpráva o činnosti profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo 

řízených organizací 
 

Složení výboru  

Předseda: Mgr. Petr Pečenka – Jihomoravský kraj 

Členové: Mgr. Jiří Kovařík – Praha, Mgr. Jiří Aichinger – Středočeský kraj, Mgr. Věroslava Brožová (zástupce předsedy) – 

Jihočeský kraj, Mgr. Igor Gubič – Karlovarský kraj, Mgr. Stanislav Kutálek – Ústecký kraj, Mgr. Josef Hovorka – 

Královéhradecký kraj, Mgr. Marie Houdková – Pardubický kraj, Rudolf Kočí – Kraj Vysočina, Mgr. Milan Hendrych – 

Zlínský kraj, Mgr. František Hodný – Moravskoslezský kraj, Mgr. Eva Lošťáková – Olomoucký kraj 

Zástupce pracovníků přímo řízených organizací – Mgr. Bc. Květoslava Dřevíkovská, školní inspektorka 

 

RV se v uplynulém období zapojil do několika připomínkových řízení: 

a) novela školského zákona č. 561/2004 Sb. 

b) novela zákona č. 563/2004 Sb. zákon o pedagogických pracovnících 
c) návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních 
d) změny vyhlášek 14/2005 Sb. a 48/2005 Sb. týkající se změny financování regionálního školství 
e) nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem 

společné části maturitní zkoušky 
f) směrnice MŠMT pro krajské a obecní úřady pro rozpis přímých výdajů 
g) návrhy nových NV a příloh, které se týkají změny financování regionálního školství 
h) členové odborů z ČŠI připomínkovali služební zákon. 
 
Dále RV připomínkoval i zákony dotýkající se působení příspěvkových organizací: 

• č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 

• č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové 

odpovědnosti, 

• č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (GDPR). 

• Hlavní směry Strategie 2030+ 

• konzultace k Evropskému semestru 

 

Ohledně sdílení zkušeností členů sekce s realizací projektů z ESF a dalších evropských programů 

(Erasmus+ apod.), by bylo nutné zapojit více členů sekce v regionech. Ústní předávání zkušeností 

pouze na seminářích a jednáních profesní sekce je nedostatečné a příklady dobré praxe by jistě 

napomohly v efektivnějším využívání těchto finančních zdrojů. 

 

Během čtyřletého působení RV sekce odsouhlasil dvě zásadní prohlášení. První se vztahovalo 

k připravované vyhlášce č. 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných (tzv. inkluzivní vyhláška), v němž jsme jako vedoucí pracovníci 

poukazovali na nepřipravenost škol a náročnost zavádění plošné inkluze. Realita bohužel jen 

potvrdila naše obavy a je zapotřebí se v následujícím období zaměřit na změnu vyhlášky tak, aby 

více reflektovala aktuální dění a realitu praxe ve školách. Druhým prohlášením jsme upozornili na 

nedostatečně zajištěné finanční prostředky a nedostatečnou legislativní úplnost všech nutných 



vyhlášek a nařízení vlády týkajících se připravované změny financování regionálního školství: MŠMT 

se rozhodlo posunout náběh reformy o jeden rok. Je naším cílem sledovat a kontrolovat, zda bude 

realizace změny v budoucnosti dostatečně finančně pokryta. S tím souvisí i další dlouhodobé úkoly 

sledovat realizaci a dopady novely zákona č. 561/2006 Sb. a aktivně se zapojovat do jednání o 

připravované reformě financování regionálního školství – RV profesní sekce uspořádal k tomuto 

tématu i několik seminářů a zval na jednání RV zástupce MŠMT. 

 

Pokud se týče zákona č. 563/2006 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, kariérním systému a 

odborném růstu vedoucích pracovníků nezbývá než konstatovat, že připomínky k jeho novelizaci 

nebyly vždy ministerstvem akceptovány. Celková novela zahrnující i kariérní řád pro učitele však byla 

PS PČR zamítnuta. Přesto se domníváme, že novela tohoto zákona by měla být navržena a je naší 

úlohou případné návrhy sledovat a připomínkovat. 

 

Jako neuspokojivou lze bohužel hodnotit spolupráci s dalšími profesními sekcemi. Jednotlivé 

problémy jsou řešeny na úrovni daných profesí, konzultace probíhají pouze na úrovni jedinců a ne 

vždy lze najít shodu a přesah navrhovaných připomínek a řešení. Stejně tak by bylo vhodné zapojit 

a oslovit, ve spolupráci s oblastními radami, více členů profesní sekce vedoucích pracovníků 

v jednotlivých regionech s nabídkou spolupráce s řadovými členy ZO či s nabídkou pomoci při 

organizování aktivit dalšího vzdělávání. V této oblasti můžeme ocenit jen práci některých regionů. 

 

Celostátní aktivity profesní sekce: 

• 27. května 2015 – seminář ke Kariérnímu systému 

• 10. června 2015 – kulatý stůl k aktuálním změnám ve školském zákoně 

• 16. ledna 2016 – republiková konference 

• 6. dubna 2016 – seminář k inkluzi a změně financování 

• 4. prosince 2016 – jednání republikového výboru 

• 2. června 2017 – seminář ke změně financování regionálního školství 

• 8. listopadu 2017 – jednání republikového výboru 

• 1. února 2018 – rozšířené jednání republikového výboru se slovenskými hosty 

• 21. června 2018 – republiková konference 

• 29. ledna 2019 – republiková konference 

• 17. června 2019 – seminář k reformě financování 

• dopis předsedy RV ke stávkové pohotovosti (24. 9. 2019) a k vyhlášení stávky (31. 10. 2019) 

 

Z iniciativy Mgr. Bc. K. Dřevíkovské a PaedDr. H. Sedláčkové (JMK) proběhlo na podzim 2016 jednání 

s Mgr. F. Dobšíkem a Mgr. Ing. V. Berkou, které se týkalo tristní platové situace školních inspektorů 

a kontrolních pracovníků v ČŠI. Předseda ČMOS  PŠ se 13. června 2017 účastnil jednání výborů obou 

ZO ČMOS PŠ (ČŠI Čechy + ČŠI Morava a Slezsko) se zástupci vedení ČŠI. Přesto se situaci zatím 

nepodařilo výrazně zlepšit. 

 

Předseda RV profesní sekce dále participoval na dvoustranných jednáních k různým tématům na 

MŠMT, na MPSV, jednal s představiteli AŘ ZŠ či CZESHA. 

 

Mgr. Petr Pečenka 

předseda RV sekce VP a PŘO 


