
Obstát v krizi dOkáží lídři se strategií

spOuštíme OtevřenOu znalOstní databázi prO 
všechny zájemce! 
Chcete se snadno a rychle dostat ke klíčovým informacím?
navštivte stránku http://hledej.npicr.cz/srp.
•	 Naše	databáze	obsahuje	manuály,	podpůrné	materiály	a mnoho	dalších	informací	ke	stra-

tegickému	řízení	a plánování.
•	 Zároveň	vám	umožňuje	zaslat	dotaz odborníkům.	Získáte	tak	rychlou	a fundovanou	odpověď	

na	problém,	který	právě	řešíte.	
•	 Databáze	je	dostupná	nejen	pro	školy	zapojené	do	 intenzivní	podpory,	ale	pro	všechny	

zájemce,	kteří	potřebují	radu	ke	strategickému	řízení	a rozvoji	školy.	
Znalostní	databázi	vytvořil	tým	projektu	Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 
(SRP).	Vychází	do	velké	míry	z konkrétních	výsledků	první	vlny	projektu	SRP,	která	proběhla	
v letech	2017–2019.	Obsah	databáze	reaguje	na	praktické	potřeby	pedagogických	pracovníků	
a ředitelů	škol.	
Potřebujete-li	odbornou	podporu,	neváhejte	a obraťte	se	na	nás.	Těšíme	se	na	vaše	dotazy.
Databázi	najdete	na:	http://hledej.npicr.cz/srp.

–red-

v uplynulých měsících jsme byli vystaveni 
komplikované situaci. uzavřené školy, výuka na 
dálku, pedagogové i nepedagogičtí pracovníci 
pracující v režimu, který se vymyká běžnému 
chodu školy. i  tým projektu srp se musel 
s novou situací vyrovnat. jak jsme si poradili?

Ověřili jsme si, že nastavené interní plány 
projektu a  jednotlivých činností opravdu plní 
funkci stěžejního dokumentu, o který jsme 
se jako tým mohli bez problémů v online pro-
středí opřít. všichni věděli, co a kdy mají dělat. 
neztráceli jsme čas. připravený plán fungoval 
jako kompas, který nám pomáhal orientovat se 
v mlze. přestože jsme nemohli společně pra-
covat v jedné kanceláři, jak jsme byli zvyklí, šli 
jsme stejným směrem a vždy jsme byli schopni 
sejít se „na kótě“, vyhodnotit dosavadní cestu 
a postupovat vpřed. 

během nouzového stavu jsme intenzivně pracovali 
na tom, abychom vám dále, bez přerušení mohli 
poskytovat poradenství a vzdělávací aktivity 
online. Bylo realizováno 74 webinářů, téměř 
415 konzultací ke strategickému řízení, více 
než 800 konzultací k šablonám, 280 konzultací 
k tvorbě MAP a publikovali jsme 2 inspiromaty. 
jak si v mimořádné situaci poradili ředitelé 
spolupracující s projektem srp, to se dozvíte 
na dalších stránkách našeho newsletteru. 

chci vyzdvihnout i spolupráci s odbornými po-
radci z center podpory a s konzultanty projektu 
– dokázali skvěle předávat informace o tom, jak 
postupovat, jaké nástroje využívat a jak plánovat, 
vedoucím pracovníkům škol na celém území Čr. 
zkušenost s nouzovým stavem prověřila nás 
všechny, jestli jsme připraveni řídit a plánovat 
v mimořádné situaci. jsem moc rád, že jsme 
tuto výzvu zvládli.

děkuji všem z týmu projektu srp, spolupracov-
níkům a vám, kteří se neobáváte čelit obtížím 
a učit se z krize. 

Mgr. Petr Valenta, Ph.D.  
projektový manažer srp

náš prOjekt 
se nezastavil

č.	16	I	červen	2020	I	npicr.cz/srp

Podle interního šetření projektu SRP se většina 
ředitelů zapojených do intenzivní podpory do-
kázala rychle zorientovat v nově vzniklé situaci 
nouzového stavu. Podívejme se blíže na to, jak 
ředitelům pomohly znalosti a zkušenosti, které 
díky zapojení do projektu získali. 

•	 zapojení ředitelé naplno využili zkušenosti 
s analýzou. jejich prvním krokem byl roz-
bor možností a potřeb školy v mimořádné 
situaci. východisko poskytla sWOt analýza, 
kterou spolu se svými konzultanty už dříve 
zpracovali v průběhu poskytování intenzivní 
podpory v projektu srp. 

•	 ředitelé si díky další práci s konzultanty pro-
jektu dokázali stanovit priority, cíle aktivit 
a způsob hodnocení plnění plánu. vybírali 
it platformu, zpracovali pravidla pro vedení 
a hodnocení online výuky a výukový plán. 
nezbytné bylo také rychle zaškolit pedagogy, 
aby dokázali distanční výuku kvalitně vést 
a sebevědomě užívat zvolený it nástroj. 

•	 Nastavení komunikace uvnitř i vně školy 
a delegování kompetencí. paralelně byla 
upravena pravidla zadávání a kontroly úkolů, 
včetně vedení porad. ředitelé spolu s pe-
dagogy volili způsob komunikace s rodiči 
(využití webu školy, Facebooku, e-mailové 
komunikace atd.). nové úkoly byly zahrnuty 
do stávajících akčních plánů, zodpovědnost 

za jejich plnění byla delegována na základě 
připravené organizační struktury školy. 

•	 Leadership v praxi aneb ředitelé dokázali 
motivovat. nepřetržitá komunikace, podpora 
a motivace pracovníků školy, rodičů i žáků, 
rychlé rozhodování, delegování i kontrola, to 
vše jsou kompetence ředitele jako pedago-
gického lídra, které pomáhají krizovou situaci 
zvládnout. rozvoj těchto kompetencí v rámci 
projektu srp pomohl zapojeným ředitelům 
škol při řešení krizové situace. 

z šetření projektu srp můžeme vyvodit závěr, že 
kompetence ředitelů ke strategickému řízení, zave-
dené procesy a opora ve strategické dokumentaci 
školy pomáhají při zvládání mimořádných situací. 

erik erikson se proslavil svou teorií osmi krizí, 
kterými člověk projde v průběhu svého života. 
Optimistická je především tím, že krizi nevnímá 
jako něco nevyhnutelně destruktivního, ale jako 
předpoklad růstu, příležitost k rozvoji. ředitelé 
zapojení do projektu srp si za zvládnutí řízení 
škol v době nouzového stavu rozhodně mohou 
připsat úspěch. z krize vyšli zkušenější a sebe-
vědomější. Ověřili si mnohé postupy a aplikovali 
je v reálné situaci. nebojme se krizí. posunují 
ředitele škol do rolí stratégů a lídrů. 

Mgr. Petr Valenta, Ph.D.  
projektový manažer srp
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PaedDr. LeNkA SouMARoVá 
konzultantka rozvoje školy

spolupráce se školou probíhala v  tomto ne-
lehkém období především telefonicky nebo 
e-mailem. vyměňovaly jsme si navzájem 
zkušenosti a  postřehy s  koordinací domácí 
práce žáků. Osvojily jsme si tak pro nás zce-
la nový prvek výuky. vzájemně jsme se také 
podporovaly při natáčení výukových videí, 
která jsme následně nahrávaly na youtube 
kanál pro rodiče, a společně jsme zpracová-
valy jejich zpětnou vazbu. vedle domácí výuky 
a jejího rozsahu či hodnocení jsme společně 
řešily také problematiku pracovněprávního 
charakteru. v  tomto ohledu jsme se snažily 
vypořádat především s nepřítomností kolegů 
na pracovišti. sdílely jsme užitečné postřehy 
z oblasti legislativy či odkazy na portály Ossz 
a mpsv ohledně ošetřovného rodičů. po ce-
lou dobu uzavření škol v důsledku pandemie 
covid-19 jsme si byly vzájemnou oporou díky 
telefonickému kontaktu.

Mgr. MARtiNA PoDLiPNá 
konzultantka rozvoje školy

v období uzavření škol jsme s paní ředitelkou 
podporované školy konzultovaly především 
personální a provozní otázky. škola zajistila 
pravidelné služby pro komunikaci s  rodiči, 
kteří nemohou být se školou v kontaktu elek-
tronicky. bylo také nutné pečlivě zvážit mož-
nosti online výuky a zvolit vhodný it systém 
k  propojení pedagogů, zákonných zástupců 
i  pedagogického týmu. společně jsme ře-
šily také otázky čerpání volna v  souladu se 

zákoníkem práce nebo zápis do mateřské 
školy. ten probíhal na základě pokynu mšmt 
pro následující školní rok online. byla to pro 
všechny opět nová zkušenost. 

Mgr. et Mgr. ZDeňkA VAšíčkoVá 
zš jana amose komenského karlovy vary, 
ředitelka školy z ii. vlny intenzivní podpory

1) uzavření školy přineslo ze dne na den velké 
změny a  řadu neočekávaných starostí. hned 
druhý den jsme nastavili strategii do dalších 
dnů. rozhodli jsme se zůstat v  kontaktu se 
všemi učiteli a zaměstnanci, ale i žáky a rodiči 
a  podporovat jejich činnost alespoň v  nějaké 
míře. velmi si cením práce našich pedagogů, 
kteří rychle pochopili, že dobré jméno školy se 
přenáší do virtuálního prostoru a je třeba o něj 
pečovat. zvládli rychle zprostředkovat vzdělá-
vání na dálku a kontaktovat žáky i rodiče vše-
mi dostupnými online způsoby. z pozice vedení 
školy jsme se snažili vytvořit maximální mož-
nou podporu, která byla v našich možnostech. 
kontrolu online práce pedagogů na home 
office zcela převzaly dvě zástupkyně ředitelky 
a  vedoucí ekonomického úseku organizovala 
náhradní práce provozních zaměstnanců. ře-

ditelka školy tak měla prostor k efektivní koor-
dinaci všech činností, komunikaci s veřejností, 
aktualizaci pokynů a současně také k úpravě 
akčního plánu školy a  plánu dvpp. v  průbě-
hu dubna řádně začaly zápisy do prvních tříd 
a přípravných tříd. učitelé se vraceli do školy 
11. května a  pracovali distančně jak ze školy, 
tak v rámci home office. toto období bylo vel-
kou zkoušku charakteru všech zaměstnan-
ců. znamenalo mnoho hodin distanční práce 
pedagogů navíc, neplánované úkoly pro mne 
i mé kolegy z vedení školy a zvýšené nároky na 
celý kontrolní systém školy.

2) využila jsem především schopnost plánovat, 
kterou jsem si osvojila a prohloubila díky účasti 
v projektu srp. velkou pomocí byl strategický 
a akční plán školy, který nám poskytl oporu 
v nastavených cílech. současně jsme využili také 
cenné konzultace s naší koordinátorkou rozvoje 
školy, která přizpůsobila pomoc aktuální situaci 
a konzultovala naše kroky v kritickém období. 

Mgr. oLgA SíBRtoVá 
zš a mš lichnov, ředitelka školy z iii. vlny 
intenzivní podpory projektu srp

1) řízení školy na dálku pro nás bylo zcela no-
vou zkušeností. důležitým milníkem byla po-
slední porada pedagogů na půdě školy, na níž 
jsme se dohodli na společném postupu. zvolili 
jsme platformu google jako nástroj pro ve-
dení výuky, ale také pro naše příští kolegiální 

„setkávání“. postupně jsme doladili čas pro 
porady vedení i celého týmu. tato forma byla 
dostačující, přesto jsme si po delší době trvání 
krize uvědomili potřebnost bezprostředního 
osobního kontaktu a  okamžitého řešení ně-
kterých situací, které jsou pro nás v prostředí 
malé školy za běžných podmínek možné.

2) v rámci projektu srp jsme byli ve stálém 
spojení s naším konzultantem, panem ředite-
lem mgr. miroslavem všetečkou. nad rámec 
původně plánovaných projektových aktivit 
jsme společně řešili i dílčí problémy spojené 
s nově vzniklou situací. inspiroval nás napří-
klad k evaluaci vzdělávání na dálku mezi žáky 
i rodiči formou online dotazníkového šetření, 
které nám pomohlo při plánování dalšího 
směřování výuky na dálku.

Autorka: jolana Čuprová

škOly v dObě pandemie
tak jako celá společnost, procházely letos na jaře mimořád-
nou situací i všechny školy. Jak si s ní poradily ty, které jsou 
zapojené do intenzivní podpory projektu SRP? A  jak ředi-
telkám během náročných týdnů pomohly naše konzultantky 
rozvoje školy? 

Ptáme se 
konzultantek:
Jakou konkrétní pomoc 
jste poskytla během 
pandemie onemocnění 
covid-19 ředitelce pod-
pořené školy? 

Ptáme se 
ředitelek:
1) Co pro vás zname-
nalo uzavření škol 
z hlediska řízení chodu 
školy a pedagogického 
sboru?

2) Jak jste využila zku-
šenosti získané v pro-
jektu SRP k zvládnutí 
mimořádné situace po 
uzavření škol?
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PoDPoRA PRoJektu SRP škoLáM V MiMořáDNé SituACi
Zeptali jsme se vedení škol a konzultantů rozvoje školy, kteří jsou zapojení ve 2. a 3. vlně in-
tenzivní podpory, jak využili znalosti a dovednosti získané v projektu SRP během období, kdy 
byly školy kvůli pandemii zavřené.  Potvrdilo se, že strategické myšlení přispívá ke zvládnutí 
krizových situací.  ředitelé mimořádnou situaci nejen zvládli, ale využili ji jako příležitost. Více 
ukazují grafy na této straně. 
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zdroj: projekt srp
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po vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol 
nic nenasvědčovalo tomu, že by nový režim 
v  zásadní míře zasáhl do chodu center pod-
pory projektu strategické řízení a  plánování 
ve školách a v územích (srp). Odborní poradci 
očekávali spíše mírná omezení, protože služby 
center podpory jsou individuální a je možné je 
poskytovat i  na dálku. zpočátku byla situace 
klidná. vytvořil se tak prostor k zamyšlení, co 
a jak efektivně realizovat. 

brzy ale přišla první smršť dotazů, která smě-
řovala především k realizaci jednotlivých akti-
vit z výzvy na šablony ii v době uzavření škol. 
Odborní poradci se museli rychle seznámit 
s  řadou nových informací a  srozumitelně je 
tlumočit partnerům v území. druhá vlna dota-
zů pak přibývala především od ředitelů, kteří 
se snažili vypořádat s  administrací projektů 
zjednodušeného vykazování. zároveň přišel 
čas schvalování závěrečných zpráv o realizaci 
výzvy na šablony i a následovalo zpracovávání 
prvních zpráv o realizaci k šablonám ii. prů-
měrně centra podpory realizovala za březen 
až květen o 20 % více aktivit než v předešlém 
čtvrtletí. pouze konzultací pro školy k šablo-
nám se uskutečnilo 865 oproti necelým 600 
v  období prosince 2019 až února 2020. „ze 
strany pracovníků npi Čr zlín se nám dosta-
lo významné metodické podpory,“ konstatuje 
ředitelka zuš luhačovice monika slováková. 
„Ochoty i obětavosti si ceníme zvlášť v tomto 
období pandemie a  věříme, že budeme spo-
lupracovat i nadále nejen v otázkách výzvy na 
šablony ii,“ dodává. Odborníci z center podpo-
ry čelili velkému množství telefonických do-
tazů doslova ze všech stran a snažili se vyjít 
vstříc opravdu všem školám, které je potře-

bovaly. uspořádali mimo jiné pásmo hromad-
ných online konzultací. situaci se podařilo 
brzy zvládnout, a vznikl tak prostor pro dlouho 
očekávanou výzvu na šablony iii. 

vedle individuálních, telefonických a  e-mai-
lových konzultací se odborní poradci věnovali 
také natáčení webinářů. projekt srp připra-
vuje každý rok vzdělávání pro širší vedení 
škol. ani v  období nouzového stavu nechtěli 
pracovníci projektu nechat ředitele bez in-
formací. Webinář posloužil jako užitečný 
nástroj  pro organizaci nástavbových semi-
nářů pro školy v intenzivní podpoře. některé 
odborné poradkyně se navíc pustily do tvor-
by zcela nových webinářů. radka krčková 
z  centra podpory ve zlíně a  soňa bauerší-
mová z  jihlavy vytvořily praktické webináře, 
které jistě pomohou příjemcům vypořádat se 

s úskalími vykazování indikátorů i zpracování 
zpráv o realizaci. 

i v nouzovém stavu pak probíhaly osobní indi-
viduální konzultace, nicméně v omezené míře 
a  za dodržování hygienických opatření. pro 
hromadné konzultace s  řediteli pak odborní 
poradci využívali nástroj microsoft teams, což 
se ukázalo jako vítané i komfortní řešení pro 
obě strany.

stranou nezůstali ani realizátoři místních akč-
ních plánů. dostalo se jim maximální podpory 
v otázkách realizace aktivit v nouzovém stavu, 
předávání informací o  možnostech výuky na 
dálku či koordinace vzájemné výměny tipů na 
aktivity, které mohou realizovat v  nouzovém 
stavu. 

Autorky: radka krčková, jolana Čuprová

CeNtRA PoDPoRy PoMáhALA V oBDoBí PANDeMie 
řeDiteLůM i  tVůRCůM MíStNíCh AkčNíCh PLáNů

Odborní poradci center podpory projektu srp 
připravili první webináře pro všechny, kteří 
pracují s výzvami na šablony ii a šablony iii. 
zatím vznikla tři videa, plná přehledně poda-
ných informací i  praktických tipů. kolegové 
z  center podpory tak reagovali na poptávku 
škol novou formou metodické podpory. je-
jím cílem je přiblížit důležité informace ještě 
širšímu okruhu zájemců. věříme, že stejně 
jako se tato forma podpory ukázala efektivní 
v době nouzového stavu, pomůže všem také 
k  lepší orientaci ve světě šablon po návratu 

škol do běžného provozu. na dalších webiná-
řích již pracujeme. záznamy z webinářů na-
jdete na následujících odkazech:

Webinář přibližující úskalí zpracování Zprávy 
o realizaci

Webinář o  problematice Monitorovacích 
indikátorů v šablonách

Webinář Průvodce celou výzvou na šablony iii
–red-

první Webináře k vykazOvání šablOn 
jsOu na Webu!
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http://new.viom.cz/old/roomrec/player.php?id=1201&code=90a33eefd55d8a4c391980642b9f542b
http://new.viom.cz/old/roomrec/player.php?id=1200&code=2d5b49da9b7ba408aaba116c09212ecf
http://new.viom.cz/old/roomrec/player.php?id=1199&code=3e4f0c447ca59af8ec7c760be228e779



