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Obstát v krizi dokáží lídři se strategií
Podle interního šetření projektu SRP se většina
ředitelů zapojených do intenzivní podpory dokázala 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 rozbor 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 projektu 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 pedagogy 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 pedagogického 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, zavedené 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 sebevědomější. 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

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 strategickému 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-

Náš projekt
se nezastavil
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 prostředí 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 pracovat 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 poradci 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, spolupracovníkům a vám, kteří se neobáváte čelit obtížím
a učit se z krize.
Mgr. Petr Valenta, Ph.D.
Projektový manažer SRP

Školy v době pandemie
Tak jako celá společnost, procházely letos na jaře mimořádnou situací i všechny školy. Jak si s ní poradily ty, které jsou
zapojené do intenzivní podpory projektu SRP? A jak ředitelkám během náročných týdnů pomohly naše konzultantky
rozvoje školy?
Ptáme se
konzultantek:
Jakou konkrétní pomoc
jste poskytla během
pandemie onemocnění
covid-19 ředitelce podpořené školy?
PaedDr. Lenka Soumarová
konzultantka rozvoje školy
Spolupráce se školou probíhala v tomto nelehkém období především telefonicky nebo
e-mailem. Vyměňovaly jsme si navzájem
zkušenosti a postřehy s koordinací domácí
práce žáků. Osvojily jsme si tak pro nás zcela nový prvek výuky. Vzájemně jsme se také
podporovaly při natáčení výukových videí,
která jsme následně nahrávaly na Youtube
kanál pro rodiče, a společně jsme zpracovávaly 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 celou 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 elektronicky. Bylo také nutné pečlivě zvážit možnosti online výuky a zvolit vhodný IT systém
k propojení pedagogů, zákonných zástupců
i pedagogického týmu. Společně jsme řešily také otázky čerpání volna v souladu se
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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.

Ptáme se
ředitelek:
1) Co pro vás znamenalo uzavření škol
z hlediska řízení chodu
školy a pedagogického
sboru?
2) Jak jste využila zkušenosti získané v projektu SRP k zvládnutí
mimořádné situace po
uzavření škol?
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 vzdělávání na dálku a kontaktovat žáky i rodiče všemi dostupnými online způsoby. Z pozice vedení
školy jsme se snažili vytvořit maximální možnou 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 koordinaci všech činností, komunikaci s veřejností,
aktualizaci pokynů a současně také k úpravě
Akčního plánu školy a plánu DVPP. V průběhu 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 velkou zkoušku charakteru všech zaměstnanců. 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 novou zkušeností. Důležitým milníkem byla poslední porada pedagogů na půdě školy, na níž
jsme se dohodli na společném postupu. Zvolili
jsme platformu Google jako nástroj pro vedení 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 některých 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 ředitelem Mgr. Miroslavem Všetečkou. Nad rámec
původně plánovaných projektových aktivit
jsme společně řešili i dílčí problémy spojené
s nově vzniklou situací. Inspiroval nás například 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

Podpora projektu SRP školám v mimořádné situaci
Zeptali jsme se vedení škol a konzultantů rozvoje školy, kteří jsou zapojení ve 2. a 3. vlně intenzivní 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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Manažerské nástroje
využité řediteli
 Plán
Organizační struktura
 SWOT
 Evaluační plán
 IT nástroje
 SMART
 Porady
 Scénáře, prognózy

Manažerské
kompetence využité
řediteli
Organizační (delegování)
 Komunikační, motivační
 Plánovací
 Řídící, rozhodovací
 Reflektivní a evaluační
 Analytické

14 %
11 %
16 %
10 %

10 %
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Přínos strategického
řízení pro zvládnutí
krize
 Umožňuje lepší organizaci práce
 Zefektivňuje rozhodování
 Zlepšuje hodnocení situace
 Zefektivňuje komunikaci
 Zlepšuje spolupráci
 Umožňuje řešit problémy
 Učí plánovat
 Zvyšuje sebevědomí
Zdroj: projekt SRP
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Centra podpory pomáhala v období pandemie
ředitelům i tvůrcům místních akčních plánů
Po vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol
nic nenasvědčovalo tomu, že by nový režim
v zásadní míře zasáhl do chodu center podpory 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 směřovala především k realizaci jednotlivých aktivit 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 dotazů 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. Průměrně centra podpory realizovala za březen
až květen o 20 % více aktivit než v předešlém
čtvrtletí. Pouze konzultací pro školy k šablonám se uskutečnilo 865 oproti necelým 600
v období prosince 2019 až února 2020. „Ze
strany pracovníků NPI ČR Zlín se nám dostalo významné metodické podpory,“ konstatuje
ředitelka ZUŠ Luhačovice Monika Slováková.
„Ochoty i obětavosti si ceníme zvlášť v tomto
období pandemie a věříme, že budeme spolupracovat i nadále nejen v otázkách výzvy na
Šablony II,“ dodává. Odborníci z center podpory čelili velkému množství telefonických dotazů doslova ze všech stran a snažili se vyjít
vstříc opravdu všem školám, které je potře-
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bovaly. Uspořádali mimo jiné pásmo hromadných online konzultací. Situaci se podařilo
brzy zvládnout, a vznikl tak prostor pro dlouho
očekávanou výzvu na Šablony III.
Vedle individuálních, telefonických a e-mailových konzultací se odborní poradci věnovali
také natáčení webinářů. Projekt SRP připravuje každý rok vzdělávání pro širší vedení
škol. Ani v období nouzového stavu nechtěli
pracovníci projektu nechat ředitele bez informací. Webinář posloužil jako užitečný
nástroj pro organizaci nástavbových seminářů pro školy v intenzivní podpoře. Některé
odborné poradkyně se navíc pustily do tvorby zcela nových webinářů. Radka Krčková
z Centra podpory ve Zlíně a Soňa Baueršímová 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 individuální 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 akčních 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

První webináře k vykazování šablon
jsou na webu!
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 podaných informací i praktických tipů. Kolegové
z center podpory tak reagovali na poptávku
škol novou formou metodické podpory. Jejím 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 webinářích již pracujeme. Záznamy z webinářů najdete 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-

