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Setkání lídrů 
Střední článek regionálního školství v ČR  
Proč? Jak? 

 
10. setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka 
 
10. března 2020 
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 
___________________________________________________________________________ 
 
Cílem setkání je: 

1) Sdílet, kam dospěla dosavadní debata o středním článku v rámci přípravy S2030+. 
2) Zmapovat názory různých aktérů: 

a) Co v současném systému vedení regionálního školství nejvíce podporuje 
zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a snižování nerovností a co tomu nejvíce 
brání? 

b) Jaké funkce by měl zajišťovat střední článek školství, aby co nejlépe přispěl  
ke zlepšování učení dětí a snižování nerovností a jaké pravomoci k tomu 
potřebuje? 

c) Na jaké územní úrovni by měl být střední článek umístěn a které aktéry by měl 
zapojit? 

PROGRAM 
  9.00–9.30 Registrace 

  9.30–11.00    I. Úvod 

Zahájení (Lukáš Kohoutek, Vladimír Srb)  
Shrnutí dosavadní debaty o středním článku (Miroslav Hřebecký) 
Role středního článku v úspěšných zahraničních systémech (Vladimír Srb) 
Jak by mohl fungovat střední článek v ČR: Pohled manažera MAPu (Markéta 
Pošíková a Jan Machek) 

11.00–11.15  Přestávka 

11.15–12.45  II. Dílna 

• Které funkce středního článku v ČR fungují efektivně a co k tomu 
nejvíce přispívá? 

• Které funkce středního článku v ČR nefungují efektivně a co k tomu 
nejvíce přispívá? 

12.45–13.30 Oběd 
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13.30–15.00    III. Dílna 

• Jaké funkce by měl (postupně) zajišťovat střední článek v ČR, aby dokázal 
efektivně podporovat zlepšování vzdělávacích výsledků a snižování 
nerovností? 

• Potřebuje k tomu střední článek nějaké rozhodovací nebo 
spolurozhodovací pravomoci? Jaké?  

• Na jaké územní úrovni by měl střední článek být optimálně umístěn a jaké 
aktéry by měl zapojit? 

15.00–15.10 Přestávka 

15.10–16.00    IV. Závěr 

• Sdílení odpovědí z pracovních skupin. 

• Jaké se rýsují další kroky při vývoji středního článku v ČR + možnost 
zapojení. 

___________________________________________________________________________ 

 

CO SI PŘEČÍST  
 
Rozehřívací dobrovolná četba: 

Arnošt Veselý a kol.: Hlavní směry (s. 47–52) 
 Andrew Hargreaves: Leading from the Middle 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Účast je zdarma. 
Drobné občerstvení zajištěno. 

 


