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na malých mateřských školách ve Středočeském kraji.

Annotation
Rigorous thesis “Staff leadership under the conditions of a smáli school from the perspective of 

the pedagogical process” deals with the theme of staff leadership regarding the changing 

oonditions of the pedagogical process in smáli nursery schools in the Mid-Bohemian district.

Klíčová slova
Pedagogický proces, vzdělávání, ředitel = pedagog x manager, vedení lidí.

Keywords
Pedagogical process, education, headmaster = teacher x manager, staff leadership.

- 4 -



OBSAH

1 • Úvod
2- Dosavadní řešení problému

2.1. Boloňský proces
2.1.1. Vytváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání

2.2. Historický exkurs
2.2.1. Český prostor pro výkon funkce ředitele

2.3. Současnost
2.3.1. Současné české školství a jeho legislativní rámec

3- Ředitel = pedagog i manažer
3.1. Požadavky na vzdělání ředitele dříve a dnes
3.2. Porovnání školských zákonů
3.3. Zrcadlo praxe -  potřeby samotných ředitelů škol
3.4. Proměny přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol
3.5. Vliv vnějších změn na pedagogický proces a řízení školy
3.6. Vedení lidí

3.6.1. Základní okruhy personální práce
3.6.2. Uspokojování základních potřeb
3.6.3. Motivační faktory na pracovišti
3.6.4. Peníze jako stimul
3.6.5. Vývoj stylů řízení v minulosti a dnes
3.6.6. Osobnostní rysy managera
3.6.7. Druhy konfliktů a jejich řešení
3.6.8. Zásady organizace času řídícího pracovníka -  selfmanagement
3.6.9. Komunikace vedoucích pracovníků s podřízenými a s veřejností

4- Články a diskuse v odborném tisku -  Učitelské noviny 
Charakteristika kraje

6- Výzkumná část
6.1. Cíl výzkumu
6.2. Metoda výzkumu
6.3. Výzkumné šetření 

'• Analytická část
8- Interpretace výsledků
Ř Závěr
ŘI- Přílohy -  vlastní publikační činnost z období 1994 - 2007
Ú. Použitá a doporučená literatura

-5 -



1. Úvod

Cílem této práce je zmapovat problematiku vedení lidí z hJediska pedagogického procesu 

v mateřské škole s nejvýše patnácti zaměstnanci. Tento cíl byl vybrán jednak proto, že autorka 

prováděla před dvěma lety výzkumné šetření na téma: Vedení lidí v podmínkách malé mateřské 
školy z hlediska managementu. A při něm se jí rozkryly i otázky týkající se pedagogického 

procesu.. A jednak proto, že autorka sama působí v řídící funkci na malé škole. Výstupem by měl 
být souhrn poznatků o problémech současných ředitelů mateřských škol ve středočeském kraji. 

Práce se týká způsobů a metod jaké používají ředitelé škol při vedení lidí v pedagogickém 

procesu.

2* Dosavadní řešení problému

2.1. Boloňský proces

2.1.1. Vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání

Ú příležitosti 700 let pařížské Sorbonny podepsali ministři Francie, Německa, Itálie a 
^Pojeného království zodpovědní za vysoké školství v květnu 1998 v Paříži Společnou deklaraci 
0  harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství, tzv. Sorbonnskou deklaraci. 

Ministři školství čtyř významných evropských zemí -  jejichž vysokoškolské systémy se výrazně 
bšily, se dokázali shodnout na zcela konkrétních zásadách a cílech, které výrazně změní jejich 

vysokoškolské systémy.

Přihlásili se k vytvoření otevřeného prostoru vysokého školství v Evropě, jehož systém bude 

založen na strukturovaných programech, přičemž Deklarace zdůrazňuje závažnost prvého cyklu 
s tu dia, jako nezbytného pro celé zamýšlené schéma: "Mezinárodní uznávání titulů prvního cyklu 

Ja ko přiměřené úrovně kvalifikace je  důležité pro úspěch tohoto záměru, jimž chceme naše 
V ys°koškolské soustavy zpřístupnit pro všechny". Deklarace zároveň podchytila i další důležitou 
v Yzvu, kterou před vysoké školy postavil dynamický rozvoj společnosti - vytvořit takovou 

mstituci, která dokáže odpovědět na požadavky a potřeby celoživotního vzdělávání, které se pro 
s tále více lidí stává nutností. Za klíčovou považuje Deklarace mobilitu vysokoškolských studentů
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a  učitelů a zároveň ji pokládá za nezbytnou součást skutečné evropské integrace. Proto se ministři 

Francie, Anglie, Německa a Itálie přihlásili k odvážné vizi - umožnit každému vysokoškolskému 

studentovi strávit alespoň jeden semestr studia na některé zahraniční vysoké škole, s tím, že 

domácí instituce mu jej uzná jako součást jeho studijního programu. Česká republika se spolu s 

Belgií (vlámskou komunitou), Bulharskem, Dánskem, Rumunskem a Švýcarskem k této 

deklaraci připojila.

Sorbonnská deklarace vyvolala velký ohlas, v červnu 1999 se sešlo 31 ministrů zodpovědných za 

v ysoké školství z 29 evropských zemí v Boloni, kde podepsali deklaraci o vytvoření Evropského 

prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010, tzv. Boloňskou deklaraci. Přijali tak 

Program, který se stal akčním plánem rozvoje vysokého školství v Evropě do roku 2010. 
Evropským zemím se otevřela možnost využít jedinečnosti svých vzdělávacích systémů a 

vytvořit z nich systém evropský. Hlavními rysy nového systému bude přijetí tří srozumitelných a 

srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání -bakalářského, magisterského a doktorského; 

systém jehož prvý cyklus (bakalářský) nebude trvat méně než 3 roky a povede k 

vysokoškolskému diplomu; vypracování systému kreditů jako vhodného prostředku podpory 
V Sestranné studentské mobility, a prostupného i do jiných systémů než vysokoškolského, např. do 

°blasti celoživotního vzdělávání; podpora evropské spolupráce v udržování kvality 

v ys°koškolského vzdělávání (vypracování srovnatelných kritérií a metodologie) a podpora 
e v r °pské spolupráce v oblasti zpracování obsahu vzdělávání. Takovýto evropský systém pak 
bude vyhovovat tradicím a potřebám Evropy, bude přitažlivější pro studenty a posílí nejen 

atraktivitu a konkurenceschopnost jejího vzdělávacího systému, ale i konkurenceschopnost 

absolventů evropských vysokých škol na trhu práce - národním, evropském i globálním. Ministři 

rozhodli, že tento proces, který se stal největší reformou v evropském měřítku od 70. let 
m i n ulého století, potřebuje neustálou podporu a přizpůsobení reálnému vývoji. Proto se budou 
Scházet každé dva roky v některé signatářské zemi.

’T’V r
rotím důležitým mezníkem procesu budování společného Evropského prostoru 

v ysokoškolského vzdělávání se tak stal v květnu 2001 Pražský summit. Pražské setkání vytvořilo 

Platformu pro diskusi mezi vysokými školami, studenty a ministry, protože úspěch všech reforem 

v  rámci Boloňského procesu je závislý na aktivní účasti vysokých škol, včetně studentů. V tzv. 
^SŽykéni komuniké ministrů "Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávám" 

^ ly  Pro období 2001-2003 stanoveny prioritami - zajišťování kvality (nutnost těsné evropské
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spolupráce a vzájemné důvěry jak v národní systémy zajišťování kvality - případně akreditací, tak 

Při jejich akceptování na mezinárodní úrovni. Vyzvali proto k vytvoření společné referenční 

platformy, kde by mohly být šířeny příklady dobré praxe, diskutovány zkušenosti a vyměňovány 

názory), spolupráce týkající se uznávání dokladů a využívání kreditů (ECTS), celoživotní 

přístup ke vzdělávání a prostupnost systému, jak na národní, tak na evropské úrovni. Ministři 

potvrdili, že vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je podmínkou pro to, 
aby se zvýšila atraktivita a konkurenceschopnost evropských vysokých škol. Podpořili 

zároveň myšlenku, že vysokoškolské vzdělávání je a i v budoucnosti zůstane veřejnou 

odpovědností. Zároveň vyzvali k otevření diskuse, jaký je a s novými reformami bude, sociální 

rozměr Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání se zvláštním zřetelem k překážkám 
bránícím mobilitě a rozšiřování boloňského procesu. Důležitým mezníkem bylo i to, že Pražský 

summit uznal nezastupitelnou roli studentů, jejich aktivní zapojení do procesu. Ministři 

potvrdili, že by se studenti měli podílet na tvorbě organizace a obsahu studia a ovlivňovat je.

Krokem směrem od diskusí a záměrů ke konkrétní implementaci principů celého Procesu. Se 

stala zatím poslední konference ministrů v Berlíně, která zasedala ve dnech 18.-19. září 2003. v 
t z v - Berlínském komuniké ministři sice zdůraznili, že pro boloňský proces jsou nezbytné 
v šechny principy a cíle, nicméně jasně zdůraznili, které tři pokládají za prioritní v letech 2003- 
2005. a těchto oblastech by rádi na příštím jednání v roce 2005 obdrželi zprávu, kam se 

Jednotlivé země dostaly. Jsou to priority, které tvoří základní kameny celé reformy a které byly 

zdůrazněny již v Praze: Jsou to zabezpečení kvality, kde stanovili specifické cíle pro národní 

úroveň, i co by měklo být uděláno na evropské úrovni, zavedení prvých dvou stupňů studia 

ruísto tradičních "dlouhých programů" a snazší uznávání vzdělávání (celého i jeho částí) včetně 

ratifikace Lisabonské úmluvy o uznávání. Od roku 2005 každý absolvent obdrží 

automaticky a bezplatně Dodatek k diplomu vydaný v cizím jazyce. Ministři dále slíbili, že 
budou odstraňovat překážky, legislativní i jiné, aby bylo možné realizovat společné programy, 
t z v - "joint degrees", aby bylo zajištěno jejich plné uznávání a ze specifického charakteru těchto 

Programů mohli všichni zúčastnění - studenti, vysoké školy a v konečné fázi i zaměstnavatelé 
v ytěžit maximum. Dochází k posunu od politického rozhodnutí ministrů z Boloně, přes výzvu 

uunistrů, aby se vysoké školy aktivně připojily, z Prahy k jednoznačnému konsensu v Berlíně - 
v ysoké školy chtějí aktivně naplňovat a ovlivňovat vývoj boloňského procesu. Bylo jednoznačně
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podtrženo propojení vědy a výzkumu. Dále byly dva cykly studia rozšířeny na tři cykly - 3. 

cyklem jsou doktorská studia.

Na evropské úrovni jsou pro období 2003-2005 vyzvali ministři k Provedení "inventury” ve 

třech výše zmíněných prioritách a zpracování závěrečné zprávy pro konferenci ministru v roce 
2005.

Vytvoření kritérií a metodologií, na kterých se evropské země mohou shodnout, v oblasti 

zabezpečení kvality. Vyzvali evropskou síť ENQA, aby prostřednictvím svých členů, národních 

agentur, které se zabezpečením kvality zabývají, vytvořila ve spolupráci s dalšími organizacemi 

systém procedur a metodologií a "guidelines" pro hodnocení kvality a hledala cesty jak 

zabezpečit "peer review" pro agentury samé. Zprávu o výsledcích připraví pro konferenci v roce 
2005.

Vytvoření evropského rámce kvalifikací - zastřešujícího, který umožní jednotnou metodologii 

Pro popis národních kvalifikací na celoevropské úrovni, v rámci kvalifikačního rámce budou 
kvalifikace popsány podle své výstupní úrovně (level), pracovní zátěže, studijních výstupů 

(learning outcomes), kompetencí a profilu. Tato společná metodika by pak měla být základem 

Pro vznik národních kvalifikačních rámců tak, aby byly s evropským rámcem kompatibilní. 
Tento rámec by měl hledat i možnosti propojení vysokoškolských kvalifikací s ostatními.

V Berlíně se Boloňský proces otevřel. Geografickým vymezením je nyní Evropská kulturní 

dohoda RE/UNESCO, kritériem přijetí stav implementace principů Procesu v rámci národní 

reformy. Došlo k rozšíření o 7 nových zemí: Albánii, Andoru, Bosnu a Hercegovinu, FYROM, 

Rusko, Srbsko a Černou Horu a Svatý Stolec, takže celý proces má již 40 členských zemí a lze 

očekávat připojení dalších.

2.2. Historický exkurs

2.2.1. Český prostor pro výkon funkce ředitele

Povinnosti a postavení ředitelů škol se oproti minulosti změnila mnohem více než v případě 
učitelů. Učitelé především učí, kdežto náplň ředitelské funkce je natolik odlišná, že lze 
s úspěchem pochybovat o tom, zda má být ředitel školy především učitelem a mít pedagogické
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vzdělání, nebo být manažerem. Co se týká tradice českého školství, tak ředitel byl vždy 

především pedagog. Proto se mu také říkal „ řídící učitel“. Ještě za první republiky to byl podle 

předpisů „správce“ školy a termín ředitel byl uváděn v závorce za termínem správce.

Za Rakouska-Uherska vyučoval ředitel 30 hodin týdně, tak jako učitel.

V 80.1étech 19.století dochází ke změně a řediteli přísluší zkrácený 10ti hodinový úvazek 

týdně. V případě výukové povinnosti byl ředitel „primus inter pares“, tedy první mezi sobě 

rovnými. Při jmenování se dodržovala zásada seniority, odborné hodnocení a služební stáří. 
Ředitel také musel být impozantního zjevu. A jaké byli povinnosti tehdejších ředitelů škol ? 

Svolávat a řídit učitelské konference. Evidovat stav vyučování a disciplíny. Vykonávat vrchní 

dozor nad pomůckami. Zastupovat školu navenek. Udržovat úřední akta. A sestavovat rozvrh.

Po vzniku samostatného Československa se objevily konkurzy, pomocí kterých se obsazovala 

ředitelská místa.

V letech první "republiky byl ředitel plně zodpovědný za přesné provádění příslušných zákonů 

a nařízení a za řádný stav školy. Zprostředkovával styk se školskými úřady, vedl členy 

Pedagogického sboru, byl příkladem při vyučování a školní kázni, vyslovoval učitelům důtky, 

mohl suspendovat. V době vyučování měl být ve školní budově, docházet do hodin a věnovat 

pozornost vyučovacím a výchovným výsledkům. Pečoval o úřední spisy a obstarával 
korespondenci. Jako správce vykonával dohled i nad školní budovou. Dbal o dodržování 

hygienických předpisů. Pokud bylo potřeba stavebních či hygienických zásahů do chodu budovy 

obracel se s žádostí o nápravu na školní úřady.

Pro zpřehlednění všech ředitelských povinností vydávalo ministerstvo Soupisy agendy i 
s  Příslušným kalendáriem.

1 V letech první republiky měli ředitelé výukovou povinnost. Na obecných školách kolem 22 
hodin, na měšťanských 10 hodin. Ze služebních ěi pedagogických důvodů mohl mit ředitel 

výuku sníženu až o 2 naukové hodiny týdně. Pokud se jednalo o suplování, tak bylo povinností 

ředitele, aby se ho sám osobně úěastnil. Odůvodňovalo se to významem osobního příkladu při 

léto nepříjemné, ale důležité povinnosti. ( volně podle Františka Morkese, UN ě. 9,2007)
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Závěr

Postavení ředitelů se vyvíjelo pozvolna oddělováním se od učitelského statutu. Obsahem 

Jejich funkce bylo především samotné vyučování, které měli ovládat nejlépe ze všech sobě 

rovných pedagogů. Výlučnost byla spatřována v povinnostech nad rámec výukové 

Povinnosti. Jednalo se především o styk s úřady a veřejností. Zodpovědnost byla obdobná, 
a *e  postavení školy jako takové bylo jiné. Proto nebylo potřeba věnovat tolik pozornosti 

reprezentaci a image školy.

2.3. Současnost

/ 2.3.1. Současné české školství a jeho legislativní rámec
Pokud se týká dosavadního řešení problému, je třeba přihlédnout k východiskům

transformačního procesu v roce 1989. Tento rok představuje podstatný mezník ve vývoji 

československého a českého státu. Změny, ke kterým došlo nemohly nezasáhnout i oblast 
školství. Proměna tehdy platného vzdělávacího systému určovaného školským zákonem 

č-29/1984 Sb., v moderní demokratický systém, který by byl v souladu s domácími tradicemi a 

zároveň i se základními vývojovými trendy a progresivními tendencemi západoevropského 
školství, se jevil jako nezbytný. (KOTÁSEK 1991; SPILKOVÁ 1997; WALTEROVÁ 2004)

Vzdělávací reformy, které od roku 1989 proběhly, se však dnešníma očima jeví jako nahodilé a 

koncepčně neprovázané.Všechny projekty školské reformy, které v porevolučním čase vznikly se 
v Šak shodovaly na nutnosti zásadní změny, která by měla zasáhnout všechny stavební prvky 
v zdělávacího systému Tedy od škol mateřských až po vysoké školy. Pokud bychom měli 

Jmenovat ty nedůležitější, tak k nim rozhodně patří expertní studie Budoucnost vzdělávání a 
s *°lství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě, kterou vypracoval tým 
PP UK Praha pod vedením tehdejšího děkana J.Kotáska. Ve stejné době, tedy na počátku 

devadesátých let, vznikl i projekt skupiny IDEA Stavební kameny programu IDEA pro české 

školství a studie Jednoty českých matematiků a fyziků Koncepce vzdělávání v České republice a 
v  n e poslední řadě NEMES Svoboda ve vzdělávání a česká škola. V roce 1994 vznikla analytická
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studie, která se pokusila vyplnit až do té době citelně chybějící analýzy a kritické zhodnocení 

expertních materiálů. Touto studií byl Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky -  

Kvalita a odpovědnost. A právě onen posledně jmenovaný materiál o Kvalitě a zodpovědnosti je 

považován za předěl a zároveň i podnět pro vznik nového „školského zákona“. Rok poté vznikl 

dokument Standardy základního vzdělávání, který se stal východiskem pro konkrétní 

vzdělávací programy všech stupňů škol. Až po téměř deseti letech , které uběhly od zásadních 

politických, ekonomických a společenských změn v roce 1989 schválila vláda hlavní cíle 

vzdělávací politiky. Ty se staly východiskem pro zpracování Koncepce vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v České republice- tzv. Bílé knihy (2001). Do toho zásadního strategického 
dokumentu se promítly pozitivní poznatky z uplynulých deseti let a stal se tak podkladem 

k tvorbě nového školského zákona č.561/2004 Sb.

V návaznosti na Bílou knihu vznikaly jednotlivé rámcové vzdělávací programy. První pokus o 

změnu předškolního vzdělávání se datuje rokem 1997, kdy vznikly Standardy předškolního 

vzdělávání. V roce 2001 byl vytvořen Rámcový vzdělávací program předškolního 

vzdělávání, ke kterému v roce 2002 přibyl Manuál a o rok později Komentář, aby se v roce 2004 
s tal závazným vzdělávacím programem.

Tolik o vnějších proměnách českého školství. Jaké ale byly ty vnitřní. Ty, které jsou pro 
skutečnou proměnu každé jednotlivé školy zcela zásadní a bez kterých by nebylo možné prosadit 

novou vzdělávací politiku státu.

Vnitřní reforma se však rodila daleko složitěji, jednak právě pro absenci ucelené vzdělávací 

Politiky a jednak proto, že zjevně neexistovali objektivní kritické analýzy stavu školství do roku 
1 9 8 9  PELIKÁN 1991; KASÍKOVÁ a VALENTA 1994; KOTÁSEK 1993). Chyběli tedy 

odpovědi na otázku Kdo jsme? A v důsledku toho byl obtížné zjistit Kde jsme? A stanovit Kam se 

chceme doslat? Proto bylo nejprve potřeba popsat „staré bolesti“ českého školství a to přímo 
v  Jednotlivých školách. Ktomu značně přispěly sebereflexe učitelů, kteří dokázali nevýstižněji 

P°jmenovat jak špatné tendence, jako např.: uniformní charakter škol, direktivní řízení, 
n c dostatečný respekt k individuálním vzdělávacím potřebám dítěte, přeceňování vědomostí na 
u kor sociálních dovedností atd., tak i dosavadní pozitiva, jako např.: celková úroveň vzdělanosti
n a roda, vysoký standard faktografických vědomostí, absence vážných výchovných problémů a 
Pod..
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3. Ředitel = pedagog i manažer.

Ředitelka mateřské školy by měla být dobrá učitelka. Co se ale skrývá za pojmem „dobrá“ 

učitelka? Je to taková učitelka, která především podporuje společensko-citový vývoj dětí, nebo ta, 
která podněcuje jejich rozumový vývoj? Je lépe učit znalostem, nebo dovednostem? V roce 1960 

byl Ryansem proveden v USA výzkum osobnosti učitele a jeho vztahu k učitelské účinnosti. 

Řyansen vytvořil posuzovací stupnici vlastností učitele a zjistil, že úspěšný učitel bývá vřelý, 

odpovědný, soustavný, přátelský, vynalézavý, chápavý a nadšený. Kromě těchto vlastností ale 

také zjistil, že jejich důležitost klesá se stoupajícím věkem vyučovaných dětí. Jinými slovy, děti 
n a  druhém stupni základní školy se snáze přizpůsobují učitelům z tohoto hlediska hůře 
v ybaveným, než děti v předškolním věku. Učitel má mít rád děti i práci sjimi, ale musí si 

uchovat profesionální odstup s citem odpovědnosti. Z toho vyplývá, že citová stabilita učitele 

Předpokládá, že je sám citově zralí. Nenechá se tedy vyvést z míry. V psychologii se stabilita 

tohoto druhu nazývá „síla ego“. Jedná se o spojení realisticky vysoké úrovně sebevědomí a 

sebedůvěry s povahovou vyrovnaností. Úspěšné učitelky mateřské školy bývají vybaveny i 

žádoucím profesionálním postojem. Mají klidný postoj k odpovědnosti a náročné práci. Pojímají 
s v °u  roli jako něco, co přesahuje pouhé vzdělávání dětí. Používají neformální metody, které 
kladou důraz na děti a jejich úkolem je poznat potřeby dětí a poskytnout jim takovou vzdělávací 

zkušenost, která by odpovídala těmto potřebám.

Osobností učitele se tradičně zabývá pedagogická psychologie a snaží se nalézt takové 
duševní vlastnosti, které jsou pro něj žádoucí. Společnost nakládá na učitele řadu zodpovědných 

úkolů. Vyučovat, vzdělávat, účastnit se veřejného života, ovládat příslušné vědní obory a 

^světlit jejich principy. A k tomu potřebuje vzdělání psychologické i pedagogické. Učitel je také 
Z lvým příkladem, projevuje své city. Je to živý člověk, který by měl mít rád svou práci. To není 

sentimentální poměr k dětem, ale úcta a požadavky. Ale jen příklad nestačí. Musí umět 
O1ganizovat pedagogický proces.

„Základní funkcí školství je institucionalizovaná forma pedagogického makroprocesu. Je ho 

Prostřednictvím řeší společnost otázky socializace, obecně kulturní a odborné přípravy mladé 

generace. A tím i otázky vlastní reprodukce ,sebeobnovy a seberozvoje. Školství je důležitý 

Prostředek celospolečenského řízení.“volně podle Bacík a kol. 1998
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První článkem vzdělávací soustavy je předškolní vzdělávání tedy mateřská škola. Hlavní 

účelovou funkcí školy je cílevědomě orientovaný a správně organizovaný pedagogický proces. 

Ostatní činnosti jsou hlavnímu účelu podřízeny a musí ho tedy podporovat.

I předškolní výchova je, po roce 1989, ovlivňována politickými, ekonomickými a 

společenskými změnami a vzniká pojem školský management. Termín pochází nejprve 

z neziskové sféry a přes oblast podnikání se dostává do školství, kde ale vyžaduje velkou míru 

adaptace. Školský management je vlastně řízení ve školství. Nese v sobě zákonitosti nového stylu 

řízení, tzn. vedení lidí a řízení pedagogického procesu.

Řídící proces má své zákonitosti: předvídání a plánování, organizování a přikazování, vedení a 

motivování a nakonec kontrolu a hodnocení. Mezi podnikovou sférou a školství jsou však značné 

rozdíly. Ve výrobní sféře pracujeme se spojením lidé -  věci. Lidé za jistých podmínek, 

organizování a vedení vyrábějí věci, které za jiných podmínek -  reklama, marketing, prodávají a 
zhodnocením jejich přidané hodnoty je zisk. Ve školství se ale jedná o jiný vztah, vztah lidé -  

lidé. Jedná se tedy zcela jistě o nepoměrně složitější vztah vzájemného působení, jehož výsledky 
n eJsou ihned patrny. A někdy je samotný proces důležitější než výsledek.

Podstata procesu řízení a vzdělávání je shodná. V obou případech jde o práci s lidmi. 

Řízení je vzdělávání a vzdělávání je řízení.

Základní činností ředitelky mateřské školy, jako manažérky je především plánování, plánování 

strategické, dlouhodobé, ale i střednědobé a krátkodobé. Dále pak organizování prostřednictvím 

Příkazů a nařízení, rozdělování kompetencí, rozhodování a kontrola. Vedení a motivování lidí, při 
kterém se nejlépe uplatní osobní příklad ředitelky. A v neposlední řadě kontrola, hodnocení, 
e v aluace. Průběžné kontrolování souladu plánů a pracovních výkonů.

”Nejlepší výkon podřízených může být dosažen pouze osobním příkladem ředitelky, její 
Znalostí problematiky i podřízených, nepřetržitými kontakty s nimi a jejich motivování 
Ř dobré spolupráci a k co nejlepšímu využití jejich schopností v týmové práci. Ředitelka 

Mateřské školy by měla neustále sjednocovat úsilí a činnosti všech pracovníků školy. 
Ř dosahování co nejlepších výsledků je třeba i soustavného a cílevědomého vzdělávání 

Pedagogů i dalších zaměstnanců. Ředitelka školy by měla mít neustálý přehled o prioritních
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potřebách odborného i kariérního růstu svých podřízených, zajišťovat přenos informací a 

jejich účinné uplatňování v praxi.“ Bečvářové a spol. 2003

Dobře vedená mateřská škola naplňuje svou hlavní účelovou funkci a sice cílevědomě 

orientovaný a dobře organizovaný pedagogický proces. Všechny oblasti její činnosti jsou 
v  souladu s obecně platnými právními normami jako je ústava, zákony, vyhlášky, nařízení vlády 
a td.. Plánování, programování a projektování mají jasnou koncepci. Jejími prioritami jsou školní 
a  třídní vzdělávací programy a kompetence dítěte. Personál školy má odbornou i pedagogickou 

způsobilost nebo kvalifikaci. Jedná se o stmelený a stabilní tým, který má jasná pravidla. Vedení 
školy se orientuje v měnících se podmínkách, přijímá a vítá změny, jedná a vede lidi 

k profesionálnímu chování. Cíle školy, které vedení stanovuje, jsou jasné a všemi akceptované. 

V oblasti kontroly, hospitací, průběžného, periodického i výročního hodnocení, má své místo 

sebereflexe zaměstnanců. Škola spolupracuje s rodinou a respektuje její potřeby. Dále 

spolupracuje s odborníky, ostatními školami, zřizovatelem, sponzory a dalšími subjekty.
v
Ředitelka takové mateřské školy je osobnost. Zásadový a důsledný vůdce kolektivu. Má charisma 
a  svým příkladem strhává spolupracovníky. Její silně vyvinutý smysl pro odpovědnost, elán a 

miciativa přináší ochotu akceptovat důsledky svých rozhodnutí. Snáší stres. Preferuje úctu a 

Porozumění, je znalá věci, přijímá osobní zodpovědnost, ochotně podporuje podřízeného, tvrdě a 

vytrvale pracuje a nebojí se riskovat.

Požadavky na vzdělání ředitele dříve a dnes

3.2. Porovnání školských zákonů

■̂ákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) v části sedmé 

věnované pracovníkům škol, v § 50 s názvem pedagogičtí pracovníci uvádí, že pedagogickým 

Pracovníkem se rozumí učitel včetně ředitele a zástupce ředitele předškolních, základních, 
Zakladních uměleckých, středních, speciálních škol, speciálně pedagogických center a 

Pe ůagogicko-psychologických poraden, učilišť atd., který vyučuje a vychovává děti a mládež. 

^e ^a gogickým pracovníkem může být ten, kdo má:

a ) odbornou kvalifikaci

b) pedagogickou způsobilost
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c) zdravotní způsobilost

d) úspěšně vykonal zkoušku z českého jazyka

e) nebyl pravomocně odsouzen

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství se definici kdo je a kdo není 

Pedagogický pracovník a jaké je jeho odborná způsobilost nebo předpoklady pro výkon funkce 

vůbec nevěnuje.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání problematiku pedagoga a jeho funkční a odborné kvalifikace neupravuje, protože je jí 

věnován samostatný zákon a sice č. 563/2004 Sb..

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících , klade výrazně vyšší nároky a požadavky 

na výkon výchovně vzdělávací práce. Stanovuje novou definici pedagogického pracovníka, 

Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti, získávání odborné kvalifikace, podmínky pro 
výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Systém dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a jejich kariérní růst. Zákon si klade, mimo jiné, za cíl zvýšit prestiž pedagogického 

P°volání. Podle tohoto zákona je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou vyučovací, 
výchovnou, speciálně pedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost. Jedná se o 
U citele, vychovatele, speciálního pedagoga, psychologa, pedagoga volného času, asistenta 
Pedagoga, trenéra a vedoucího pedagogického pracovníka.

Dále zákon uvádí jaké jsou stanoveny předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka. 

Jsou to:

a) plná způsobilost k právním úkonům

b) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost

c) bezúhonnost

d) zdravotní způsobilost

e) znalost českého jazyka
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V oddílu dvě, ve kterém se hovoří o získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků je 

Pod § 6 uveden učitel mateřské školy a ten může odbornou kvalifikaci získat těmito způsoby:

a ) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu 

vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání

c ) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 

vzdělávání

d) vzděláním podle odstavce 2 písm. a).

Všechny shora uváděné povinnosti se týkají i ředitelů škola a navíc zákon v § 5 definuje i 

Předpoklady pro výkon funkce ředitele. Jedná se o následující:

a) 3 roky praxe v oboru pro ředitele mateřské školy

b) nejpozději do 2 let ode dne nástupu výkonu funkce absolvování studia pro 

ředitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Hlava IV pojednává o dalším vzdělávání a kariémím systému pedagogických pracovníků. A v § 

24 pro ně stanovuje povinnost obnovovat, upevňovat a doplňovat si kvalifikaci prostřednictvím 

dalšího vzdělávání po dobu výkonu pedagogické činnosti. Další vzdělávání se uskutečňuje 

Jednak na vysokých školách a v zařízeních určených pro další vzdělávání pedagogických 

Pracovníků. Jednak samostudiem.

Kariérní systém, který je pojednán v § 29, je soubor pravidel, který stanovuje zařazení 

Pedagogických pracovníků do kariémích stupňů. Tento stupeň je určen popisem činností, 
°dbornou kvalifikací a systémem hodnocení. Zařazení pracovníka do vyššího kariérního stupně je 

Podmíněno:

a ) výkonem činností specializovaných nebo řídících

b) plněním odborné kvalifikace podle § 6 až 21
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Dalšími kvalifikačními předpoklady jsou:

a) pedagogická praxe

b) osvědčení o způsobilosti

ZÁVÉR

Náhled na to, kdo může vykonávat funkci učitele se během uplynulých 24 let, tedy 

v rozmezí od školského zákona z roku 1984, který byl s drobnými obměnami v platnosti 

až do roku 2004, nezměnil.

Pedagogickým pracovníkem je učitel, který koná přímou vyučovací povinnost.

Ani předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka nedoznaly 

podstatných změn.

Pedagogická způsobilost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka.

3.3. Zrcadlo praxe

Jaké jsou potřeby vzdělání a dalšího vzdělávání dnešních ředitelek mateřských škol? 

Ve výzkumném šetření prováděném autorkou v roce 2005 uvádělo 87% vedoucích

Pracovníků, kteří měli střední vzdělání s maturitní zkouškou, že by pro tuto funkci bylo potřebné 

vysokoškolské vzdělání. O potřebě vyššího odborného vzdělání se nezmiňoval ani jeden 
r e s Pondent a to patrně z toho důvodu, že ten typ žádný z respondentů neměl. Vysokoškolskou 
kvalifika c j měla v dotazovaném vzorku menšina = 13% ředitelek mateřských škol.

Pokud se jednalo o kompetence, které jsou podle ředitelek mateřských škol zapotřebí k výkonu 

funkce, tak byly uváděny především pedagogicko organizační. Dále pak kvalifikované řízení
v •
Clnností a vztahů ve škole tak, aby vznikalo klima příznivé pro vzdělávací a výchovné procesy
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Na třetí příčce se umístila didaktická kompetence. Zvládnutí vědeckých základů jednotlivých 

oborů lidské činnosti a schopnost jejich pravidelné aktualizace. Manažerské kompetence, jako je 

řízení školy po stránce administrativní, ekonomické a legislativní, byly zařazeny na čtvrté místo. 

Vedení lidí a motivace pracovníků, které spadají do personalistiky, jsou podle stávajících 

ředitelek mateřských škol na pátém místě. Sociální dovednosti, do kterých byla zařazena 
komunikace, řešení konfliktů, empatie a schopnost sebehodnocení se umístili jako šesté v pořadí. 

Ale respondentky je nejvíce doplňovaly o požadavek potřeby opakovaných tréninků těchto 

dovedností. Pod diagnostickými kompetencemi vidí ředitelky mateřských škol především 

schopnost včasné identifikace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Plně si uvědomují 

svou nezastupitelnou roli, která vyplývá z jejich postavení. Po rodině jsou druhou, ale 

z odborného hlediska první osobou, která má možnost dítě dlouhodobě sledovat při jeho vývoji a 

včas zachytit případné odchylky. (Diagnostická kompetence by se měla stát jedním z hlavních 
úkolů mateřské školy budoucnosti -  pozn. autorky) K ní se pak úzce váže i kompetence 

Poradenská. Jedná se o schopnost spolupracovat se zákonnými zástupci a účinně je informovat. 
Zvláště v případě diagnostikování odchylek od rovnoměrného vývoje dítěte. Kvalitní a včasná 

diagnostika je jedna věc. Bez účinné informovanosti a poradenských kompetencí z ní však 

zůstane jen výkřik do tmy.

Na samotném konci pomyslného žebříčku dovedností a kompetencí, které jsou podle ředitelek 

Mateřských škol nezbytné k výkonu funkce se umístila psychická odolnost a fyzická zdatnost, 
dobrý zdravotní stav a mravní bezúhonnost. Respondentky je neuváděly jako kompetence, ale 

Jako bezpodmínečnou nutnost. Jako něco o čem není nutné se zmiňovat, jako samozřejmost.

3*3. Proměny přípravného vzdělávání uěitelek mateřských škol.

^Llgta 19 století

V těchto letech vznikají první veřejná předškolní zařízení. Jedná se o opatrovny a útulky. 

Jejich pracovnice neměly žádnou speciální přípravu.
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1832

V tomto roce vznikla první česká opatrovna Na Hrádku. V ní měla podle J.V.Svobody 

pracovat vědecky, zejména v pedagogice, fundovaná opatrovnice.

Národní obrození

Národní obrození vedlo k úvahám o mateřské škole jako prvním stupni vzdělávání a to pro 
děti od dvou let. U dětí měli pracovat dva učitelé a jedna „pořádná hlídačka“. Vzdělání pro 

učitele mateřských škol mělo být stejné jako pro učitele škol základních.

1868- 1919

V mateřských školách mohly pracovat pouze svobodné pěstounky.

1869

Říšský zákon o obecném školství položil první legislativní krok k uznání mateřských škol.

1871

Statut učitelských ústavů. Při ženských učitelských ústavech byl zřízen jedno roční kurz pro 
učitelky mateřských škol.

Ida Jamíková předkládá český program školy mateřské ve kterém je zahrnut požadavek 

vysokoškolské přípravy učitelek mateřských škol.

Učitelky mateřské školy v Pštrosově ulici v Praze si samy zakládají Studovnu učitelek 

Mateřských škol, která se stává informačním centrem.
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1914-1945

Vznik dvouletých kurzů pro učitelky mateřských škol. Absolventky těchto kurzů byly až do 

roku 1934 nazývány pěstounkami. Od roku 1934 začaly být označovány jako učitelky 

mateřských škol.

1946

Vznik pedagogických fakult posunul přípravu učitelek mateřských škol poprvé na 

vysokoškolskou úroveň.

1950

V tomto roce se příprava učitelek mateřských škol vrací zpět na úroveň střední odborné školy 

v podobě čtyřletého pedagogického gymnázia, které připravovalo i učitele národních škol.

1960

Vznikají SpGŠ -  střední pedagogické školy na kterých je možné studovat obor učitelství pro 

mateřské školy nebo vychovatelství.

1970

Systém přípravy se dualizuje. Vedle převažujícího středoškolského je možné v Praze a 
v  Olomouci se prezenčně vzdělávat i vysokoškolsky. Denní forma je však po několika letech 

zrušena. Dálková forma probíhá na UK v Praze i nadále.

1982

Poslání učitelky mateřské školy je v jistém smyslu náročnější než působení učitelky na 

základní škole. A to z toho důvodu, že v mateřské škole je méně vlastní učební látky dané 
n °rmami a o to je náročnější širší výchovné působení. V něm se skrývá rozvoj počátečních 
schopností, zájmů a předpokladů pro učení. Místo výkladů látky podává učitelka mateřské školy
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návod k objevování, sbírání a vyhodnocování informací. Učí zaujímat stanoviska, přijmout 

společenskou roli a to v různých činnostech a přirozeně.

Naskýtá se tedy otázka, zda předpoklady pro takto náročnou práci jsou jen v osobních 

vlastnostech, nebo zda jsou záležitostí pedagogické přípravy. Náročnost tohoto povolám spočívá 

v tom, že podstat není jen ve znalostech, které může získat každý průměrně inteligentní člověk, ale 

spočívá v celé osobnosti učitelky.

ZÁVĚR

__ Ve druhé polovině 20. století je tedy nastolena otázka specifičnosti pedagogické
Hyalifikace. Představa obrazu ideální vzdělané matky, opatrovnice nebo pěstounky, jejíž

*gce je podložena především mateřskými instinkty, je střídána představou učitelky

^tradičním slova smyslu.

1985

Osobnost učitelky mateřské školy je organická jednota tělesného a psychického, osvojeného

a  získaného, typická pro daného jedince, kterou se projevuje jeho chování (Říčan,1972). Velmi

Podstatným znakem je typičnost, jako způsob projevu pro každou osobnost, která je 

neopakovatelná. Mezi hlavní rysy úspěšného pedagoga patří, vztah k dětem, schopnost motivovat 
a  Podněcovat chápání dítěte, pedagogický takt, umění navázat kontakt, ochota spolupracovat, 
ZaJem o společnou práci, smysl pro přátelství, přívětivost, dobré vyjadřovací schopnosti, osobní 
Přitažlivost,upravený zevnějšek, tělesná energie, nápaditost, spolehlivost, objektivita, pevná vůle, 

dobrá paměť. Všechny tyto vlastnosti pomáhá utvářet i schopnost výchovně působit na sebe 

sama.

Z hlediska časové struktury zabírají různé činnosti, které přímo s výchovnou prací nesouvisejí, 
ředitelek polovinu i více pracovního úvazku. Tyto činnosti je možné rozdělit do tří typů kategorií:
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takové na něž se ředitelky profesionálně nepřipravují -  psaní na stroji, administrativa a jedná 

s institucemi. Takové, které nevyžadují žádnou kvalifikaci -  oblékání dětí, sebeobsluha dětí, 
apod.. A vlastní specifické profesionální činnosti -  pedagogická interakce.

ZÁVĚR

Na základě těchto poznatků můžeme dojít k závěru, že pro diferenciaci jednotlivých
v •
činností uěitelky a ředitelky mateřské školy je výhodný systém převažující středoškolské a 

začínající vysokoškolské přípravy i stále existující přítomnost nekvalifikovaných sil na 
školách.

2002

Od učitelky mateřské školy se požaduje, aby byla laskavá,vstřícná k dětem, vedla je ke 

slušnému chování a něco je naučila. Původní představa přívětivé osoby, která v zastoupení matky 

zajišťuje nutnou péči se v důsledku rozvoje poznatků o dítěti změnila. Na konci šedesátých let 
byla podtržena role předškolního pedagoga jako specializovaného odborníka. A to nastolilo 

otázku vzdělání učitelky mateřské školy a přispělo k profesionalizaci, která zdůraznila 

odpovědnost za vzdělávací výsledky a posílila potřebu odborných znalostí, které bylo možné 

získat odborným studiem na úrovni vysoké školy. Role tradiční paní učitelky se rozšířila o roli 

Poradce, partnera, diagnostika a terapeuta. Přerušení tohoto slibně se rozvíjejícího akcentu na 
v ysokoškolské vzdělání učitelek mateřských škol totalitním režimem zabrzdilo a vrátilo vývoj ke 

středoškolské klasice.

Pro transformaci role učitelky mateřské školy bylo podstatných posledních deset let po roce 
1989, kdy se její samotná práce rozvolnila. Učitelka tak mohla opustit systematickou práci na 

základě pedagogické dokumentace a nastolená svoboda ji dala příležitost tvořit a samostatně 
hledat cestu. Profesní kompetence tak ztratila přesně vymezené mantinely, protože odmítnutí 

tradiční role nenásledovalo určení nové.

Především sofistikovanější výzkum dětské hry jako fenoménu přinesl poznatky, že specifické 

nároky na kompetence učitelky mateřské školy nejsou kompatibilní s rolí učitelů vyšších stupňů, 
dosavadní směry profesní přípravy budoucích učitelek sledovaly především vzdělávací obsah a
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didaktické způsoby. Věcný základ poznatků, které učitelky dítěti v tomto věku předává, 

nepřekračuje úroveň všeobecného středoškolského vzdělání, což je směr zavádějící.

ZÁVĚR

Po roce 1999 bylo v České republice zavedeno dvoustupňové studium (bakalářské) na 

univerzitách. Koncepce tohoto studia se mezi studiem učitelství pro mateřské školy 

vyskytuje jen ojediněle^

2006

Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě.

Více než půl století, tedy přesně 60 let uplynulo od založení Pedagogické fakulty UK v Praze 

Jejíž nedílnou a velmi podstatnou součástí je oddělení předškolní výchovy katedry primární 

Pedagogiky. Hlavními cílem současnosti je poohlédnout se za minulostí, reflektovat skutečnost a 

nastínit perspektivy.

Má mateřská škola pouze zastupovat rodinu nebo si má klást i vyšší cíle a sice vzdělávací a 

výchovné? A jak je to s otázkou povinného vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol? 
Může se pedagog budoucnosti dozvídat nové věci starým způsobem? Je tedy potřeba z toho, co 

chceme po dětech vycházet při přípravě učitelů? Oni mají získávat kompetence, které nenaučí 

klasické vzdělávání. A proč chybí profesní standard učitelky mateřské školy?

ZÁVĚR

Vysokoškolské vzdělání učitelek mateřských škol bylo již v roce 1908 oprávněným 

Požadavkem vyšlým přímo z praxe, je podnětným, inspirujícím a rozvíjejícím faktorem 
Předškolního vzdělávání v současnosti a mělo by být povinnou součástí profesní hrdosti 

učitelek 22. a dalších století.
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2008

V současnosti nabízí Pedagogické fakulta Univerzity Karlovy v oboru učitelství pro mateřské 

školy pouze bakalářský modul, který dává možnost prohloubení zájmové specializace, např. ve 

speciální pedagogice, estetickovýchovných činnostech a v alternativních výchovných systémech.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí prezenční studium bakalářského 

modulu s názvem specializace v pedagogice.

Technická univerzita v Liberci otvírá v rámci své pedagogické fakulty speciální pedagogiku 

předškolního věku, bakalářské studium v kombinované formě na tři roky.

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni nabízí učitelství pro mateřské školy -  

bakaláře.

Pedagogická fakulta Ostrava pedagogiku preprimárního vzdělávání, filozofie, přírodních a 

společenských základů studia, dramatické výchovy a pedagogickou praxi. Prezenčně i dálkově a 

s titulem bakalář.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má v rámci specializace program 

s názvem učitelství pro mateřské školy v kombinované i prezenční formě bakalářského stupně.

Změny ve školách s sebou přinášejí i proměny učitelské profese a přípravy na ni. Určujícím 

trendem je profesionalizace. Jedná se o výrazné rozšíření působnosti učitele a jeho podílu na 

socializaci a celkové kultivaci dětské osobnosti. Učitel by měl umět analyzovat vlastní činnost, 

Prezentovat a argumentovat svou práci , spolupracovat s kolegy, komunikovat s rodiči i širším 

sociálním okolím. Tyto skutečnosti vedou k vytváření nových hodnot učitelské profese 

(LUKÁŠOVÁ 2003, HELUS 2001). K tradičním hodnotám jako je tolerance, zodpovědnost, 

altruismus apod. se přiřazují nové -  chápání sebe sama, komunikativnost, flexibilita, přijímání 
z měn, kooperativnost atd.. Učitel už není jen tím, kdo umí, ví a tyto vědomosti a dovednosti 

Předává. Ale především ten, kdo vytváří podmínky pro učení. Je průvodcem na cestě za 

Poznáním. Učitelství přestává být chápáno jako technologický proces, ale začíná být chápáno 

Jako tvůrčí a velmi proměnlivá činnost ve které je mnoho neznámých i rizikových proměnných.
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3.4. Vliv vnějších změn na pedagogický proces a řízení školy

Pedagogický proces a jeho řízení

Pedagogický proces ve škole je procesem cílevědomým. Vychází zZvzdělávacích a výchovných 

cílů, které jsou obecně stanoveny ve školských zákonech, vyhláškách a ostatních legislativních 

normách. Konkretizovány jsou pak ve školních a třídních vzdělávacích programech. Účinnost 

Pedagogického procesu zjistíme konfrontací cílů programů s dosaženými vzdělávacími výsledky.

Škola vzdělává a vychovává dítě pro život tím, čemu jej učí. Často však vychovává tím, čemu ho 

neučí a ani učit nechce. Hodně podstatného co se ve škole děje neprobíhá jen v přímém 

výchovném působení -  pedagogickém procesu. Z uvedeného vyplývá, že nej důležitější nejsou 

nové vědomosti, které dítě ve škole získává, ale stejně podstatné je i tozco ve škole prožívá, jaké 

zkušenosti si z ní odnáší a které nezáměrné vlivy ho spoluutvářejí.

Řízení pedagogického procesu se děje několika způsoby: autoritativně, participačně nebo 

kooperativně.

Jednotlivé typy řízení ovlivňují povahu pedagogického procesu. Pokud je použito 

centralistického pojetí spojeného a autoritou a ze školy se stává továrna, která dodržuje přesné 

normy a směrnice. Naproti tomu pojetí ve kterém jsou aktéři spoluodpovědní protože na 

Pedagogickém procesu participují umožňuji dosažení lepších výsledků.

»Kázeň , je  heslo těch, kteří preferují obsah, zájem těch, kteří vepsali na své zástavy dítě. 

Stanovisko prvních je  logické, stanovisko druhých je psychologické. První zdůrazňují nutnost 

vyškolení a učenosti učitele -  druzí nutnost sympatie s dítětem a znalost jeho přirozených 
lrMinktů. Řízení a kontrola jsou heslem prvního směru,svoboda a iniciativa -  druhého. V prvním 

Případě se prosazuje zákon a řád, v druhém spontaneita. Prvním je  dražší udržení starého..., 
druzí se přiklánějí k novému, ke změně, k pokroku. Pasivita,rutina -  chaos, anarchie, to jsou 

obžaloby, kterými se vzájemně častují oba směry. “( Dewey,J. 1935, 145 an.)
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Strukturu pedagogického procesu tvoří tří hlavní komponenty a sice cíle a obsahy, dále vlastní 

proces a podmínky pro jeho realizaci. Jednotlivé komponenty spolu úzce souvisí a vzájemně se 

ovlivňují.

Důsledky změn vnějšího prostředí na řízení pedagogického procesu jsou globalizace, tzn. zrušení 

hranic, rychlý pohyb zboží a myšlenek, informační exploze, stále rychlejší výměna informací, 

nezávislost žáka na škole, rozvoj vědy a techniky, sociální vývoj a změny v uvažování, znalostní 

společnost, nové požadavky na školu, které nelze vždy předvídat, vstup do Evropské unie a 

školní vzdělávací programy.

Průmyslová společnost, která se přetransformovala do znalostní, měla za úkol ukončit vzdělávání 

dítěte na počátku dospívání, Na rozdíl od znalostní společnosti, ve které je učení celoživotní 

Proces.

Shora uváděné důsledky mají značný vliv na řízení školy. Vzrůstá úloha managementu, protože 

ve škole musí spolupracovat velké množství vzdělaných lidí a vedení by je mělo motivovat a 

řídit. Škola musí splňovat vysoké nároky rodičů, zřizovatele, státu, inspekce. Má být konkurence 

schopná.

Úspěšná organizace musí reagovat na požadavky měnícího se prostředí a přizpůsobovat se. 

Zavést změnu znamená jasně ji formulovat, srozumitelněji sdělit, získat pro ni spojence a dovést 

ji do úspěšného konce. Klíčovou roli v tomto procesu hraje vedoucí pracovník.

Úspěšná organizace je vystavěna na jasně vymezeném smyslu, struktuře, fungování a postavení 

lidí, realismu a prostředí.

Podstata změn by měla vycházet z teorie výchovy, která stanoví co bychom měli ve škole dělat. 

Z teorie organizace, která nám poradí jak máme založit to, aby se to dělo. A dále z teorie změny, 

která způsobí posun směrem k tomu, kde máme být. A nakonec z teorie měnění, tedy co má být 

vykonáno, aby byly ovlivněny faktory posunu.

Prameny změn mohou být nadřízené orgány. Pak se jedná o změnu se shora. Ke změně může 
v šak dojít uvnitř školy a to proto, že má špatné výsledky a nebo vykazuje nekázeň. Třetí možný 

Pramen může ležet mimo školství. Rodiče nebo nepedagogická veřejnost vnímá školu nepříznivě 
a  vyvine tlak na její změnu.
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Změnou v pedagogickém procesu mohou být nové výukové materiály nebo nové metody výuky. 

Pokud se tyto typy změn jeví jako nedostačující, pak je nutné změnit paradigma výchovy, které 

tvoří filosofie a pedagogická teorie.

Pokud ke změnám přistoupíme je potřeba dodržet určitý systém a pořadí jednotlivých kroků. 

Nejdříve zhodnotit, zda-li je uvažovaná změna potřebná a co nám přinese. Poté vytýčit 

budoucnost. Co se má stát, když ke změně dojde a co, když ne. Nutná je charakteristika 

současného stavu, kterou popíšeme, když si položíme otázku proč jsme tam, kde jsme. Na 

plánovanou změnu musíme být připraveni a schopni ji realizovat. Před vedoucím pracovníkem 

stojí nesnadná úloha získat pro změnu podporu. Posledním krokem při realizaci změn je 

evaluace, která nám poskytne zpětnou vazbu o jednotlivých krocích a o jejich výsledku.

Při realizování změn je nutné počítat s obavami jako je strach, nejistota a z nich vyplývající 

neochota změny podpořit. Ty lze překonávat pokusy o vyjasnění, čeho se vlastně obáváme, jaké 

nejistoty pociťujeme.

Funkce školy
v
Škola je relativně autonomní sociální systém ve kterém se pravidelně setkávají žáci a učitelé. 

Jejich setkání mají cíl, řád, konkrétní obsah a náplň. Z hlediska didaktického pohledu, který je 

dominantní, je hlavním účelem organizování vyučování a učení. Sociálně psychologický pohled 

upřednostňuje interakční systém ve škole. Sociologickým pohledem se škola jeví jako sociální 

tnstituce. Právní pohled upozorňuje na to, že škola je i právní a správní systém. A i když je 
v  tomto výčtu na posledním místě, ve realitě to tak nebývá a sice ekonomický pohled, podle 

kterého je škola podnik jako každý jiný.

Škola není přípravou na život, je to život sám. Dítě si z ní neodnáší pouze znalosti, ale modely 

sociálního chování.

Organizování pedagogického procesu

Je cílevědomá činnost s cílem uspořádat prvky v systému k dosažení stanovených cílů.

-28-



Organizační struktura závisí na stupni formalizace, je-li je vysoce formalizovaná, zahrnuje přesná 

pravidla co má kdy dělat. Některé organizační struktury musejí mít přesná pravidla, např. 

továrny.A jiné mají nepsaná pravidla chování, ktěm se řadí i školy. Je centralizovaná, ale 

dochází v ní k delegování pravomocí. Rutinní pravomoci mohou být delegovány, na rozdíl od 

strategických, které musí být centralizovány. Stupeň složitosti závisí na počtu specifikovaných 

prací a počtu oddělení. Dělba práce závisí na požadované specializaci.

Organizační struktury mohou být funkcionální kdy se jednotlivé útvary specializují na provádění 

určitých prací. Nebo procesní. V jednotlivých útvarech jsou seskupováni odborníci, kteří 

zabezpečují určitou fázi celého procesu. Existují i výrobkové struktury, které sdružují všechny 

Práce na jedné výrobkové řadě. Další formou jsou struktury zákaznické. Ty se orientují na 

klienta. Mezi ně patří i školy. Geografické struktury slouží potřebám regionu do kterého jsou 

umístěny. Struktury smíšené mohou existovat v každé společnosti, které vyhovuje kombinace 

více druhů struktur. Pokud hodláme minimalizace slabá a maximalizovat silná místa, pak 

Používáme maticové struktury, která dokáže účelně kombinovat funkcionální a výrobkové 

struktury. Nadnárodní struktury v sobě obsahují takové, které se vykazují zahraničními 

aktivitami.

Klasické organizační projektování obnáší vysokou složitost a vykazuje prvky vysoké centralizace 
a  vysoké formalizace. Byrokratické upřednostňuje jasnou dělbu práce, jednoznačně definované 

vztahy, jasná pravidla a spravedlivá kriteria hodnocení.

Klasická škola organizačního projektování obsahuje dělbu práce, jednotu zaměření, centralizace 

Pravomocí, pravomoc se rovná odpovědnost a jednotné přikazování.

Na rozdíl od neoklasické škola organizačního projektování reprezentuje malou složitost, méně 

formalizace a méně centralizace.Vychází totiž z jednotlivce, který je jedinečný, kreativní, 

Produktivní a sociální. A ze situace, která je neurčitá, nestabilní. Dále pak z technologie a 

strategie.
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Pedagogické řízení školy

Řízení školy má svá specifika. Jednak záleží na charakteru společnosti jejíž je škola součástí a 

odrazem. Efektivita práce je závislá na lidském faktoru, řízení je vedením lidí. Efektivnost 

znamená stálou reflexi řídících procesů.

Transformace řízení školy se projevuje zvyšováním samostatnosti v ekonomických, 

legislativních a dalších oblastech.Jedná se o změnu řízení něčeho na řízení, vedení někoho. Pro 

tuto transformaci je nutná modernizace prostředků řízení -  komputerizace. A velmi důležitá 

Personalistika . Tedy možnost přijímat a propouštět zaměstnance, ale také o ně pečovat. Navazují 

se nové vztahy s veřejností, rodiči, zřizovatelem. Prosazuje se ekonomická efektivnost, která se 

projevuje v konkurenčním prostředí.

V řízení školy převažuje vedení lidí proto je třeba jasně vymezit kompetence, image a klima 

Školy.

Vymezené kompetence musí být v souladu se zamýšlenou koncepcí školy. Je tedy nutné 

odpovědět si na základní otázky. Jaký má být žák a jaká škola? Jaký bude systém výuky a 

výchovné práce ? Jaké kompetence má mít vedení školy?

A tuto koncepci doprovázenou kompetencemi rozpracovat v reálných činnostech školy. 

Především v pedagogické oblasti do které spadá výuka a výchova. Dále pak v personální práci. 

Ta reprezentuje aktivní vyhledávání, příjímání a rozvoj zaměstnanců. Jejich motivaci a 

odměňování. Tvorba vnitřních norem školy jako jsou např. školní řády, patří do legislativních 

Činností. Další podstatnou složkou jsou ekonomické činnosti. Rozpočet školy, její správa a 

údržba. Otázky sponzorování. A v neposlední řadě se jedná i o veřejné vztahy. Jak bude škola 

Působit na veřejnost, úřady a odbory. Jakým způsobem s nimi bude komunikovat.

Kompetence doprovázející koncepci a rozpracované do jednotlivých reálií musí mít vymezení a 
s odpovědností musí přijít i patřičné pravomoce.

Koncepce výuky mít jasnou představu o organizace žáků a uspořádání jejich učení, o řízení 
v ýuky a uspořádání učiva, o organizace času a prostorovém uspořádání ve škole.

Koncepci výchovného působení školy lze oddělit pouze teoreticky, ve skutečnosti se jedná o 

jeden proces poznání, ve kterém dochází k ovlivňování žákova poznání (kognice) světa.
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Filozofická koncepce výchovného působení je přerodný, transformační článek mezi rodinou a 

reálným životem . Postavení dítěte v rodině je především citové. Je mu poskytována láska a péče. 

V reálném světě se toto postavení mění a získává věcný základ. Podstatný je výkon, znalosti a 

úspěšnost. Ve škole se jedná o středové postavení . Tedy postupný přechod od chráněného 

rodinou k úspěšnému ve společnosti.

Specifická koncepce výchovného působení na dítě je především personalizační. Skrývá v sobě 

podporu rozvoje individuality žáka z postavení založeném na emoci, ke vztahu založeném na 

výkonu. A dále kvalifikační, protože podporuje znalosti a výkon dítěte s poukazem na jejich 

uplatnění v reálném životě. Škola je určitý druh společenské komunity. Dítě v ní získává různé 

role, osvojuje si a akceptuje jistá pravidla. Proto má i socializační charakter. Integrující funkce 

školy se projevuje v tom, že je modelem reálného života. Výchovná koncepce v oblasti 

hodnotové znamená utváření životního stylu, vytváření postojů k životu, ke zdraví, přátelství, 

sportu , kultuře a k práci.

Teoretické modely výchovného vlivu mohou být racionální. Základem věcí je pořádek ve všem. 

Podstatná jsou pravidla hry. Zařízení je neosobní a vliv subjektu je zcela odstraněn. 

Humanistický , který je založen na důvěře v sílu mezilidských vztahů. Postmodernistický 

vykazující naprostou vnitřní kázeň jedince. A kladoucí důraz na sebeorganizování. Kombinací 

všech výše jmenovaných modelů je model integrovaný.

Cílovými hodnotami školy je rozvoj individuality žáka. Organizace volného času a poradenství.

Rozvoj socializace žáka . Osvojování si pravidel společenského života. Utváření sociálního 

postavení žáka . Organizace činností ve kterých zaujímá jiné postavení než ve výuce. Akce žáků, 

besídky. Utváření žákovských sociálních vazeb při celoškolních prezentacích.

Mezi základní modely výchovných systémů školy patří model elementární. Škola je vzdělávací 

instituce a vše se děje ve výuce, nic mimo ni nebo navíc. Oproti tomu základní model školy 
v ytváří edukační prostředí ve výuce i mimo ni. Jeho druhy určuje i organizuje škola. Péče o žáka 

i mimo výuku. Na participačním modelu se při vytváření edukačního prostředí podílejí i jiné 

subjekty. A kombinací všech je komplexní, který umožňuje vytvářet ve škole společenství žáků, 
r°diěů a učitelů. Jedná se o dobře promyšlenou koncepci.
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3.6. Vedení lidí
Pro vedení lidí je nej důležitější znát jejich motivaci. Ne vždy to je finanční ohodnocení. 

Naučit se oceňovat je podstatným rysem v komunikaci mezi ředitelkou a učitelkami. Potřeba 

uznání a seberealizace, která patří v Maslowově hierarchii k těm nej vyšším, často souvisí 

s motivací. Každého jedince však motivuje něco jiného. Podle Spencerovy pyramidy stojí 

motivace nejníže. Profesní kompetence, které jsou naopak na vrcholu pyramidy snadno rozpozná 

každá ředitelka. I sociální dovednosti se při bližším nebo neformálním kontaktu dají poznat. Jak 

to ale je s postoji (etickými) a motivací? Tady je nutné zaměřit se na poznání v čem jsou lidé 

vynikající, jaké mají silné stránky. Uspokojení nejvyšší lidské potřeby vede ke spokojenosti a 

k zvýšení výkonu. A pokud se zvedne výkon jednotlivce, tak se zvýší efektivity práce celé 

mateřské školy. Je tedy vhodné předávat kompetence do oblastí, ve kterých je jednotlivý 

zaměstnanec dobrý. Umožnit jeho seberealizaci. Dát mu svobodu v rozhodování.

Jedním z účinných nástrojů vedení lidí je kontrola, hospitační činnost a porady. Tyto 

prostředky podávají informace pro objektivní vyhodnocení práce celé školy. Ředitelka pomocí 

nich zjišťuje, jak zaměstnanci plní základní povinnosti, ale i úkoly vyplývající ze školního 

vzdělávacího programu a krátkodobých plánů. Z hlediska pedagogického procesu jsou velmi 

Podstatné hospitace, při kterých ředitelka školy nejen hodnotí, ale také určuje směr výchovné 

Práce. Obsahem hospitace je sledování a hodnocení obsahu, organizace, průběhu a výsledků 

vyučování se zřetelem k cílům vzdělávání. A to je důležité pro řídící práci ředitelky.

3.6.1. Základní okruhy personální práce

Příprava a výběr pracovníků

Ředitel by měl znát budoucí potřeby lidských zdrojů školy, kterou řídí. Tyto lidi aktivně 

vyhledávat, adekvátně vybírat a navrhovat jejich efektivnější uspořádání. Tím ovšem jeho práce 

nekončí, právě naopak. Vybrané lidi musí seznamovat s metodami a organizací práce, rozvíjet je 
a  pravidelně hodnotit. Součástí hodnocení je i odměňování při kterém je třeba si uvědomit, že 

příliš nízká odměna může vést k fluktuaci a příliš vysoká ke stagnaci v organizaci. Odměňování 

může mít i formu zabezpečení. Kdy jsou zaměstnanci poskytovány jiné výhody. Například 

využití zařízení školy pro vlastní potřebu. Nebo využití zdravotních programů pro zaměstnance.
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Ředitel zajišťuje spokojenost zaměstnanců tím, že podporuje a rozvíjí zaměstnanecké vztahy 

pomáhá s řešením osobních problémů.

3.6.2. Uspokojování základních potřeb

Motivační teorie hierarchie potřeb Abrahama Maslowa 

Známá Maslowova pyramida na jejíž základně jsou fyziologické potřeby, v prvním patře pak 

potřeba jistoty a bezpečí, nad ní jsou sociální potřeby, dále potřeba uznání a vážnosti a na 

vrcholu potřeba seberealizace dokladuje, že pokud má člověk uspokojeny všechny základní 

potřeby, může na nich stavět i svůj pracovní život.

Dvoufaktorová teorie a Frederick Herzberga

Mezi kladné faktory patří tzv. motivátory, kterými jsou morální a hmotné ocenění dobré práce, 

Pocit úspěchu, ocenění profesionality, prezentace výsledků na veřejnosti, to jsou faktory, které 

vyvolávají jen uspokojení a aktivují zájem o práci

Druhým typem faktorů jsou faktory nespokojenosti, např. špatné hygienické podmínky na 

pracovišti (hluk, málo světla nebo tepla apod.), nevhodný pracovní systém vedoucích pracovníků, 

netaktní způsob kontroly, jsou naopak faktory, které působí nemotivačně, brzdí výkon, zvyšují 

možnost konfliktů a stresují.

Teorie tří typů motivačních potřeb McCleelandova

Mezi motivační potřeby patří potřeba sounáležitosti. Tou se rozumí pozitivní vztahy na 

Pracovišti, oblíbenost v kolektivu zaměstnanců. Potřeba moci, která je prezentována dominantní 

rolí jedince a možností ovlivňovat ostatní. A v neposlední řadě i potřeba úspěchu, tedy možnost 

Podílet se na tvůrčích i rizikových úkolech rozhodovacího charakteru , iniciovat změny, převzít 

zodpovědnost, najít v nich něco zajímavého, hodně a rád pracovat.
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Teorie očekávání Victora H.Vrooma

Teorie očekávání tvrdí, že lidé jsou ochotni dělat mnoho pro to, aby dosáhli vytyčeného cíle, 

pokud věří v jeho hodnotu a je pravděpodobné, že dosáhnou výsledku. Síla motivace se rovná 

hodnota x očekávání.

Model očekávání Lymana W. Portera a Edwarda E. Lawlera

Úvahy jedince v této teorii se točí kolem otázek typu: Jsem schopen? Stojí to za vynaložené úsilí? 

Je cíl v souladu s mými dalšími záměry?

Teorie spravedlivé (nespravedlivé) odměny J.Stacy Adamse

V teorii spravedlivé a nespravedlivé odměny si jedinec porovnává své výsledky, náklady a úsilí s 

výsledky, náklady a úsilím jiné osoby -  kolegy v práci.

Teorie pozitivního posílení B.Fredericka Skinnera

Pokud pozitivně motivujeme zaměstnance, tedy kladně hodnotíme žádoucí chování, vytváříme u 

něj potřebu toto chování opakovat. Na rozdíl od negativní motivace, která fixuje ostražitost před 

opakováním chybné činnosti. Chceme-li docílit utlumení určité aktivity, je vhodné ignorovat 

činnosti pracovníka, které nejsou v souladu s cíli organizace a to pak vede ke korekci jeho 

chování. Problematickou částí této teorie je potrestání, což je složitá akce managera, který musí 

vyhodnotit přiměřenost a taktnost trestu.

3.6.3.Motivační faktory na pracovišti

Ekonomická teorie volby mezi pracovní činností a nečinností

Činnosti všech lidí jsou rozděleny do dvou kategorií a sice na zahálku a spotřebu. Čím déle 

Pracujeme, tím méně času máme na zahálku. Čím více pracujeme, tím více můžeme konzumovat, 

protože spotřeba stojí peníze.

Teorie potřeb
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Lidé pracují proto, aby uspokojili své fyziologické potřeby, jistotu a bezpečí, jakmile jsou 

uspokojeny nabývá na důležitosti sociální motivace, např. vážená pozice. A konečně po jejím 

uspokojení pracují proto, aby rozvinuli osobní potenciál, (podle Maslowovy hierarchie potřeb)

Teorie posilování

Lidé volí jistý typ práce, podávají výkon a jestliže tato činnost vede k odměně, dojde tak 

k posílení a výkon se zlepší.

Kognitivní teorie

Lidé jednají uvážlivě, berou na vědomí důsledky vlastního chování a snaží se dojít k nejlepším 

výsledkům.

Teorie valence a očekávání

Práce může být nástrojem k dosažení ceněného výsledku.

3.6.4. Peníze jako stimul

Ekonomové řadí peníze na nejvyšší příčku žebříčku. Psychologové tvrdí, že mohou stimulovat 

různé typy lidí v různých situacích různě.

Aby peníze fungovaly jako stimul, je potřeba stanovit kriteria, přičemž vyšší počet kriterií než 6 

Je nemotivující, protože lidé mají pocit, že tolik kritérií neobsáhnou. Důležitý je také jednoduchý 
a  průhledný systém přidělování peněz. A zlaté pravidlo zní - za stejný výkon stejná odměna.

3.6.5.Vývoj stylů řízení v minulosti a dnes

Leadership -  manažersky styl vedení lidí
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Leader je vůdce, který dokáže v každé situaci dobře motivovat podřízené, vytvářet klima nadšené 

spolupráce a tím podněcovat spolupracovníky k tvůrčím činnostem. Každému z vůdců je vlastní 

jiný styl řízení. Autokratický styl volí ten, který přikazuje, rozhoduje a očekává bezpodmínečné 

splnění svých příkazů. Tento styl je vysoce účinný, ale jen krátkodobě. Hodí se pro krizový 

management. Například tehdy, když je organizace v rozkladu. Rizikem tohoto stylu vedení bývá, 

že pokud není vedení na pracovišti, klesá výkon zaměstnanců. Naopak demokratický styl vedení 

připouští spoluúčast spolupracovníků na řízení a tím dosahuje vysoké angažovanosti a efektivity 

práce. Podřízení se identifikují s firmou. Tento systém vedení předpokládá vzájemnou důvěru 

mezi leaderem a zaměstnanci. Styl volná uzda, ve kterém vůdce reprezentuje a zprostředkovává 

informace a podřízení jsou schopni plnit hlavní úkoly samostatně, uvolňuje čas vůdci, je ale 

vhodný jen pro některé pracovníky. Může totiž způsobit ohrožení plnění úkolů.

Likertův systém

V něm jsou vedoucí orientovaní na práci a vedoucí orientovaní na vztahy. A podle této orientace 

řídí organizaci. Buď je pro ně přednější výkon a pak sledují odvedenou práci. Nebojsou pro ně 

důležitější vztahy na pracovišti a pak přizpůsobují styl vedení budování dobrých

zaměstnaneckých vztahů.

Systém exploativně -  autoritativní předpokládá přísnou disciplínu. Komunikace se uskutečňuje 

jen shora dolů. A aktivita a iniciativa zaměstnanců není akceptována. V systému benevolentně -  

autoritativní autorita stále převládá, ale vůdce je ochoten o problémech diskutovat. Pokud je 

vůdce ochoten s podřízenými konzultovat své i jejich názory, projevuje toleranci, deleguje méně 

důležité pravomoci, využívá systém konzultativní. Za nej demokratičtější je považován 

Participativně -  skupinový systém, ve kterém vůdce přenáší na nižší články velkou část 

Pravomocí, jedná s nimi jako s partnery, respektuje jejich názory a pozitivně je motivuje.

Styly řízení je nutné přizpůsobit kvalifikaci pracovníků. Existuje skryté řízení ve kterém někdo 

reprezentuje a jiný rozhoduje. Nebo prezentace zvláštních způsobů zdůvodňování na základě 

zákona. Může se jednat i o předkládání fiktivních výsledků. Jiným způsobem je systém 

„mluvčích“. A v neposlední řadě existuje styl autokratického řízení prezentovaného na veřejnosti 

Jako demokratické.
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3.6.6. Osobnostní rysy managera

Manager je někdo kdo rád někde vystupuje, je náročný, kritický, energický, ochotný organizovat, 

porozumět psychice spolupracovníků, získat loajalitu, vést k dosažení cíle, naplnit motivační 

potřeby svých podřízených. Jeho inteligence se vyznačuje schopností řešit problémy.

Všechny druhy inteligence, jazykovou, matematicko-logickou, vizuálně-prostorovou, tělesně- 

pohybovou, hudební, interpersonální, intrapersonální, přírodopisnou i existenciální manager 

potřebuje ke svému rozhodování. V poslední době se také čím dále více zdůrazňuje i emoční 

inteligence , což je schopnost vztahující se k vlastní osobě. Sebeuvědomění , orientace ve 

vlastních duševních pochodech, sebedůvěra, sebeovládání, mezi které patří spolehlivost, 

svědomitost, přizpůsobivost, inovativnost. Motivace k vyšším cílům reprezentuje ctižádostivost, 

loajalitu, iniciativnost a životní optimismus.

3.6.7. Druhy konfliktů a jejich řešení

Schopnost řešit konflikt je jednou z klíčových dovedností managera. Konflikt je přímé střetnutí 

rozporných sil, vlivů stránek, tendencí, které je doprovázeno maximalizací napětí. Ovlivňují ho 

Psychogenní faktory -  poruchy duševního zdraví, zkreslené sociální vnímání, asociální chování. 

A sociogenní faktory -  nepřesné stanovení úkolů, rozpornost předpisů, špatná komunikace, nízká 

úroveň řízení.

Druhy konfliktů -  intrapersonální, které vznikají v životě jedince a interpersonální, pocházející 
z e vztahů mezi lidmi.

Reakce na konflikt mohou být různé. Patří mezi ně identifikace neboli ztotožnění se 
s konfliktem. Obsese a zpětné upadání do konfliktu čili regrese. Další zmožných reakcí je 

rezignace. Útěk do izolace. A v neposlední řadě se může jednat o popírání konfliktu, čili negaci.

Pro řešení a zvládání osobních konfliktů je potřeba znát zásady duševní hygieny nebo využít 

sociálně psychologický výcvik. Tzn. naučit se lépe rozumět sobě samému i druhým a osvojit si 

sociálně psychologické dovednosti. K řešení konfliktů mezi lidmi dochází spontánně a to tehdy, 
když pominou příčiny konfliktu. Nebo záměrně. Účastníci si jej vyřeší sami nebo jim pomůže 

třetí, do konfliktu nezasvěcená, osoba. Etapy řešení. Řešení musí přijít co nejdříve po konfliktu -
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to je tzv. první fáze. Ve druhé fázi musí dojít k analýze situace tak, aby bylo ve třetí fázi možné 

navrhnout řešení konfliktu. Poslední fáze by měla přijít s určitým časovým odstupem, protože jen 

tak je možné výsledek posoudit.

3.6.8. Zásady organizace času řídícího pracovníka -  selfmanagement.

Náplň sebeřízení -  selfmanagementu lze rozdělit na sebepoznání, seberozvoj a 

sebehodnocení řídícího pracovníka.

Řízení času. Čas lze považovat za jeden z podstatných zdrojů. Proto je zejména potřeba 

stanovit si realistické cíle. Orientovat se na cíl ne na činnost. Uvážit své priority mezi které spadá 

významnost a naléhavost úloh. Určit si irelevantní úkoly, které budou delegovány. Dokončit 

započatou práci a nepřeskakovat z jedné činnosti na druhou. Dobře se připravit na řešení 

složitých úkolů. A pro ty tvůrčí si vyhradit nejlepší čas. Nechat si určitou časovou rezervu. A 

zaměřit se na plýtvání s časem, které je nepřítelem všech vedoucích pracovníků.

Analýza času řídícího pracovníka by měla obsahovat tyto prvky. Neodkládat nic, co je nutné 

udělat. Najít cesty jak omezit vyrušování. Redukovat čas strávený diskusemi s kolegy a mířit 
k cíli. Delegovat úkoly a očekávat jejich samostatné řešení. A naučit se říkat ne, pokud je úkol 

irelevantní.

3-6.9.Komunikace vedoucích pracovníků s podřízenými a s veřejností

Jedná se o jednu ze základních životních potřeb při které dochází k přenosu informací i pocitů. A 

která probíhá mezi jedinci, mezi jedincem a skupinou a mezi skupinami. Je to interaktivní 

Proces, který závisí na situaci a lidech. Může však vykazovat jisté poruchy. Problémem 

mezilidských vztahů bývá nedostatečná komunikace, která zapříčiňují nízkou produktivitu práce 
a  stresové situace. Obdobně může působit i přemíra komunikace. Komunikace je buďto přímá. 
Pak se jedná o jednání, obrazovou prezentaci, symbolickou nebo neverbální komunikaci. 

Pracovní komunikace je pro úspěch organizace klíčová. Měla by být záměrná a přispívat k cíli. 

Nesmí při ní chybět žádná skupina zaměstnanců. A odpovědnost za ní mají obě strany, manažeři i 

zaměstnanci. Komunikační kanály jsou vnější a to zejména sdělovací prostředky, reklama, 

mzerát, časopisy, úřední desky, vývěsky, telefon, internet, porady, jednání a grafický projev. A
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vnitřní -  porady a jednání, oběžníky bulettiny a intranet. Účinná komunikace vedoucího 

pracovníka by měla být seriózní, decentní, jistá, zdvořilá, přátelská, uhlazená, přiměřeně 

chladná(vřelá) a kultivovaná.
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4. Články a diskuse v odborném tisku -  Učitelské noviny

Učitelské noviny 2007

Č.l. z 2.ledna 2007

Vyplácí se pedagogické studium?

Radmil Švancar

Analytička Kateřina Vokáčová se ve své diplomové práci zabývala návratností nákladů na 

studium pedagogické fakulty a zjistila následující fakta. Student prezenčního studia vynaloží 

částku ve výši 452 000,-Kč, která se mu vrátí za 11 let, pokud by studoval jinou fakultu, trvalo by 

to pouze 3 roky, pokud by si na své studium musel půjčit, zadlužil by se na 16 let. Státní investice 

na jednoho studenta představují cca 850 000,-Kč.

(Údaje jsou z roku 2003)

Závěr:

Pokud by člověk myslel pouze ekonomicky, tak studium pedagogiky se nevyplatí ani 

jemu ani státu.

Č.4z23.1edna 2007

Je projekt úspěšný ředitel úspěšný ?

Jaroslava Štefflová

Povinnost vzdělávat se stanovil ředitelům zákon. Základy musí projít každý, kdo je ve funkci 

nténě než deset let. A každý nový nejpozději do dvou let ode dne, kdy začal funkci vykonávat.

Projekt úspěšný ředitel, který za finanční podpory ESF připravil Národní institut pro další 

vzdělávání má tři fáze: základní -  studium pro ředitele škol a školských zařízení, profesionální -  

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, funkční -  průběžné vzdělávání se zřetelem na 

kurikulární změny.

Projektu se mohou zúčastnit je plně organizované základní a střední školy, které mají přímou 

návaznost na trh práce. Pro ty ostatní je v rámci dalšího vzdělávání učitelů připraveno školení
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s podobným obsahem, jen si ho musí uhradit sami. Zájem o tento projekt přesahoval nabídku. 

Hlásili se do něj i ředitelé, kteří byli v praxi více než deset let a zákonná povinnost se na ně tedy 

nevztahovala.

Závěr:

Zmiňované funkční studium bylo určeno jen pro malý okruh ředitelů, ale přesto o něj 
měli enormní zájem.

Č. 9 z 27.února 2007

Více rozmyslu do dalšího vzdělávání

Jaroslava Štefílová

Se vzdělávací nabídkou se roztrhl pytel. Kde ale mají učitelé v běžných pracovních 

Povinnostech najít čas? A kde za ně ředitelé naleznou suplování?

Mateřské školy, málotřídní základní školy a základní umělecké školy však mají smůlu. Na ně se 

pomoc ESF nevztahuje. Málotřídkám může pomoci ministerstvo školství vypsáním rozvojového 

Programu, ale i mateřské školy by potřebovaly učitele schopného vyučovat cizí jazyk, protože se 
s seznamováním s cizím jazykem v předškolním věku počítá v Národním plánu výuky cizích 

jazyků.

Závěr:

Diskriminaci v možnostech dalšího vzdělávání se učitelé ostatních typů škol brání.

Nové platové výměry přinesly do mateřských škol starosti

Pavla Petrů-Kicková

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě říká: Zdoby, kterou má zaměstnanec započtenou, odečte zaměstnavatel 2 roky, pokud 

dosáhl jen středního vzdělání s maturitou...
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Odborné středoškolské vzdělání zakončené maturitou je v současné době akceptováno jako 

dostatečná odborná kvalifikace pro pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání. 

Z naprosté absence pedagogů s vyšším odborným vzděláním lze vyvodit dva závěry. Jednak je 

tento stupeň vzdělání nový. Byl zaveden novelou školského zákona z roku 1995. V oboru 

pedagogika, učitelství se jako základní motivace pro jeho studium kombinuje zájem o tento obor 

(60%) a nepřijetí ke studiu na VŠ (86%). Z čehož vyplývá, že absolventky středních škol, které 

nebyly přijaty na VŠ volí studium VOŠ jako mezistanici, do pedagogického procesu nenastupují 

a bez obtíží se uplatňují v jiných oborech.

Z třináctiprocentní menšiny, která v tomto vzorku vykazuje vysokoškolské vzdělání 

magisterského typu, lze usuzovat na fakt, že část předškolních pedagogů vnímá středoškolské 

vzdělání jako nedostačující a to zvlášť pro vedoucí funkci.

Závěr:

Shora uváděné nařízení vlády postihlo naprostou většinu současných učitelek 

mateřských škol, které mají středoškolské vzdělání. Navíc neexistuje žádná forma 

dálkového studia vyšší odborné školy, které by jim umožnila si vzdělání doplnit.

Č. 10 z ó.března 2007

Profesní bakalář jako cesta pro vyšší odborné školy

Petr Husník

Počty vysokoškoláků rostou a na vyšších odborných školách, které ze zákona fakticky nespadají 

do stejné terciární sféry , naopak klesají. Titul bakalář je veřejností vnímán lépe než diplomovaný 

specialista. Navíc studenti často vnímají VOŠ jako přestupní stanici k dalšímu studiu na VŠ. 

Proto navrhuje asociace vyšších odborných škol nový titul -  profesní bakalář. Ten by měl být 

Postaven na lidech z praxe.

Závěr:

Absolventi VOŠ nenastupují do praxe, ale pokračují ve studiu vysoké školy.
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Č. 11 z 13.března 2007

Projekt úspěšný ředitel po první etapě 

Jaroslava Štefflová

Projekt dalšího vzdělávání určený řídícím pracovníkům je měl naučit efektivně vést pedagogický 

kolektiv, jednat se zřizovateli i partnery školy, orientovat se v legislativě atd..497 frekventantů ho 

hodnotilo jako úspěšný.

Č.26 z 19.května 2007

Stanovisko k aktuální politice ve školství

Republiková rada APZŠ ČR

K přípravě budoucích pedagogických pracovníků uvádí, že vítá snahu vysokých škol vytvořit 

profil vysokoškolsky vzdělaného pedagoga v magisterském programu. Jeho příprava by se měla 

týkat především, cizích jazyků, mezipředmětových souvislostí, rozšíření aprobací, 

individualizace výuky, pedagogické diagnostiky, oborové didaktiky, hodnocení a evaluace a 

systematické pedagogické praxe v průběhu studia.

Č. 27 z 26. června 2007

Jediná „voška“ pro mateřinky
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Jaroslava Štefflová

Ředitel Střední pedagogické školy v Litomyšli, Stanislav Leníček, informuje o denním tříletém a 

dálkovém čtyřletém studiu na VOŠ. Jedná se o jedinou z pěti pedagogických škol, která má 

zaměření pro předškolní výchovu a nemůže uspokojit požadavky všech současných učitelek, 

které by si i přes nevýhodu, neboť by studovaly 4 roky, aby se jim neodečítaly dva roky z praxe, 

toto zvýšení kvalifikace chtěly dopřát. V letošním roce se hlásilo 70 uchazeček z celé republiky a 

bylo jich přijato 40. Většinou to byly nekvalifikované učitelky, které by musely z místa odejít.

Č. 38 z 30. října 2007

Potřebují krajská zařízení DVPP vznik své asociace 

Radmil Švancar

Nejistota další existence krajských školských a vzdělávacích zařízení přiměla jejich ředitele 

k úvahám o založení asociace pro případná jednání s ministerstvem školství.

ZÁVĚR

Odborný pedagogický tisk se v roce 2007 věnoval jednak funkčnímu vzdělávání ředitelů 

škol a školských zařízení, které reprezentoval projekt „Úspěšný ředitel“. Ačkoli o něj byl 

veliký zájem, byl určen pouze pro jeden segment ředitelů základních škol, což bylo jistě ke 

Škodě věci.

Druhým tématem bylo vyšší odborné školství, které se jevilo jako slepá kolej terciálního 

vzdělávání.
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5. Charakteristika kraje

Středočeský kraj byl vytvořen jako územně samosprávný celek v roce 2000. Žije v něm 1 146 

343 obyvatel ( podle údajů statistického úřadu k 31.3.2005). Jeho rozloha činí 11 014 km2, což 

představuje 14% rozlohy České republiky. Je rozdělen na 26 správních obvodů -  obcí 

s rozšířenou působností. Největší je region Příbram -  8% rozlohy a nejmenší Neratovice -  1% 

rozlohy kraje. Hustota obyvatel je 130 obyvatel na km2. Má 1 146 obcí/měst (k 31.12.2003). 

Krajem vede velmi frekventovaná dopravní síť a to jak silniční, tak železniční.

Jeho specifikem je přímé napojení na hlavní město. Středočeský kraj dodává Praze pracovní 

sílu, zboží, potraviny a zároveň je pro ni rekreační oblastí.

Je tu rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba, z té pak zvlášť strojírenství, chemie a 

potravinářství. Průměrná hrubá mzda činí 17 343 Kč.

Nezaměstnanost je proti republikovému průměru dlouhodobě nízká -  6,60%. Nemalý podíl 

na tom mají i vysokoškolsky vzdělání lidé, kterých je v tomto kraji, podle údajů z roku 2003,

7%. V kraji je velké množství unikátních památek. Mnohé z nich jsou zapsány na seznamu 

UNESCO. Např. komplex Kutná Hora.

Školství ve Středočeském kraji

Počet škol a školských zařízení 
ve Středočeském kraji 

(podle zřizovatelů)

Zřizovatel Počet

Obec 962
Kraj 205
Soukromá 48
Církev 10
MŠMT 8

Celkem 1233
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Počet mateřských škol 
ve Středočeském kraji 

(zřizovatel-obec)

Počet
MŠ

Počet
tříd

Počet
dětí

Počet
učitelů

678 1 320 30 233 2 417
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6. Výzkumná část

6.1. Cíl zkoumání -  Vedení lidí v podmínkách malé mateřské školy z hlediska řízení 

pedagogického procesu

Hypotézy -  1. Je současná ředitelka mateřské školy spíše pedagog nebo

manažer ?

2. Jaké jsou  požadavky a možnosti dalšího vzdělávání ředitelek 

mateřských škol?

6.2. Metoda výzkumu -  Dotazník

Výběr zkoumaných osob -  Ředitelky středočeských mateřských škol s nejvýše 15 zaměstnanci „ 

Způsob zpracování výsledků -  Tabulky, Grafy 

Využití výsledků -  Manuál námětů pro ředitelky malých MŠ

Dotazník

Dotazníková metoda je taková metoda, která shromažďuje data na základě dotazování 

se osob a je určena pro hromadné získávání údajů. Z těchto důvodů patří také mezi nejčastěji 

užívané způsoby zjišťování skutečností. Sestavení dotazníku se jeví jako snadné. A s malou 

časovou investicí lze získat velké množství informací. To však může vést k problémům se špatně 

sestaveným dotazníkem, ve kterém jsou nevhodně nebo nejasně formulované otázky -  položky. 

Respondentovi se pak vyplňování takového dotazníku může jevit jako složité. Například proto, 

že žádná z uvedených možností odpovědi nevyjadřuje přesně jeho názor. Dotazník je 

strukturován do třech bloků. Žádný z nich nemá okrajový nebo jen doplňkový význam a jeden 

druhý nepřekrývá, nevylučuje ani nepotvrzuje.
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a) složení dotazníku:

1 .část-vstupní -  obsahuje tzv. hlavičku dotazníku, tedy identifikační údaje o autorovi, 

o samotném dotazníku, vysvětlení jeho cílů, důležitosti respondentových odpovědí a pokyny 

k vyplňování.

2.část -  vlastní otázky -  uzavřené -  respondent zakroužkuje vybranou odpověď

obsahová struktura dotazníku -  1. blok -  O mateřské škole

2.blok -  O řediteli

3.blok -  Práce ředitelky mateřské školy

3.část -  poděkování

b) validita jednotlivých typů otázek

faktografické -  ptají se na věk, pohlaví, vzdělání atd. respondenta -  vysoce validní, protože na ně 

odpovídají dotázaní obyčejně velmi přesně

názorové a postojové -  vykazují nižší validitu a závisí na položení otázky a respondentovi 

samotném

c) reliabilita dotazníku

Závisí na jeho konzistenci. Pokud chceme dosáhnout vysoké reliability, je vhodné, 

když se na jednu a tutéž informaci ptáme vícekrát. Větší počet odpovědí zpevní výsledek.

d) délka dotazníku

Délka dotazníku má být taková, aby respondenta neunavila a výzkumník dostal 

všechny potřebné informace. Zajímavost otázek může délku dotazníku prodloužit.
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e) návratnost dotazníku

Jedná se o poměr mezi počtem odeslaných a vyplněných a vrácených dotazníků. Uvádí 

se v procentech a závisí i na způsobu předávání dotazníku. Např. osobní x zaslání poštou.

průvodní dopis

Průvodní dopis je velmi důležitou součástí výzkumu. Vysvětluje respondentovi, proč 

se na něj výzkumník obrací, prosí ho o spolupráci při vyplňování dotazníku a žádá ho o jeho 

termínované vrácení.

Cíl výzkumu

Zmapovat problematiku vedení lidí v mateřské škole s nejvýše patnácti zaměstnanci z hlediska 

řízení pedagogického procesu.

6.3 Výzkumné šetření

Samotnému výzkumnému šetření, které probíhalo šest měsíců a to v období od ledna do 

června 2007, předcházela příprava dotazníku v červenci a srpnu 2006. Autorka výzkumu si 

nejprve na Krajském úřadu Středočeského kraje, konkrétně odboru školství, zajistila jmenný 

seznam vedoucích odborů školství celého středočeského kraje. Ty pak telefonicky kontaktovala a 

požádala je o vytipování a obeslání dotazníku takovým mateřským školám, které odpovídali 

zadání. Odevzdání dotazníku nebylo časově omezeno.

Po prvním měsíci byla návratnost 29 dotazníků = 60,42%. V následujících třiceti dnech se 

vrátilo dalších 10 dotazníků = 20,83 %. A posledních 9 dotazníků = 18,75% se vrátilo po dalších 

30 dnech od rozeslání prvních dotazníků.
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Dotazník

Samotný dotazník je koncipován do třech částí. První má název O mateřské škole, 

druhá O řediteli a třetí se nazývá Práce ředitelky mateřské školy.

Vedení lidí v podmínkách malé školy z hlediska pedagogického procesu.

Dotazník

Vážené kolegyně ředitelky mateřských škol,

úvodem každé žádosti o spolupráci se píše zaklinači formule o tom, že žádající chápe, že máte 

mnoho práce, jste velmi vytížené a zavalené, zvláště administrativou, ale přesto si dovoluje Vás 

poprosit o chvilku času na vyplnění dotazníku, který by mu pomohl v jeho výzkumném šetření a 

tím i v diplomové práci.

To vše je samozřejmě i v tomto případě pravda. Jen stím rozdílem, že se jedná o 

doktorandskou práci a výzkumné šetření by mělo být velmi rozsáhle a mělo by pokrýt celý 

středočeský kraj.

Pokud budete chtít zůstat v anonymitě, považujte tento dotazník za anonymní, ale jinak bych 

byla velmi ráda, kdybyste uvedli adresu, tel.či jiný kontakt.

Děkuji Vám za spolupráci a slibuji, že Vám budu kdykoli k dispozici, pokud se na mne 

obrátíte s obdobným úkolem.

Mgr. Pavla Kicková 

MŠ Strančice

Ke Školce 235

251 63 Strančice

msstrancice@msstrancice.cz

tel. 323 640022
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fax. 323 640033

O mateřské škole

1.Velikost:

1.1 .jeden právní subjekt -  a) jednotřídní

b) dvoutřídní

c) trojtřídní

d) čtyři a více tříd

1.2.více škol v jednom právním subjektu ne počet 0 počet tříd 0

2.Počet zaměstnanců:

do 5 do 10 do 15 do 20 jiný počet

3.Průměrný věk pedagogických pracovníků: 44.............................................................

4.Stálost kolektivu:

a) stálý -  změny jsou výjimečné

b) občas se měnící

c) často se měnící -  osobní důvody zaměstnanců

- nespokojenost zaměstnanců

- nespokojenost vedení se zaměstnanci

5.Pověřená zástupkyně ředitelky:

a) ano
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b) ne

6. Delegování pravomocí:

a) ano běžně -  organizační

- pedagogické

- ekonomické

- legislativní

b) jen někdy jak é .........

c) ne

7. Iniciativa zaměstnanců v zapojení se do řízení školy:

a) ano

b) někdy

c) ne

8. Samostatný administrativní pracovník:

a) ano -  hospodářka

- ekonomka

- účetní

- admin. pracovník

je zaměstnancem školy..............

je placen r provozního rozpočtu

b) ne
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O řediteli

Praxe ve školství

a) MŠ b) ZŠ c) SŠ

do 5 let do 10 do 15

d)VŠ

do 20

e)ZUŠ

do 25

fjškolní družina

do 30 a více

Počet let ve funkci ředitelky

méně než 5 let do 10 do 15 do 20 do 30 a více

V kolika letech jste nastoupila do funkce

do 20 roku věku do 30 do 40 do 50 a více

Důvod nástupu do funkce

a) vlastní ambice b) souhra okolností c) funkce mi byla nabídnuta

Historie funkce ředitele

a) první funkce b) druhá c) další

Dosažené vzdělání

a) středoškolské b) vyšší odborné c) vysokoškolské -  bakalářské d)doktorandské 

- magisterské

Jaké vzdělávání je potřeba pro funkci ředitele MŠ?
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a) středoškolské b) vyšší odborné c) vysokoškolské

V jaké oboru především?

a) pedagogickém b) ekonomickém c) právnickém d) manažérském e) všechny

Je potřeba si vzdělání průběžně doplňovat?

a) ano -  pravidelně b) ne

- podle potřeby

Jakým způsobem?

a) samostudium b) přednášky v rámci DVPP c) celoživotní vzdělávání studiem
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Práce ředitelky MŠ

Vyhovuje vám právní subjektivita?

a) ano b) ne

Pozitiva právní subjektivity

a) větší kompetence ředitele na zařízení

b) dobrá spolupráce s obecním úřadem

c) ................................................................................................................................

Negativa

a) stále větší administrativa

b) určování platu ředitele školy od obce

c) ................................................................................................................................

Kolik hodin týdně věnujete práci nad rámec pracovních povinností?

a)do5 hodin b) do 10 c) více

Kolik hodin na přímou práci s dětmi ve své funkci považujete za optimální? 

a) současná praxe mi vyhovuje b) méně než je nyní stanoveno c) více

Stačí vám daný počet hodin pro řídící práci?

a) ano b) ne c) jak kdy
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Jaké řešení přespočetných hodin by vám vyhovovalo?

a) snížení úvazku u dětí b) přenesení úkonů na admin.sílu c) necítím potřebu řešení

Plánujete si svou práci pravidelně?

a) ano b) ne c) podle potřeby

Kolik hodin denně vám zaberou neplánované aktivity?

a) do hodiny b) do dvou c) jak kdy

Umíte relaxovat?

a) ano b) ne c) jak kdy
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7. Analytická část

Zpracování dotazníku

Respondenti

Počet, pohlaví, věk, vzdělání a počet let ve funkci

Respondenti.

žena muž Celkem

Pohlaví 48 0 48

do 20 do 30 do 40 do 50 a více

Věk při nástupu do 0 5 24 15 4 48

funkce

SŠ voš VŠ

Vzdělání 40 1 7 48

pod 5 do 10 do 15 do 20 do 30 a více

Počet let ve funkci 7 8 16 12 5 0 48

Návratnost dotazníků

Pomocí dotazníku bylo osloveno 48 ředitelek mateřských škol ve Středočeském kraji. Dotazník 

vrátilo 48 = 100 %.
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Informace o respondentech:

Pohlaví

Všech 48 respondentů, tedy 100% je ženského pohlaví, z čehož vyplývá, že na místě ředitele 

mateřské školy není v tomto vzorku ze středočeského kraje žádný muž.

KéZ: při nástupu do funkce

Nejvyšší počet respondentů uvádí, že do funkce ředitele vstoupilo mezi 30 a 40 rokem věku. 

Jedná se o 24 respondentů. Druhý nejvyšší počet, tedy 15 dotázaných uvádí hranici mezi 40 a 50 

rokem věku. Nejnižší počty se vyskytují jednak mezi 20 a 30, to je 5 a mezí 50 a více, to jsou 4 

respondenti. Z těchto zjištění vyplývá, že do funkce ředitele školy nejčastěji nastupují lidé ve 

věkové hranici mezi 30 a 50 rokem. Mladší nebo naopak starší ředitelé jsou ve zkoumaném 

vzorku výjimkou.

Vzdělání

Převážná většina dotazovaných uvádí středoškolské vzdělání s maturitou. Jedná se o 40 

ředitelů. Velmi malá část, 7 respondentů, má vysokoškolské vzdělání a vyšší odborné vzdělání je 

úplná výjimka neboť ho uvádí jen jeden dotázaný. Z toho lze usuzovat, že jednak převládá úzus 

dostačujícího středoškolského vzdělání, jednak jsou v současnosti ve funkci ředitelé, kteří svou 

kvalifikaci získávali v době, kdy jiná nabídka nebyla. A dále z toho lze vyvozovat závěr, že 

vysokoškolské vzdělání se dostává na scénu a někteří z vedoucích pracovníků jej považují za 

důležité. Naopak naprostá absence vyššího odborného vzdělání vede k úvaze o jeho 

opodstatněnosti v tomto segmentu školské soustavy.

Počet let ve funkci
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Ředitele mateřských škol ve středočeském kraji jsou nejčastěji 15 let až 20 let. Méně častěji 

10 nebo 5 let. Do 30 let se zařadilo jen 5 vedoucích pracovníků. A přes 30 let nikdo. Z těchto 

odpovědí respondentů vyplývá, že současní ředitelé jsou ve funkci středně dlouhou dobu, takže se 

dá předpokládat, že už mají zkušenosti, ale nejsou ještě opotřebovaní a schematičtí.

Závěr:

Z informací, které o sobě poskytli samotní respondenti vyplývá, že se jedná o ženy, které 

do funkce ředitelky mateřské školy nastoupily mezi 30 a 40 rokem věku. Jejich nejvyšší 

dosažené vzdělání je středoškolské s maturitou. A ve funkci ředitelky mateřské školy jsou 

15 až 20 let.
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8. Interpretace výsledků

O mateřské škole

1. Velikost

Výzkumné šetření si dalo za cíl vytipovat a oslovit malé mateřské školy ve středočeském 

kraji. Tento úkol byl splněn neboť 91,6 % respondentů uvedlo, že jejich mateřská škola nemá 

více jak tři třídy. Pouze 8,4 % dotázaných bylo z více třídních škol.

Velikost školy

8%

□ 1 tř. 

B 2 tř.

□  3 tř.

□  4 tř.

2. Počet zaměstnanců

Dalším úkolem výzkumu bylo zaslat dotazník takovým mateřským školám, které nemají více 

než 15 zaměstnanců. I tohoto cíle se podařilo dosáhnout, protože 93,7 % ředitelek uvedlo, že 

jejich školy mají od 5 do 15 zaměstnanců. 6,3 % odpovídajících bylo ze škol, které mají mezi 15 

a 20 zaměstnanci.
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3. Průměrný věk pedagogických pracovníků

Z výsledků vyplynulo, že ve sledovaných mateřských školách pracují ženy v průměrném věku 

35 až 55 let. Což se jeví jako pozitivní zjištění, protože z něho vyplývá, že se děti setkávají 

s různými věkovými kategoriemi dospělých. A také pro profesionální i lidské vztahy na 

pracovišti je přínosná věková rozrůzněnost.

4. Stálost kolektivu

58,3 % ředitelek uvádí občasné změny a 41,7 % hodnotí pracovní kolektiv na své škole jako 

stálý. Z těchto výsledků vyplývá, že k výměnám zaměstnanců mateřských škol dochází a to 

z osobních důvodů.
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5. Pověřená zástupkyně ředitelky

Ustanovení této funkce, i když bylo doporučeno a má oporu v zákoně se jeví jako 

implantovaný problém, protože nadpoloviční většina, 75 % ředitelek tuto funkci nezřídila, oproti 

25 %, které, jak uvádějí, respektovali doporučení nadřízených orgánů a pověřily jednu z učitelek 

zastupováním.
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6. Delegování pravomocí

S přenesením některých typů pravomocí nemají ředitelky mateřských škol problémy, zvláště 

pokud se jedná o organizační nebo pedagogické. O čemž svědčí 66,6 % kladných odpovědí na 

tuto otázku. Menší část ředitelek, 33,4 % nepřenáší pravomoci vyplývající z jejich funkce vůbec.

7. Iniciativa zaměstnanců a zapojení se do řízení školy

Podle názorů ředitelek se zaměstnanci zapojují do řízení školy méně než by bylo potřeba. 

Alespoň to uvádí 83,3 % respondentek. Zatímco jen 16,7 % hodnotí své zaměstnance jako 

aktivně se podílející na vedení školy.
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8. Samostatný administrativní pracovník

Pokud se na mateřské škole vyskytuje, tak se ve většině případů jedná o účetního, který je 

placen z provozního rozpočtu. A to proto, že zákon tuto službu škole umožňuje a zřizovatelé ji 

financují. Není ovšem zaměstnancem školy a práci vykonává na dohodu. 58,3 % je toho 

důkazem. V menším počtu škol je i hospodářka, která má většinou na starosti agendu školní 

jídelny a o celkové hospodaření školy je v kompetenci ředitelky.

Samostatný administrativní pracovník

13%
O

□ ano (hospodářský)

□ ano (účetní)

□  ne
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Závěr

Zacílení dotazníku bylo správně provedeno, protože většina oslovených mateřských škol 

splnila parametry ohledně velikosti. Tento důležitý předpoklad umožnil porovnávání a 

odůvodnil validitu výsledků. Další kategorie pro výběr oslovených škol byla poěet 

zaměstnanců. I ta byla splněna. Informace o věku učitelek ve zkoumaném vzorku se nedá 

s ničím porovnat, pouze ukazuje na fakt, že jsou produktivním věku, z čehož lze usuzovat 

na jejich dobrý fyzický i psychický stav, který jistě svědčí pro kvalitní práci s dětmi. 

Otázka stálosti pedagogických kolektivů je příznivá z 50%. Příčinu pro 50% nestálých 

kolektivů lze hledat v pracovních i jiných příležitostech, které poskytuje středočeský kraj a 

tedy blízkost hlavního města.

Další otázky se týkaly konkrétních pravomocí ředitelky mateřské školy. Do nich spadá i 

jmenování zástupkyně. Tuto možnost ředitelky zavrhly a důvody, které uváděly jsou 

naprosto přesvědčující. Pověřená zástupkyně nemá žádné pravomoci, nemá snížená úvazek 

přímé výchovné práce a za funkci není finančně ohodnocena. S delegováním pravomocí 

nemají ředitelky mateřských škol problém. Zvláště pokud se týká pedagogických. Na rozdíl 

od posouzení aktivnosti zaměstnanců na vedení školy. To hodnotí ředitelky jako 

nedostatečné. V té souvislosti však lze s úspěchem předpokládat, že mají velmi subjektivní 
názory na to co je vítaná aktivita zaměstnance a co je zásah do pravomocí ředitelky. 

V poslední otázce, tedy funkci samostatného administrativního pracovníka, jsou výsledky 

dotazníku jasné. Mateřské školy jej mají a jedná se o účetního, který zpracovává účetnictví 

školy na dohodu o pracovní činnosti a je financován z rozpočtu školy, tedy zřizovatelem.
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O řediteli

1. Počet let praxe ve školství

Nejvíce ředitelů mateřských škol - 79,1 % - uvádí, že jejich pedagogická praxe orientovaná 

pouze na předškolní vzdělávání nepřekročila 5 let. Podstatně menší skupina -  16,6 % vykonávala 

praxi nejen v mateřských školách, ale i ve školních družinách a jejich praxe nepřekročila 10 let. 

A poslední, nejmenší skupina - uvádí, že si svůj pedagogický obzor rozšířila i o praxi v základní 

škole -  4,3 %.

2. Počet let ve funkci ředitelky

Nejvíce ředitelek mateřských škol, 33,3 %, je ve funkci do 15 let, do 12 let uvádí 25 % 

ředitelek, do 10 let se zařadilo 16,6 %, pod 5 let je ve funkci ředitelky 14,5 % a nejméně procent 

je v kategorii do 30 let a sice 10,6 %.

3. Nástup do funkce

Nejvyšší počet ředitelek nastupovalo do funkce mezi 30 a 40 rokem věku -  50 %. 31,2 % 

nastoupily ve věku mezi 40 a 50 rokem. V období mezi léty 20 až 30 to bylo už jen 10,4 % a 

nejméně se k funkci dostaly ředitelky nad 50 let věku -  8,4 %.

4. Důvod nástupu do funkce

Téměř polovina respondentem -  47,9 % odpověděla na nabídku. Pro 31,2 % ředitelek to byla 

souhra náhod kdy např. jejich bývalá ředitelka odešla a doporučila je na své místo o které se 

nikdo jiný nezajímal. A pouhých 20,9 % ředitelek uvedlo, že to byly vlastní ambice a zájem, 

který je do funkce ředitelky mateřské školy přivedl.
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5. Historie funkce ředitele

Pro většinu dotázaných -  66,6 % to je první funkce ředitele, kterou ve svém profesním životě 

zastávají. U 33,4 % se jedná o druhou funkci.

6. Dosažené vzdělání

Velká většina respondentek uvádí středoškolské vzdělání s maturitou. Jedná se o 83,3%. Na 

druhém místě je 14,5% vysokoškolsky vzdělaných ředitelek (magisterský typ studia) a 

zanedbatelných 2,2% se zařadilo do vyššího odborného vzdělání.

7. Jaké vzdělání považují respondenty za potřebné k funkci ředitelky

54,1% se domnívá, že středoškolské s maturitou je dostačující. Oproti tomu 45,9% uvádí, že by 

uvítalo vysokoškolské vzdělání, ale blíže jej nespecifikuje.

8. Jaký obor vzdělání

Většina respondentů odpověděla, že by potřebovala komplex různých oborů -  pedagogika, 

ekonomie, právo, management. Jednalo se o 83,3%. 10,4% upřednostňují samotné pedagogické, 

4,1% by dalo přednost ekonomickému, 2,2% právnickému a nikdo se nevyslovil pro manažerské.

9. Jaká je potřeba průběžného doplňování vzdělání

Více než polovina -  60,4% mají potřebu pravidelně si doplňovat vzdělání. 39,6% se vzdělává 

podle konkrétní potřeby.

10. Způsoby vzdělávání

Všichni respondenti se vyjádřili pro všechny tři navržené způsoby -  tedy samostudiem, 

přednáškami v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v pedagogických centrech.
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Obor vzdělání

84%

□  ped.

□  ekonom.

□  právo

□  manažér

□  všechny

Závěr

Nejvyšší počet ředitelek mateřských škol je ve své funkci nově -  méně než pět let a 

pedagogická praxe, kterou mají za sebou je orientovaná na předškolní pedagogiku. To 

svědčí o jejich úzké specializaci, což je pozůstatek cíleně zaměřeného vzdělávání. Počet let, 

strávených ve funkci se jeví jako příznivý neboť většina respondentek uvádí hranici 15 let. 

Polovina dotázaných nastoupila do funkce v produktivním věku, což je dobrý předpoklad
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pro jejich odborný růst. Pro většinu je to první funkce. V otázce vzděláni jasně převládá 

středoškolské s maturitou, ale pozitivní je i téměř 15% vysokoškolsky vzdělaných 

respondentek. Naproti tomu je zajímavé, že téměř polovina dotázaných na otázku jaké by 

měla mít ředitelka mateřské školy vzdělání odpověděla, že vysokoškolské, ačkoli je nemají. 

Z toho lze usuzovat, že jsou si současné ředitelky vědomi nutnosti zvyšovat si svou 

kvalifikace. Také v oboru vzdělání jsou si ředitelky jisté, že jen pedagogické nestačí, ale 

potřebovali by širokou škálu vědomostí z různých lidských oborů činnosti. Co se týká 

dalšího vzdělávání, víc než 50% dotázaných jej vidí jako samozřejmost a vítají všechny 

možné způsoby, jak si doplňovat nebo aktualizovat své vědomosti.

Práce ředitelky mateřské školy

1. Otázka právní subjektivity

Většině, 83,3% ředitelek mateřských škol vyhovuje právní subjektivita. Je 16,7% se vyslovilo 

proti.

Vyhovuje právní subjektivita
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2. Pozitiva právní subjektivity

Mezi klady uváděly respondenty možnost výběru zaměstnanců,samostatnost při rozhodování,, 

přidělování odměn, větší autonomie školy, možnost cílevědomého budování image školy apod..

3. Negativa právní subjektivity

Velké množství administrativní práce, nedostatečně zohledněná náplň práce ředitelky, snížení 

úvazku, neustálé změny v legislativě apod.

4. Čas nad rámec pracovních povinností

50% ředitelek uvádí do 10 hodin týdně, 25% do 5 hodin a stejný počet, tedy 25% uvádí více 

než 10 hodin týdně.

Čas nad rámec pracovních povinností

50%

□ do 5 hodin 
El do 10 hodin
□ více

5. Optimální počet hodin pro přímou výchovnou práci

68,5% si myslí, že by současný počet hodin, které má ředitelka stanoveny pro přímou 

výchovnou činnost měl být snížen. Zatímco 31,5% vyhovuje dnešní stav.
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Čas pro přímou výchovnou práci

0%

□ současnost
□ méně

□ více

6. Dostatek času pro řídící činnost

75% tento čas nestačí. Zatímco 25% tato úprava někdy vyhovuje a jindy nedostačuje.

Dostatek času pro řídící činnost

o%

□  ano
□  ne 
□ jak kdy
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7. Jak řešit přespočetné hodiny

Stejný počet ředitelek, tedy 41,6% se domnívá, že řešením by bylo jednak snížení úvazků, 

jednak přenesení některých, zejména administrativních úkolů. Jen 16,8% dotazovaných to nevidí 

jako problém a nic takového neřeší.

Jak řešit přespočetné hodiny

17%

41%

42%

□ snížit
□ přenést
□ neřeším

8. Plánování vlastní práce

Většina -  79,1% si vlastní práci plánuje a to vždy. Menší počet -  20,9% si ji plánuje jen podle 

aktuální potřeby.

Plánování vlastní práce

□ ano
□ ne
□ podle potřeby
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9. Počet hodin věnovaný neplánovaným aktivitám

68,7% tyto aktivity přiznává, ale uvádí je jako nahodilé a nevěnuje jim tolik pozornosti, aby 

mohlo uvést kolik hodin jim zaberou týdně. 31,3% odhaduje, že dvě hodiny týdně takovým 

neplánovaným činnostem věnují svůj čas.

10. Umění relaxovat

Polovina respondentů neumí relaxovat. 27% jen někdy a 23% ano.
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Závěr

V otázce právní subjektivity, ve které jsou mateřské školy od roku 2003, mají ředitelky 

jasno, vyhovuje jim, i když s sebou přináší jak pozitiva, tak i negativa. Mezi pozitiva 

respondentky zařadily větší autonomii školy, volnost při rozhodování a to i při odměňování, 

budování image školy. K záporům podle jejich názorů patří přebujelost administrativy, 

neustálé změny v legislativě, vysoký úvazek u dětí. I  z těchto důvodů uvádí většina 

ředitelek, že musí pracovat nad rámec svého úvazku, pokud chtějí svou funkci vykonávat 

zodpovědně. Rozhodně by přivítaly snížení úvazku přímé výchovné práce u dětí, aby si tak 

uvolnily ruce pro stále se rozrůstající manažerské povinnosti. Svou práci si rozhodně 

plánují a i když se snaží bránit neplánovaným aktivitám , většinou se jim to nedaří. 

Odpověď na otázku poslední, tedy umění relaxovat je alarmující, neboť většina dotázaných 

přiznala, že to nedokáže a vystavují se tím, páde syndromu vyhoření.
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9. Závěr

Cílem této práce bylo zmapovat problematiku vedení lidí v malé mateřské škole (do 15
zaměstnanců) z hlediska pedagogického procesu.

Východiskem pro teoretickou ěást bvlv hlavní vzdělávací dokumenty evropského i

českého charakteru. Boloňská deklarace, která postihuje rozvoj vysokoškolského

vzdělávání v Evropě. A Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České

republice -  tzv. Bílá kniha a všechny dokumenty, které jí předcházely. Dále je v teoretické

části věnována pozornost požadavkům na vzdělání ředitelů mateřských škol dříve a dnes.

Tato otázka je dokladována jednak porovnáním školských zákonů. Jednak vhledem do

samotné praxe. Dále jsou zde zohledněny proměny přípravného vzdělávání učitelek
mateřských škol v průběhu let 1982 až 2007. A vliv vnějších změn (politických.

ekonomických a hospodářských) po roce 1989 na pedagogický proces a řízení školv.

K otázkám managementu se vztahuje kapitola s názvem Vedení lidí, která v sobě skrývá

základní okruhv personální práce, uspokojování základních potřeb, motivační faktory na

pracovišti, otázku peněz jako stimulu. Vývoj stylů řízení v minulosti a dnes, osobnostní rvsv

managera a situační podmínky, kterého ho ovlivňují. Vedení lidí znamená také komunikaci

s podřízenými, řešení konfliktů a organizování vlastního času řídícího pracovníka, tzv.

selfmanagement.

Čtvrtý oddíl teoretické části se zabývá možnostmi dalšího vzdělávání ředitelů, které

poskytují vzdělávací organizace a jejich skutečnými potřebami. Tv jsou doloženy v dalším

oddíle pomocí článků z odborného pedagogického tisku -  Učitelských novin.

Šestá kapitola je věnována podrobné charakteristice kraje ve kterém bvlo prováděno

výzkumné šetření. Je tu zmíněn počet škol s školských zařízení a dále pak celkový počet

mateřských škol, kterých je 678. A ze kterých bylo vytipováno 48 MŠ, jenž odpovídali
požadovaným parametrům.

Boloňský proces, který byl nastartován v roce 1998 v Paříži, je důležitým mezníkem pro

mezinárodní uznání vysokoškolského vzdělání v Evropském měřítku Program rozšíření

prostoru pro toto vzdělávání umožnil strávit každému studentovi alespoň jeden semestr na

některé zahraniční škole. Podstatnou složkou této deklarace je i přijetí tři srovnatelných
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Ne nepodstatnou součástí každého diplomu ie od roku 2005 i dodatek v cizím iazvce.

Český transformační proces ve školství je datován rokem 1989, který ie mezníkem ve

vývoji státu. Je postaven na domácích tradicích s ohledem na vývojové trendv

středoevropského školství. Od tohoto roku do současnosti proběhlo noho reforem, které

zasáhlv všechnv stupně škol. Z nich v roce 2001 wkrvstalizovala Bílá kniha iako zásadní

strategický dokument pro tvorbu nového legislativního rámce českého školství.

Požadavky na vzdělání současných učitelů a ředitelů škol se, iak wplvnulo

z porovnávání školských zákon, nezměnilv. Zrovna tak , jako předpokladv stanovené pro
výkon jejich funkce.

A jak se proměnilo přípravné vzdělávání učitelek mateřských škol? Ve 20.stol. dochází

k zásadní změně v nazírání na učitelku v mateřské škole. Už to není vzdělaná opatrovnice

nýbrž učitelka, která musí mít pedagogickou kvalifikaci. Za výhodnou se považuje

středoškolskv vzdělaná učitelka, která má k sobě i nekvalifikovanou sílu pro činnosti, které

nespadají do pedagogické interakce. 21.stol. se vrací k ideji wsokoškolské kvalifikace
učitelek mateřských škol, která bvla již v roce 1908 požadavkem vyšlým z praxe.

Pokud se konkrétně jedná o poznatky ze samotné praxe, tak 87% většina vvkazuie

středoškolské odborné vzdělání, ale domnívá se, že bv potřebovala vysokoškolské. A iaké

jsou předpoklady a kompetence potřebné pro výkon jejich funkce? V prvé řadě

pcdagogicko-organizační, na druhém místě didaktické, až na třetí pozici se obievilv

manažerské, a jako třetí a čtvrté se umístily personalistické a sociální.

Vliv politických změn na řízení pedagogického procesu ve školách tkví zejména v ieho

demokratizaci. Rvchle se měnící společnost nutí školu na tyto změny reagovat.

Část věnovaná managementu začíná nejpodstatnější kapitolou a sice personalistikou.

Nepodstatnější rozhodnutí, která manager činí jsou právě ta při whledávání lidí. Na ieiich
další vedení a stimulaci má také vliv osobnost managera.

Na otázku ohledně dalších možností vzdělávání ředitelek mateřských škol ie jednoduchá

a nikoli příznivá odpověď. Terciální vzdělávání dálkového typu v podobě vyšší odborné

školy v současné době existuje pouze na jedné škole a sice v Litomyšli. Vysokoškolské
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odborné vzdělávání. Pokud se týká funkčního vzdělávání, např. v oblasti managementu, tak
to bývá především zacíleno na ředitele základních a středních škol.

Středočeský kraj je z hlediska svého umístění specifický a to přímým napojením na

hlavní město. I z tohoto důvodu je tu velká koncentrace obyvatel, kteří se sem stěhují za

pracovní příležitostí. Není divu, že je tu trvale vvkazován velký zájem o umístění dítěte do

mateřské školv a mateřských škol je tu nedostatek.

Ve druhé, výzkumné části, jsou podány informace o cílech a metodách výzkumného

šetření. A jsou stanoveny dvě hvpotézv.

První hvpotéze -  Je ředitelka současné mateřské školy spíše pedagog nebo manažer -

předcházelo výzkumné šetření z roku 2005 s názvem Vedení lidí v podmínkách malé

mateřské školy, které prováděla autorka pro závěrečnou práci z oblasti managementu.

Tento výzkum rozkrvl i otázkv řízení pedagogického procesu. Proto bvlo výzkumné šetření
rozšířeno i na tuto oblast. A ktomu byla přibrána i oblast dalšího vzdělávání a pro ni

stanovena druhá hvpotéza -  Jaké jsou požadavky a možnosti dalšího vzdělávání ředitelek

mateřských škol

K první hypotéze, ve které byly postaveny do protikladu dva pólv funkce současné ředitelkv

mateřské školy a sice funkce pedagogická a funkce manažérská lze uvést, že samotné

ředitelkv necítí rozpor mezi těmito dvěma polohami. Tak jako samv sebe vnímají iako

učitelky a ředitelky, tak jsou pedagožkami i manažérkami. Nadměrné administrativní

zatížení, které odvádí jejich pozornost od vedení lidí v uskutečňování změn v pedagogickém
procesu, vnímají jako důsledek zrušení odvětvového řízení školství.

Druhá hvpotéza naopak odkryla rozpor v požadavcích a možnostech dalšího vzdělávání

ředitelek mateřských škol. Tento rozpor je způsoben oprávněným požadavkem společnosti,

aby s dětmi pracovali kvalifikovaní odborníci. A nedostatečnou nabídkou vyšších

odborných a vysokých škol v oblasti dálkového studia předškolní pedagogiky. Samotné

ředitelkv, které mají velký zájem o své další vzdělávání, nemohou tento stav ovlivnit.
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lO.Přílohy

Vlastní publikační činnost z období 1994 -  2007

Učitelské noviny

Č. 10 z 8.3.1994

Zrušit či nezrušit ?

V tomto příspěvku se autorka zamýšlí nad způsoby a metodami výuky na pedagogické 

fakultě UK Praha. Konkrétně v předmětu Technické výukové prostředky a didaktická technika a 

její využití ve škole. Způsob jednání, zesměšňování technických schopností externích studentek 

magisterského oboru předškolní pedagogika, kontrolování přítomných v posluchárně každou 

hodinu, se jí jeví jako nedůstojné univerzity.

Č 37 z 18.10.1994

Jakou školu, jakého učitele...?

Tento příspěvek je věnován projektu Škola bez dveří, který plánoval sloučení mateřských a 

základních škol, tak, aby byly lépe prostupné, bezbariérové ( ve smyslu barier mezi lidmi) a 

vzdělání předškolní navazovalo na primární. Pro tento projekt byl otevřen i nový typ 

vysokoškolské přípravy učitelek mateřských škol. Ten měl v prvních třech letech studia vzdělávat 

v předškolní pedagogice a v posledních dvou letech poskytovat základy matematiky, českého 

jazyka, prvouky a všech výchov tak, aby absolventky přecházely se svými dětmi do l.a 2. třídy 

základní školy.

Č.18 z 2.5.1995 

Braňme se citem

Problémy ve školství jsou tři: ekonomika, kvalitní pomůcky a erudovaní pedagogové. Ve 

citovaném článkuje hledán recept na to, jak má ředitel školy poznat dobrého učitele -  odborníka
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s potřebným vzděláním, praxí a láskou k dětem. A navrhuje se, že nejlépe se o kvalitách 

budoucího kolegy přesvědčí v každodenním běhu školní práce.

Č. 32 z 12.9.1995 

Dopis týdne

„ Školní výuka a výchova je v současnosti složitější, protože není založena na mechanických 

stereotypech. Cesta k naplnění vede přes citové a volní vlastnosti dítěte, a tady žena, matka v roli 

učitelky dovede citlivě vypozorovat jeho možnosti a schopnosti. Mužskou autoritativnost totiž 

vyměňuje za pozornost a laskavost. Přesto feminizace školství byla a je často terčem kritiky a 

voláme po mužskou elementu ve školství. A když už ne ve funkci učitele , tedy alespoň ředitele. 

Muž , který se přihlásí do konkurzního řízení na místo ředitele základní školy má nespornou 

výhodu.

Protože jsem sama absolvovala takový konkurz a dá se říci, že úspěšně, chtěla bych učitelkám 

mateřských škola dodat odvahu. Nebojte se uplatnit své schopnosti a znalosti získané ve školách, 

studiem po a při zaměstnání. Pokuste se naplnit své sny o zdravé škole plné vnímajících dětí a 

zapálených kantorů.“

Č. 12 z 19.3.1996

Jak nebýt ředitelkou

Na rozdíl od předchozího článku, ve kterém autorka jako nově zvolená ředitelka základní 

školy nabádala méně odvážné kolegy k obdobnému kroku, se v tomto příspěvku zamýšlí nad tím, 

jak se má ředitel školy zachovat, když nemůže své kolegy přimět ke spolupráci.
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Č. 38 z 2.11.1999

Můžeme se dál vzdělávat?

Příspěvek se týká dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol v kurzech a přednáškách 

pořádaných pedagogickými centry a jejich financování prostředků určených na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Ze stejného balíčku peněz se hradí i didaktické pomůcky. Ředitelka 

školy tedy stojí před problémem jak peníze využít. Zda vybaví školku hračkami a pomůckami, 

nebo budou její prioritou vzdělané učitelky.

Č. 45 z 7.12.1999

Cíle předškolní výchovy včera, dnes a zítra

Pokus o historický vhled a jeho porovnání se současností. Původně měli předškolní instituce 

sociálně pečovatelské poslání. Jejich cílem bylo zastoupit rodinu a to především u dětí 

odložených a sirotků. V současnosti není dětství pouze přípravou na dospělost a dítě je důležité 

jako celek.

Respekt

Č 15 z 16.4.2005

Co by měli říkat učitelé

Článek je reakcí na postavení budoucích soudců, kteří si stěžovali na nízký plat, jež pobírali 

v době, kdy se na svou funkci připravovali. Jeho výše činila 16 000,-Kč měsíčně. Pokus o 

analogii s učitelskou profesí. Plat autorky v době, kdy studovala a připravovala se tak na svou 

učitelskou kariéru činil 7 520,-Kč měsíčně.
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Závěr

Autorka příspěvků se v minulých letech průběžně věnovala třem hlavním tématům: 

možnostem a způsobům dalšího vzdělávání učitelů a ředitelů škol, postavení ředitelek 

mateřských škol a předškolnímu vzdělávání jako takovému. Z toho, že články jsou 

z minulých 13 let, lze usuzovat, že zmiňovaná témata jsou stále aktuální. Přičemž možnosti 

dalšího vzdělávání učitelek a ředitelek mateřských škol jsou velmi omezené. Ačkoli samotné 

učitelky mají o své celoživotní vzdělávání velký zájem. Postavení ředitelek mateřských škol 

není společností dostatečně oceňováno i když je prokázáno, že předškolní vzdělávání má 

nezastupitelné místo v životě dítěte a téměř 100% ekonomickou návratnost pro stát. 
Ředitelky mateřských škol musí být odborníky v mnoha různých oblastech. Především 

v pedagogické a v manažerské, dále pak v ekonomické a legislativní. A k tomu mají vysoké 

úvazky přímé výchovné práce.

RESUMÉ

The author of the articles has focused on three main topics over the past years: the 

possibilities and means of further education of teachers and headmasters, the situation of 

headmasters and pre-school education itself. Due to the fact that the articles háve been 

written in the last 13 years, it is possible to assume that the above-mentioned topics are still 

up-to-date. However, the possibilities of further education of teachers and headmasters of 

nursery schools are very limited. Though, there is a great interest in further education 

among the teachers themselves. The status of the headmasters of nursery schools isn’t 

regarded highly enough by the society, even though it has been proved that pre-school 

education is irreplaceable in the life of a child, and that there is nearly 100% return of 

Capital for the statě. Headmasters of nursery schools must be specialized in many various 

spheres; chiefly in pedagogy and management, and then in economy and law. Moreover, 

they háve many-hour duties in direct educational work.
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