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Resumé 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou činnosti předmětových týmů 

v základních a středních školách v době tvorby a realizace školních vzdělávacích programů 

v České republice. Pojednává o vedoucích předmětových týmů jako středních manažerech a 

vymezuje jejich role a kompetence. Vychází ze skutečnosti, že top management školy může 

delegovat řídící kompetence na tyto pracovníky. 

Ve výzkumné části se zjišťuje současná situace v práci předmětových týmů v době, 

kdy základní školy již mají zkušenost s tvorbou školních vzdělávacích programů a na 

středních školách probíhá nebo bude v blízké budoucnosti probíhat. 

V předkládané práci jsou návrhy na metodické pomůcky pro ředitele škol, jejich 

zástupce a vedoucí předmětových týmů využitelné v řídící praxi, které usnadňují 

systematickou práci při kontrole, hodnocení a sebehodnocení pedagogů v předmětových 

týmech. 

The summary 
The final bachelor work contents the analysis of the subject department's activity at 

the elementary and secondary schools in the Czech Republic. The work studies competences 

and roles of the subject department's leadership. Leaders of these teams are members of the 

school management. The top management can delegate leadership competences to these 

teachers. 

The research part analyses the subject department during realisation and planning of 

school curriculum at elementary and secondary schools. 

The research describes the methodical help for directors schools, their deputies and the 

leaders of subject teams which is possible to use during the directorial work. It also simplifies 

the systematical control, evalution and selfevalution of pedagogical stuff in their subject 

teams. 

Klíčová slova 
Předmětový tým, top management, střední management, předseda (vedoucí) předmětového 

týmu, školní vzdělávací program, kompetence PT, kompetence vedoucího PT, kritéria 

hodnocení členů PT, sebehodnocení člena PT. 
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Úvod 

Současná reforma školství probíhá v několika rovinách. Jde o proměny legislativní, 

realizaci rámcových a školních vzdělávacích programů, změny obsahu, metod a technologií 

vzdělávání. 

Naplňování rámcových vzdělávacích programů a tvorbu školních vzdělávacích 

programů (dále jen ŠVP) si již vyzkoušely základní školy (ZŠ), pilotní střední školy (SŠ) a 

nyní vytvářejí své ŠVP na gymnáziích a v blízké budoucnosti na ostatních středních školách. 

Při tomto procesu je nezastupitelná úloha předmětových týmů (také PT). 

Přestože ze zákonů ani metodických pokynů nevyplývá povinnost ustavit ve škole 

předmětové týmy, praxe ukázala nepostradatelnost těchto orgánů. Tvorba a realizace ŠVP 

posiluje jejich význam. 

Ústředním výzkumným problémem této práce je činnost předmětových týmů 

v základních a středních školách. 

Původní záměr byl řešit problematiku předmětových týmů pouze pro střední školy 

v souladu se skutečností, že na ZŠ již tvorba školních vzdělávacích programů proběhla. 

Během pilotní sondy, rozhovorů s pedagogy, vlastního výzkumu a dalších šetření v rámci této 

bakalářské práce se ukázalo, že se jedná o zcela univerzální závěry platné na všech stupních 

škol. Potvrdily to i zkušenosti z praxe. 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl analyzovat roli a funkce předmětových 

týmů. Podrobně se zabývá řídícími činnostmi vedoucích PT, jejichž úspěšné působení se 

neobejde bez těsné spolupráce s vrcholovým vedením školy. Předsedy PT začleňuje do 

středního managementu školy. 

Jedním z dílčích cílů je vymezit role a kompetence vedoucích PT a porovnat je 

s kompetencemi a rolemi top managementu ve vzdělávacím procesu, protože pro ředitele škol 

je to důležité při řízení a delegování úkolů souvisejících s naplňováním a tvorbou ŠVP. 

Osobnost vedoucího předmětového týmu je klíčová v odborné úrovni jeho skupiny, 

v systému práce s učiteli PT v návaznosti na vyučovací proces s žáky. Předsedové PT 
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nemohou pracovat izolovaně, ale jen ve spolupráci s ředitelem školy a jeho zástupci. Proto je 

dílčím cílem práce vytvořit kritéria a schéma pro pravidelnou práci PT a jejich vedoucích. 

Ve 3. kapitole jsou stanoveny návrhy na: 

1. Kompetence a náplň práce PT a jejich předsedů. 

2. Kritéria pro hodnocení práce členů PT . 

3. Tabulka sebehodnocení a hodnocení pedagogů v rámci PT jako podklad pro 

periodické hodnocení. Uvedené návrhy mohou být využitelné v řídící praxi, poněvadž se 

jedná o nástroje a metodické pomůcky pro předsedy PT, jakožto členy středního 

managementu školy. 

Vzhledem k tomu, že pracuji ve škole jako koordinátorka činnosti předmětových 

týmů, setkávám se denně s potížemi, které souvisejí s prací kolegů v této oblasti. Proto 

přispívám v této práci к určení a vymezení pozice vedoucích PT, jakožto středních manažerů 

v době tvorby a realizace ŠVP. 
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1. Dosavadní řešení problému 

1.1. Přehled názorů na PT na základě odborné literatury: 

1.1.1. Systémové začlenění PT ve vzdělávacím procesu (podle Bacíka, 2)2: 

Vedení školy v současnosti by se mělo řídit zásadami: 

škola musí mít svoji autonomii a dost prostoru pro vlastní rozhodování 

škola přechází od výhradně učebního obsahu vzdělávání к orientaci na rozvoj žáka, na 

kvalitu života školy 

ve škole se tak nutně musí změnit struktura, pojetí a způsoby řízení školy. Autonomie 

školy je určována denně kromě toho jak respektuje osobnosti žáků, jak umožňuje 

tvůrčí svobodu učitelů, tak i jak se v ní uplatňuje princip participace na rozhodování 

a spolupráce všech podílejících se na vzdělávání. 

účast všech činitelů pedagogického procesu se proměňuje ve smyslu uvědomování a 

uplatňování vlastní úlohy v součinnosti s vedoucími pracovníky. 

Řízení školy zobrazené jako trojdimenziální model nám ukazuje: 

dimenze subjektů - KDO (MŠMT, školské úřady, ředitel školy, rada školy, vedoucí 

předmětových týmů, metodická sdružení) 

dimenze dějová - JAK (plánování, organizování, motivování, kontrola) 

dimenze objektu - CO (činnost pedagogů - předmětové týmy, metodická sdružení, 

proces výuky, a jiné činnosti školy, činnosti ostatních zaměstnanců). 

Předpokládáme-li systémový přístup к řízení školy a hlavně jeho uskutečnění praktické, 

musejí být i PT chápány jako nedílná součást systému - souboru vzdělávacího zařízení, 

protože platí: 

Škola jako systém plní své funkce v závislosti na kvalitě a vlastnostech prvků - mimo jiné i 

PT. Výsledky systému jsou závislé i na povaze a kvalitě vztahů mezi těmito prvky. 

BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J., aj. Kapitoly ze školského managementu. Praha : Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-86039-49-8. 
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Přihlédneme-li ke schématu školy: 

-STRUKTURA (organizace) 

-CHARAKTER (kultura) 

-PEDAGOGICKÝ PROCES (technologie včetně infrastruktury) 

-LIDÉ, 

vidíme PT jako součást infrastruktury školy a předsedy PT jako součást složky LIDE. 

1.1.2. Role PT a jejich předsedů : 

Předmětové týmy jsou skupiny pedagogů stejné či podobné aprobace, kteří se scházejí 

a řeší problémy vyučovacího procesu, především z hlediska své odbornosti. 

Název „předmětový tým" jsem převzala ze Slavíkové (3): „Nepříliš výstižný a z 

dřívějšího kontextu převzatý je název „předmětové komise", který se stále používá na našich 

školách pro označení skupiny učitelů stejných nebo příbuzných předmětů. Ti spolupracují při 

vytváření tématických plánů, metodických materiálů a nástrojů hodnocení žáků. Starají se o 

výběr učebnic a učebních pomůcek. Jejich činnost nemůže být spojena jen s formálními 

rozhodnutími týkajícími se vyučování příslušných předmětů. Jsou spolutvůrci kurikula celé 

školV a realizátory jejich záměrů v předmětově specifické oblasti. Pro jejich označení 

používáme vhodnější název „předmětový tým"."' 

Anne Gold (1, str.5) zdůrazňuje, že vedoucí PT v dobře organizované škole zastává 

jednu z nejvýznamnějších rolí. Tito lidé jsou podle ní na úrovni středního managementu a 

předsednictví PT by mělo předcházet dalšímu postupu к práci na vedení školy. Autorka 

předpokládá, že i pro tento post bude časem zavedena celostátně závazná kvalifikace. 

Ve skutečnosti role předsedy PT v českých školách dosud zůstává v ústraní, 

pokládáme ji obvykle za automatickou věc a přitom je v dobře fungující škole jednou 

z nejvlivnějších. PT a jejich vedoucí mají možnost ovlivňovat rozhodování i to jakým směrem 

se škola ubírá. 

Předseda PT je považován za odborníka, který řídí proces učení a vyučování v rámci 

určitého oboru - předmětové specializace. Ve skutečnosti jde o to, že často nemusejí být 

největšími odborníky na daný předmět, ale nutná je jejich poučenost v tom, jak předmět 

3 SLAVÍKOVÁ, L.; WOJCYKOWSKA, C.; NEZVALOVÁ, D.; HLADKÝ, J.; aj. Řízení pedagogického 
procesu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006. texty pro BS 
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vyučovat a jak vést své členy PT к efektivnímu vyučování. Patří sem i schopnost vést práci 

při tvorbě ŠVP. 

1.1.3. Jsou předsedové PT manažery? 

Mnoho lidí, kteří tuto funkci vykonávají, se nepovažuje za manažery (1, str 14). Moje 

zkušenosti se shodují s názorem uvedeným v citované publikaci, že: „...pojem střední 

management tyto lidi vůbec neoslovuje, protože mají pocit, že s jeho příchodem hrozí i úvahy 

0 systémech, strukturách a procesech."1 Zmíněné pojmy jsou v naší zemi zpravidla spojovány 

u pedagogů s nejistými pocity a nedůvěrou. 

Většinou se pracovníci - učitelé školy stávají předsedy PT kvůli věku, statu, energii, 

odbornosti, lidským dovednostem, vizi svého předmětu, schopnosti dělat změny, schopnosti 

mikropolitiky, vztahu ke studentům anebo i z jiných důvodů. Téměř nikdy to nebývá zjevná 

ambice manažerování. (Tento názor není podložen žádným konkrétním zdrojem, zůstává 

otevřenou otázkou, která není obsahem této práce a mohla by být předmětem jiného 

výzkumu.) 

Z teorie řízení (3, str. 13-14), která specifikuje činnosti řídících pracovníků, vyplývá, 

že předsedové PT patří mezi střední management ve školách, ať si to více či méně připouští 

nebo jestli ředitelé škol tak s nimi spolupracují či nikoliv. Tito lidé, nejenže vykonávají 

funkce a role řídících pracovníků, ale jsou i lídry v oblasti práce s kurikulem, vyučování, 

hodnocení a učení v daném předmětu. Ve skutečnosti také často mají důkladnější znalosti o 

dané kurikulární oblasti než lidé z vedení školy. 

Například PT matematiky, českého jazyka, cizích jazyků ad. včele s jejich vedoucími, 

by měli mít aktuálnější znalosti v oblasti učení a vyučování těchto oborů, než kdokoliv jiný na 

dané škole. Současně je od nich očekáváno, že nesou odpovědnost za to, aby jejich předmět 

přesně zapadal do celkového profilu školy. Tyto předměty musí být propojeny s obecnou 

filozofií výchovy a vzdělávání, kterou škola jako celek vyznává. 

Předpokládám (na základě zkušeností), že pozice předsedy PT v rámci školy není 

vnímána jako role středního managementu a není vybavena patřičnými kompetencemi a 

pravomocemi, není vždy jasně definována. Vzniká třecí plocha mezi odpovědností za 

realizaci daného předmětu nebo oboru a tím, aby tento obor byl v souladu s koncepcí a étosem 

1 GOLD, A. Řízeni současné škol: O práci učitelů na střední úrovni řízeni. Žďár nad Sázavou: FAKTA, 
1998. ISBN 80-902614-0-X. 
3 SLAVÍKOVÁ, L.; WOJCYKOWSKA, C.; NEZVALOVÁ, D.; HLADKÝ, J.; aj. Řízeni pedagogického 
procesu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2006. texty pro BS 
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školy. Takové napětí je zesíleno, není-li vyjasněn přesně charakter role vedení - mají vedoucí 

PT mluvit jménem těch, za které nesou odpovědnost (členové týmu) anebo mají mluvit sami 

za sebe? 

Ujasnění si manažerské odpovědnosti je často komplikováno tím, že koordinátor ŠVP 

je současně členem několika PT, kde je zároveň učitelem, který je odpovědný za několik 

oblastí kurikula. Případně je předsedou PT a tím přímým článkem к nadřízenému týmu -

řediteli školy a jeho zástupcům. 

Cílem je, aby vyučování probíhalo konstruktivně, takže předsedové PT musejí převzít 

určitou odpovědnost za to, aby ostatní měli к dispozici zdroje, dostávalo se jim podpory a co 

nej lepších podmínek v práci. 

Většinou se učitelé cítí jako vedoucí práce žáků, nikoliv dospělých. Nevidí se jako 

autority, ale spíše jako podporovatelé. Z toho vyplývá, že vedení lidí v PT by bylo nejlépe 

obsazovat lidmi, kteří chtějí pracovat s jinými učiteli, ale tato možnost vždy není. 

Vždyť předsedové ve škole stojí v samém středu řízení. Jako zástupci učitelů a žáků 

zajišťují to, aby oni mohli ovlivnit výsledky své práce. Zároveň odpovídají za to, že se lidé 

dohodnou na výchovné a vzdělávací koncepci školy a její uvádění do praxe. 

Setkáváme se s tím, že často cíle a záměry PT nejsou úplně v souladu s cíli školy jako 

celku. Vzniká rozpor mezi osobními a institucionálními cíli. To vede ke stresu mezi žáky i 

učiteli. Stres je výsledek vnucené činnosti. Je téměř nemožné řídit to, s čím člověk nesouhlasí 

(1, str. 25). 

1.1.4. Zařazení vedoucího PT do středního managementu školy. 

Jaké jsou činnosti středních manažerů, čím se odlišují od vrcholového managementu? 

Z teorie řízení podnikové sféry můžeme vyčíst: „Střední manažeři zahrnují velmi početnou a 

rozmanitou skupinu řídících pracovníků. Patří sem manažeři závodů a vedoucí různých 

útvarů. V činnosti středních manažerů zaujímá největší podíl poskytování a získávání 

informací."(4, str. 21) 

Manažeři si podle Vebera liší na různých úrovních řízení mírou jednotlivých činností 

ve stejných oblastech (technické znalosti, koncepce, operativa, práce s lidmi, zlepšování). 

Ve školách je podobná situace, kdy předseda PT vykonává podobné řídící činnosti, ale 

v jiném rozsahu. Podobně ředitel školy a jeho zástupci vyučují a pracují na řadě stejných 

úkolů jako učitelé, ale mají jiný rozsah vyučovací povinnosti a odpovědnosti. 

10 



Veber4 uvádí, že řídící praktiky se liší podle úrovní řízení. V předložené tabulce jsou 

vypsané různé profesní praktiky a role vedoucích pracovníků - ředitele školy a vedoucího 

předmětového týmu. Z náhledu je patrné, které funkce jsou společné pro obě úrovně řízení a 

které vykonává pouze ředitel školy. Jsou zde vypsány funkce a role vedoucích pracovníků. 

funkce: ředitel školy předseda PT 
Rozhodování ano ano 
Plánování ano ano 
Motivace ano ano 
Ovlivňování ano ano 
Koordinace ano ano 
Kontrola ano ano 
Informace ano ano 
Komunikace ano ano 
Organizace ano ne 
Vedení lidí: 

- personalistika ano ano 
- hodnocení ano ano 
- vzdělávání ano ano 

role: 
Vychovávat ano ano 
Řídit, vést ano ano 
Poradit ano ano 

Důrazně upozorňovat ano ano 

Na obou řídících rovinách se uplatňují funkce a role vedoucích. Míra jejich zastoupení 

v denním rozvrhu přesahuje rozsah této práce, ale vyplývá z uvedených skutečností, že 

v organizační struktuře školy má zařazení vedoucího PT do středního managementu své 

důvody. Je to nezbytné i z praktických důvodů, aby byli respektováni jako řídící pracovníci ze 

strany vedení školy i učitelů. 

4 

VEBER, J.; a kol. Management-základy, prosperita, globalizace. Praha: MANAGEMENT PRESS, 
2003. ISBN 80-7261-029-5 
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1.1.5. Předmětové týmy a tvorba ŠVP: 

Vedoucí PT jsou vedle ředitele školy, koordinátora ŠVP, třídního učitele a 

výchovného poradce součástí kurikulárního managementu školy. Vyplývá to i z níže uvedené 

citace (Slavíková, 3): 

FUNKCE KURIKULÁRNÍHO MANAGMENTU ŠKOLY (dle 3) 

Řízení procesu tvorby kurikula ve škole je víceúrovňové. К hlavním funkcím 

kurikulárního managementu, které jsou podstatné pro strategii rozvoje školy, patří: 

• funkce transformační: - konkretizuje a specifikuje státní kurikulární standardy (rámec) 

pro podmínky své školy 

- formuluje specifické cíle školy a její priority 

• funkce koordinační: - řídí a koordinuje: 

- tvorbu kurikula celé školy 

- tvorbu kurikula jednotlivých ročníků a tříd 

- mezipředmětové vztahy a školní projekty 

- mimotřídní, mimoškolní a mezinárodní aktivity 

spojené s kurikulem 

• funkce iniciační: - vytváří podmínky a podporuje zavádění inovací do školního 

kurikula 

• funkce monitorující: - sleduje průběžně proces realizace kurikula 

- zajišťuje podmínky pro zpětnou vazbu 

- podporuje hledání alternativních řešení 

• funkce hodnotící: - formuluje kritéria hodnocení kvality školního kurikula 

- provádí hodnocení školního kurikula ve vstupech a výstupech 

- hodnotí proces realizace školního kurikula 

• funkce decizní: - rozhoduje o zařazení a dotacích předmětů v učebním plánu 

- rozhoduje o personálním obsazení výuky a obsahu úvazků učitelů 

• funkce informační: - informuje klienty, zřizovatele, partnery a kontrolní orgány o 

kurikulu školy a jeho problémech 
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Z uvedených skutečností plyne, že i při tvorbě ŠVP je statutární zařazení vedoucích 

PT do středního managementu nezbytná podmínka úspěšné a radostné práce. 

PT musí společně plánovat, hledat řešení problémů a rozhodovat v odborné -

předmětové oblasti kurikula a současně sledovat širší perspektivu pohledu a zodpovědnost za 

kurikulum jako celek, za mezipředmětové vztahy a spolupráci s dalšími PT. Hlavní 

zodpovědnost za tyto úkoly má vedoucí PT. (3, str. 17). 

Do jisté míry se bude jednat ve školách o určitou změnu v organizační struktuře školy 

a půjde o zvládnutí změny v tomto pojetí a pak je nutno přihlédnout dle Goldové (1, str. 32) 

ke skutečnostem, které charakterizují prostředí, v němž nastávají úspěšné inovace. Je to jasný 

účel instituce, změny mají správný status a autoritu, styl vedení, mezi pedagogy a žáky je 

pracovní morálka, změna má podporu vedoucího týmu, pravomoci jsou delegovány, kde je 

třeba, na správné úrovni řízení. Komunikace je otevřená a upřímná, respektuje se integrita a 

svoboda jednotlivce. 

Předpokládáme, že rámcové vzdělávací programy mají právní a pro školy závaznou 

váhu, jsou psány se záměrem dát všem jasně najevo, co se uvádí v platnost. Ale i tak si každý 

čtenář interpretuje po svém, co je psáno. Je tudíž nezbytné, aby vedoucí PT byli uznávanou a 

respektovanou součástí tvorby ŠVP a panovala vzájemná důvěra mezi učiteli, třídními, 

koordinátory ŠVP, zástupci ředitele a ředitelem školy. 

Interakce vedoucího PT se svým týmem budou ovlivněny jasně stanovenými 

kompetencemi, pravomocemi a odpovědností předsedů. Stanoví-li se jejich vztah s učiteli 

v PT pokud možno standardními pravidly a budou-li organicky začleněni do managementu 

školy, budou ve své práci povzbuzováni a budou přispívat к rozvoji profesionálních 

schopností u lidí, se kterými pracují. 

1.1.6. Předseda PT 

Jak uvádí Slavíková (3) vedoucí předmětového týmu musí obsáhnout tyto úkoly: 

1. Odpovídá za plánování školního kurikula v daném předmětu. 

2. Podílí se na hodnocení učitelů a výsledků výuky v daném předmětu, ev. skupině 

předmětů. 

3. Odpovídá za výběr a využívání společných učebnic, pomůcek a materiálů pro daný 

předmět. 
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4. Organizuje společné porady a neformální schůzky týmu. 

5. Stará se o informovanost a o atmosféru vzájemné důvěry mezi členy týmu. 

6. Moderuje formální diskuse a podporuje neformální diskuse o vyučovacích metodách a 

zavádění inovací ve svém týmu i s dalšími předmětovými týmy vlastní školy a s týmy 

učitelů daného předmětu z jiných škol. 

7. Je odborným konzultantem pro začínající učitele. 

8. Organizuje týmové vyučování učitelů daného předmětu. 

9. Podporuje ev. sám organizuje další vzdělávání členů týmu. 

10. Sám se dále vzdělává a stará se o svůj profesní růst. 

Další úkoly uvádí Veisová'^: 

11. Předkládá vedení školy přehled odborné praxe žáků. 

12. Provádí hospitační činnost, organizuje náslechové hodiny. 

13. Obsahově zodpovídá za přípravu maturitních a přijímacích zkoušek. 

14. V případě dlouhodobé neschopnosti některého vyučujícího navrhuje zástup. 

15. Zabezpečuje předmětové olympiády, SOC a jiné soutěže. 

16. Předává statutárnímu zástupci podklady (hodnocení) pro přiznání odměn. 

17. Vypracovává plán práce PT na školní rok a sleduje jeho plnění. 

18. Vypracovává a aktualizuje řády odborných učeben. 

19. Aktualizuje odběry odborného tisku aj. zdrojů informací. 

20. Navrhuje a koordinuje plány exkurzí. 

21. Konzultuje a koordinuje pravidla pro hodnocení žáků. 

Doplňuji další funkce: 

22. Je středním manažerem ve vedení školy. 

23. Je spolupracovníkem pro vedoucí tým školy a pro pedagogy, žáky, rodiče. 

Tolik teoretický základ. Jak ovšem fungují PT v reálném chodu škol, mají vedoucí PT 

dostatečnou podporu a kompetence pro plnění těchto úkolů? Tyto otázky jsou cílem 

výzkumné části práce. Dotazy na učitele byly formulovány tak, aby se na konkrétních 

činnostech ukázalo, jak se naplňují funkce PT a jaké podpory se dostává předsedům PT ze 

strany vedení školy. 

5 VEISOVÁ, S.; Práce předmětových komisí. RAABE 2008 
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2. Výzkumná část 

2.1. Stanovení výzkumného problému, předpokladů a cíle výzkumu 

Problém 

Předsedové PT nemají statut manažera, v organizační struktuře škol nejsou zařazeni do 

vedení škol. Těmto lidem chybí jasně vymezené kompetence a pravomoci, většinou se od nich 

očekává odpovědné plnění povinností, které ovšem zahrnuje vedení lidí na úrovni středního 

managementu, jak je uvedeno ve 2. kapitole. Ze zkušeností z praxe je patrné, že nejsou ani 

ostatními pedagogy považováni za součást vedení školy 

Při tvorbě ŠVP vyvstává potřeba ošetřit systematicky kompetencemi také vztah mezi 

rolemi předsedů PT (postavení v managementu škol) a vedením školy. Pro vrcholový 

management školy - pro ředitele a jeho zástupce je to důležité při řízení tvorby a realizace 

kurikula. 

V současnosti neodpovídá systém práce PT ve školách jejich významu a roli při výuce 

a tvorbě ŠVP. 

Předpoklad 

V současné době na středních školách pracují PT převážně formálně. Nejsou většinou 

stanoveny kompetence předmětových týmů. 

Předsedové PT nejsou součástí managementu škol a práce předmětových týmů není 

koncepční a systematická. 

Při stanovení kompetencí PT a zapojení práce předsedů PT jako součásti vedení škol 

se práce PT zefektivní a zjednoduší se tím vedení týmové práce PT při tvorbě a realizaci ŠVP. 

Porovnáním kvality práce PT před tvorbou ŠVP a po zkušenostech s jejich 

vytvářením, se ukáže nezbytnost užší a vymezené spolupráce PT s vedením školy a vyjeví se 

nutnost pojímat vedoucí PT jako členy managementu školy - zvýrazní se role a funkce 

předsedů PT jako vedoucích na střední úrovni řízení. 

Vycházím z předpokladu, že pedagog, který se sám podílí na společné odpovědnosti 

ve vedení při dosahování cílů koncepce školy, je motivovaný, úspěšnější při práci s ostatními. 

Vedoucí PT jsou v procesu řízení nezastupitelní v struktuře řízení, zvláště v realizační 

a hodnotící etapě. 

15 



Jak uvádí Svoboda (2, str.260) к řízení škol v dnešní české škole: „.. zdůrazňuje se 

zejména nutnost demokratizace školského systému, participace učitelů na rozhodovacích 

procesech, organizační rozmanitost škol a školství, obsahový pluralismus ". 

Výzkumný cíl 

Použité metody výzkumné sondy: 

1. Strukturovaný rozhovor s řediteli (zástupci) ZŠ i SŠ. 

Cílem rozhovorů bylo zjistit, jestli na školách pracují PT a zda se změnila jejich práce 

před a po tvorbě ŠVP. Strukturovaný rozhovor zjišťuje, jak pracují PT na SŠ. 

2. Dotazníkové šetření mezi pedagogy škol na území České republiky. 

Zde bylo cílem zjistit kvalitu práce PT v základních a středních školách, úkoly, funkce 

a role předsedů PT, jakožto středních manažerů v současnosti, analyzoval, jak se podílejí na 

vedení lidí ve zkoumaném vzorku škol? 

Následným dílčím cílem práce bylo vypracovat metodické pomůcky pro vrcholový 

management školy při řízení práce předmětových týmů a jejich vedoucích. 

2.2. Výzkumná sonda 

Jako nástroj výzkumu jsem nejprve zvolila strukturovaný rozhovor, jako pilotní sondu 

před dotazníkovým šetřením. Rozhovorem jsem zjišťovala u ředitelů a zástupců škol jejich 

náhled na práci PT, jejich roli a na spolupráci s vedoucími PT. Dílčím cílem zde bylo upřesnit 

klíčové problémy a potvrdit nebo opravit svůj předpoklad o fungování PT ve školách. 

Hovořila jsem s vedoucími pracovníky z šesti základních a čtyř středních škol. Předpokládala 

jsem, že se odkryje souvislost mezi prací PT a tvorbou ŠVP - jiná zkušenost v ZŠ, kde již jsou 

prvním rokem ŠVP v realizaci v 1. a 6. ročnících a jiná zkušenost ve SŠ, kde začínají ŠVP 

tvořit. 
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Pro rozhovory jsem zvolila kolegy ze studia školského managementu, kteří jsou 

z různých částí republiky. Také jsem spoléhala na přátelské vztahy, které mezi námi během 

studia vznikly. Myslím, že to významně zvýšilo upřímnost odpovědí. 

V druhé části výzkumu je použit dotazník. Dotazník jsem vytvářela na základě 

zkušeností ze seminárních prací, které jsem vypracovala během studia školského 

managementu ve 2. ročníku. Při zpracování těchto studií jsem získala cenné zkušenosti jak 

s dotazníkovým výzkumem, tak se strukturovaným rozhovorem. 

Jedná se o seminární práci v rámci modulu Řízení pedagogického procesu na téma: 

„Sebehodnocení školy a řízení změny" (viz příloha 1). V této zmíněné práce jsem sestavila 

velmi rozsáhlý dotazník s dvěma okruhy, s 39 otázkami s uzavřenými i otevřenými 

odpověďmi, se stupnicí od 1 do 4 . Vyhodnocení bylo velmi náročné, přesahující rozsah 

seminární práce a také se ukázalo, že dlouhý dotazník s mnoha i složitějšími dotazy odrazuje 

respondenty, zabírá jím příliš mnoho času. Návratnost byla sice celkem vysoká - 62,3%, ale 

jen díky tomu, že jsem výzkum prováděla na svém pracovišti, kdy jsem téměř každého 

respondenta požádala osobně o vyplnění. Bylo jasné, že při sestavování dotazníku v této práci 

bude tento postup vyloučen a že je vhodné oslovit dotázané přiměřeným počtem otázek (asi 

kolem 10-15) a s jednoduchým systémem odpovědí, aby byl časově přijatelný pro 

respondenty. Cílem bylo zajistit si co nej vyšší návratnost a získat korektní respondenty. To se 

mi podařilo díky oslovení kolegů manažerů z různých škol v republice. Každému jsem osobně 

předala 3-6 dotazníků pro jejich kolegy. 

Druhým zdrojem zkušeností byla seminární práce v modulu Manažerská praxe na 

téma: „Hodnocení škol v oblasti komunikace"(příloha 2). Zde jsem získala zkušenosti se 

strukturovaným rozhovorem, kdy se osvědčilo vytvoření atmosféry důvěry a korektnosti při 

rozhovoru. Toho je možné dosáhnout přípravou konkrétních otázek ve vhodném počtu a 

prokázat znalost tématu výzkumného problému. Proto jsem volila i téma práce blízké své 

pedagogické praxi. 

2.2.1. Strukturovaný rozhovor: 

Při své práci jsem vycházela ze skutečnosti, že v ZŠ již mají zkušenosti s tvorbou 

ŠVP a na SŠ je to čeká v blízké budoucnosti. S cílem porovnat situaci, jsem nejprve volila 

formu strukturovaného rozhovoru s řediteli eventuelně jejich zástupci na ZŠ i SŠ. 
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Prostřednictvím předvýzkumu jsem zjišťovala, jaká je realita v práci PT a zda se během 

povinné činnosti nad ŠVP posunul význam PT, vedoucích PT a jejich práce. 

Svými dotazy jsem se zaměřila na to, zda ředitelé spolupracují s předsedy PT jako s 

partnery, s nimiž se radí a dávají jim odpovědnost i pravomoci jako lidem z managementu, 

zdaje podporují ve shora uvedeném smyslu. 

Strukturovaný rozhovor s deseti kolegy (převážně řediteli a zástupci, kteří studují 
školsky management): 

Rozhovor byl uskutečněn s šesti pedagogy ZŠ a čtyřmi ze SŠ. 

1) Pracují na škole PT, mají své předsedy a jak jsou složeny? 

Ano, na všech školách pracují PT, většinou podle předmětů (nejčastěji soubor 

příbuzných předmětů), mají své předsedy. 

2) Schází se ředitel pravidelně s předsedy, kdo koordinuje práci PT? 

Pouze jeden ředitel školy se schází pravidelně s předsedy. 

Většinou koordinuje práci předmětových týmů zástupce ředitele. 

3) Jsou stanoveny kompetence PT a scházejí se týmy pravidelně? 

V polovině škol nejsou stanoveny a týmy se scházejí podle potřeby. 

4) Hodnotí předsedové PT své kolegy? Radí se s nimi ředitel při odměňování? 

Ředitelé se neradí při odměňování, na nenárokové složky jsou obvykle 

stanovena kritéria hodnocení, přidělení dělá ředitel sám. 

5) Lišila se práce PT před a během tvorby ŠVP? 

Ano, pět ředitelů ZŠ uvádějí, že PT „konečně začaly pracovat", tak, jak by 

měly. V jednom případě vznikly PT až při tvorbě ŠVP, předtím neexistovaly. 
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Závěry ze strukturovaného rozhovoru: 

Potvrzuje se předpoklad, že PT jsou formálně ustanoveny na všech školách, pokud ne, 

tvorby ŠVP si vynutí jejich vytvoření a práci. 

PT jsou sestaveny tradičně podle předmětů nebo oblastí a mají stanoveny své 

předsedy. 

Odpovědi na otázku č.2 ukazují, že většinou práci PT koordinují zástupci ředitelů 

škol, pouze jedna ředitelka pravidelně svolává porady s předsedy PT. Tato skutečnost ukazuje 

na to, že ředitelé škol vlastně do managementu škol prakticky nezahrnují vedoucí PT. Tuto 

domněnku potvrzují i odpovědi na otázku č.4, kdy ředitelé nevyžadují ani podklady při 

odměňování, za dostatečné považují stanovení kritérií hodnocení. 

V otázce č.3 se při odpovědích ukazuje, že pouze v polovině oslovených jsou 

stanoveny kompetence PT. Uvážíme li, že od jasně stanovených pravidel se odvíjí 

systematická spolupráce, lze předpokládat, že součinnost mezi učiteli - členy PT a jejich 

předsedy je odkázána na „gentlemanskou" dohodu a dobré slovo. 

Jak se daří vytvořit pracovní a dělnou i věcnou pracovní atmosféru v PT, kde nejsou 

stanoveny kompetence? Spolupráce se zřejmě odvíjí na základě osobních vztahů a etiky, což 

může samozřejmě být v jistých situacích komplikované, připustíme-li, že mezi členem a 

předsedou nemusí být zrovna přátelský vztah, nebo se příliš neznají? 

Tato skutečnost nemůže vedoucím usnadňovat řídící práci a neposkytuje nikomu 

v týmu dobré podmínky a jistotu, nepovzbuzuje pedagogy, aby přemýšleli v klimatu prostém 

ohrožení a nabízejícím podporu. 

Často zde ředitelé říkali, že nechtějí, aby jim kdokoliv mluvil do hodnocení a 

odměňování podřízených neboť to cítí jako svojí odpovědnost. Určitou roli hraje i fakt, že 

většinou mají stanovená kritéria a podle nich určují finanční ohodnocení a nechtějí již během 

školního roku zatěžovat své zaměstnané kolegy. 

V otázce č.5 ředitelé základních škol většinou konstatovali, že se „něco začalo dít", 

„začali pracovat, jak by měli" - čili prosvítá jakýsi povzdech nad tím, že vlastně PT 

nepracují, jak by si ředitelé představovali, ale v okamžiku zapojení a uznání vedoucích týmů 
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jako středních manažerů vzniká obava neobtěžovat nebo nedůslednost ve vytvoření systému 

práce PT . 

2.2.2. Dotazníkové šetření: 

Na základě výsledků strukturovaného rozhovoru a v souladu s cíli této práce jsem 

sestavila dotazník pro pedagogy škol. Předala jsem 55 dotazníků do 14 škol. Byly to školy 

různého stupně a zaměření - základní školy, gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště 

z těchto míst ČR: Děčín, Kynšperk nad Ohří, Poděbrady, Loket, Horšovský Týn, Hradec 

Králové, Odolena Voda, Praha 2 - Vinohrady, Vyšehrad; Praha 4 - Pankrác; Praha 8 - Karlín, 

Libeň, Prosek. 

Do dotazníku jsem zařadila 13 uzavřených otázek s odpovědní stupnicí ano, ne, 

nevím. Na konci dotazníku jsem dala prostor pro vyjádření. 

Návratnost dotazníků byla v počtu 40, tj. 73%. 
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DOTAZNÍK 

Vážení kolegové - pedagogové, 

dovoluji si vás tímto poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí bakalářské 

práce při studiu školského managementu na PF UK v Praze. 

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jak pracují předmětové týmy (dále jen PT) ve 

školách a jestli jsou předsedové těchto týmů součástí managementu školy a do jaké míry se 

podílejí na vedení lidí. 

Dotazník je anonymní. 

Zaškrtněte u každé otázky příslušnou odpověď: 

1) Konají se pravidelné schůzky PT během školního roku? 
ANO NE NEVÍM 

2) Jsou ve vaší škole stanoveny písemně kompetence PT? 
ANO NE NEVÍM 

3) Dělají učitelé v rámci PT pravidelně vlastní sebehodnocení své práce (pracovní 
osobní cíle a plány, úspěchy, neúspěchy)? 

ANO NE NEVÍM 

4) Provádějí předsedové PT pravidelné hodnocení členů PT? 
ANO NE NEVÍM 

5) Považujete vy osobně předsedy PT za součást vedení školy? 
ANO NE NEVÍM 

6) Připravují předsedové PT řediteli školy podklady a návrhy pro odměňování 
učitelů? 

ANO NE NEVÍM 

7) Připravují předsedové PT řediteli školy podklady a návrhy při stanovení 
osobního ohodnocení učitelů? 

ANO NE NEVÍM 
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8) Konají se ve škole porady, kde se ředitel školy (zástupce ředitele) scházejí 
výhradně s předsedy PT? 

ANO NE NEVÍM 

9) Připravují předsedové PT pedagogické rady s ředitelem školy? 

ANO NE NEVÍM 

10) Koordinátor ŠVP na vaší škole řídil (bude řídit) jejich tvorbu s využitím vedoucí 
práce předsedů PT. 

ANO NE NEVÍM 

11) Konzultoval (konzultuje) ředitel školy (zástupci) podněty a návrhy s předsedy PT 
při vytváření koncepce školy? 

ANO NE NEVÍM 

12) Uskutečňují předsedové PT hospitace ve vyučovacích hodinách učitelů? 

ANO NE NEVÍM 

13) Uskutečňují se ve vaší škole vzájemné náslechy učitelů? 
ANO NE NEVÍM 

Děkuji za Vaši laskavost, čas a trpělivost. 

Ludmila Šulcová 

Pokud chcete něco dodat, zde je pro to prostor: 
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Zpracování dotazníku: 

Otázka 
1. Konají se pravidelné schůzky PT během školního roku? 
2. Jsou ve vaší škole stanoveny písemně kompetence PT? 
3. Dělají učitelé v rámci PT pravidelně vlastní sebehodnocení své práce (pracovní osobní cíle a plány, úspěchy, neúspěchy)? 
4. Provádějí předsedové PT pravidelné hodnocení členů PT? 
5. Považujete vy osobně předsedy PT za součást vedeni školy? 
6. Připravují předsedové PT řediteli školy podklady a návrhy pro odměňováni učitelů? 
7. Připravují předsedové PT řediteli školy podklady a návrhy při stanoveni osobního ohodnocení učitelů? 
8. Konají se ve škole porady, kde se ředitel školy (zástupce ředitele) scházejí výhradně s předsedy PT? 
9. Připravují předsedové PT pedagogické rady s ředitelem školy? 
10. Koordinátor ŠVP na vaší škole řídil (bude řídit) jejich tvorbu s využitím vedouci práce předsedů PT. 
11. Konzultoval (konzultuje) ředitel školy (zástupci) podněty a návrhy s předsedy PT při vytváření koncepce školy 
12. Uskutečňují předsedové PT hospitace ve vyučovacích hodinách učitelů? 
13. Uskutečňuji se ve vaší škole vzájemné náslechy učitelů? 

Počet ano % Počet ne % Počet nevím % 
1. 38 95 2 5 0 0 
2. 18 45 14 35 8 20 
3. 12 30 25 62,5 3 7,5 
4. 4 10 31 77,5 5 12,5 
5. 13 32,5 19 47,5 8 20 
6. 4 10 31 77,5 5 12,5 
7. 1 2,5 36 90 3 7,5 
8. 17 42,5 22 55 1 2,5 
9. 3 7,5 35 87,5 2 5 
10. 18 45 9 22,5 13 32,5 
11. 25 62,5 10 25 5 12,5 
12. 12 30 26 65 2 5 
13. 11 27,5 25 62,5 5 12,5 
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Závěry z dotazníkového šetření: 
Otázky byly formulovány, tak, že odpověď ANO ukazuje na plnění funkce PT nebo jeho 
vedoucího. 

č.ot. Počet ano % 
1. 38 95 
10. 18 45 
11. 25 62,5 
12. 12 30 
13. 11 27,5 
2. 18 45 
3. 12 30 
4. 4 10 
5. 13 32,5 
6. 4 10 
7. 1 2,5 
8. 17 42,5 
9. 3 7,5 
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Kde převažují kladné odpovědi nad zápornými: 

Na otázku č. 1,2,10,11: 

Pouze v odpovědích na 1. otázku převažují v 95% kladné odpovědi v tak silné míře - v 

drtivé většině škol se scházejí PT pravidelně. 

Tento výsledek ukazuje na, to že PT pracují ve školách, jsou tam ustavené a konají se 

jejich schůzky pravidelně. 

Kladné odpovědi dále převažují nad zápornými pouze v otázkách: 

č. 2 - necelá polovina (45%) uvádí, že kompetence PT jsou stanoveny písemně. 

ANO odpovídá 18 respondentů ze 40. Vzhledem к úkolům a významu PT je tento výsledek 

překvapující. Stanovením kompetencí PT se zajišťuje kvalita a účinnost řízení (3). Jestliže má 

být řízení systémové a organizované, má-li být dostatek informací, naplňovány cíle, 

motivovaní zaměstnanci, chceme-li systém účinné kontroly, pak je jasná a písemná, 

transparentní formulace kompetencí PT nezbytností. 

č. 10 - opět necelá polovina 45% (18 ze 40) uvádí, že koordinátor ŠVP spolupracuje 

s vedoucími PT, zbývající část neví nebo uvádí, že koordinátor ŠVP nespolupracuje 

s předsedy PT. 

Jestliže by koordinátor kurikula měl zprostředkovávat komunikaci mezi PT, musí 

naplňovat mezipředmětové vztahy, koordinovat činnost PT, podporovat přenos zkušeností i 

metodických inovací , je nedostačující, když v 45% je uvedeno, že je využívána spolupráce 

s vedoucími PT. 

Potvrzuje se tím to, co uvádí Slavíková (3), že funkce koordinátora ŠVP je často 

nedoceňována nebo formální a pak nutně s sebou přináší neexistenci spolupráce s dalšími 

členy kurikulárního managementu - tedy i s vedoucími PT. 

č. 11 - zde 25 lidí ze 40 tj. 65% odpovídá, že ANO, že ředitel školy nebo jeho 

zástupci konzultovali s předsedy PT koncepci školy. Usuzuji, že při formulování vizí, cílů 

školy - koncepce, se jedná o vytvoření image školy navenek a lidé ve vedení školy jsou si 

vědomi závažnosti veřejných deklarací tohoto charakteru a zapojují odpovědné pracovníky. 

Převážně u dotazovaných respondentů využívají vedoucích PT při této práci. 
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č.ot. Počet ne % 
1. 2 5 
10. 9 22,5 
11. 10 25 
2 14 35 
5. 19 47,5 
8. 22 55 
3. 25 62,5 
13. 25 62,5 
12. 26 65 
4. 31 77,5 
6. 31 77,5 
9. 35 87,5 
7. 36 90 
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Záporné odpovědi převažují v odpovědích na ostatní otázky (v 9 případech ze 13): 

Na otázku č.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13: 

Ve 3. otázce odpovídá 25 dotázaných ze 40 (62,5%) NE a 3 NEVÍM na to, jestli učitelé 
dělají vlastní sebehodnocení v PT. Považuji výsledek 18 ANO v tomto bodě za výraz 
nástupu zavádění sebehodnocení do škol v rámci začínajících periodických hodnocení, která 
jsou běžnou součástí managementu ZO. Jestliže víme, že hodnocení zaměstnanců je důležitou 
podmínkou k tomu, aby se plnily úkoly při řízení lidí, pak sebehodnocení náleží ve fungující 
škole к nezbytným pravidelným činnostem učitele. Kamenem úrazu je zřejmě to, že se jedná 
o nezvyklost a zatím se rozvíjející a začínající praxi ve školách. I podle vlastních zkušeností 
musím potvrdit, že učitelé přistupují к této problematice s nedůvěrou a obavami. Je 
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problematice s nedůvěrou a obavami. Je tomu zřejmě proto, že sebehodnocení je pociťováno 

jako důvěrné informace, kterými by se mohl dotyčný zkompromitovat, odhalit v nežádoucím 

světle. Pro ředitele školy se pak jedná o určitou časovou zátěž, kterou si vyhodnocování 

vyžaduje. Zde je na místě využití právě středního managementu. Odpovědi zobrazují tuto 

skutečnost. 

Otázka č.4 navazuje na výše zmíněnou problematiku. Zde 77,5% - 31 dotazovaných 

ze 40 odpovídá NE a 5 NEVÍ, jestli vedoucí PT hodnotí práci svých kolegů v PT. Zde se 

potvrzuje, že na školách není hodnocení přijímáno samozřejmě jako je tomu v ziskových 

organizacích, firmách a většině úřadů. 

Vedoucí PT nejsou к hodnocení přizvaní a nemají možnost pravidelně a formálně 

poskytovat učitelům zpětnou vazbu. 

Respondenti i v 5. otázce říkají 19krát NE (47,5%) a 8krát NEVÍM , když se mají 

vyjádřit k tomu, zda považují vedoucí PT za součást vedení školy. V dotazu není formulace 

„nadřízení", ale pouze dotaz na vedení školy a pozici předsedů PT v něm. Potvrzuje to, že tito 

lidé nejsou převážně vnímáni jako vedoucí pracovníci. 

6. dotaz je zaměřený na spolupráci vedoucích PT s řediteli škol při odměňování -

77,5% (31 ze 40) uvádí, že ředitelé škol nepožadují podklady při odměnách. Pouze 4 uvádějí, 

že ANO. Zde se potvrzuje již zmíněný fakt, že ředitelé škol nevyužívají spolupráce 

s vedoucími PT, nepovažují je za manažery a nedávají jim úkoly náležející manažerským 

pracovníkům. 

I v 7. otázce, která zjišťuje obdobnou věc, jestli vedoucí PT vytvářejí podklady 

к osobnímu ohodnocení, odpovídá 36 NE (90%) a pouze 1 ANO. Osobní ohodnocení jako 

nenároková složka platu, je výhradní odpovědností ředitele školy, ale ti si к této činnosti 

většinou nepřizvou nikoho dalšího, ani předsedy PT. Nepovažují je za řídící pracovníky, kteří 

by jim vypracováním podkladů mohli rozšířit a zobjektivizovat pohled na pedagogy. 

V 8. dotazu je počet odpovědí ANO (17) a NE (22) téměř vyrovnán. V 17 případech 

ze 40 tj. v 55% uvádějí respondenti, že ředitel školy nebo jejich zástupce se scházejí na 

pravidelných schůzkách s předsedy PT. V necelé polovině tedy vedení školy získává 

zpětnou vazbu o činnostech PT, jejich práci, problémech, konzultuje s nimi otázky PT. 
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Odpovídá tato četnost významu PT? Mají ředitelé škol přehled o výsledcích oborových a 

mezioborových vztazích? Přikládají jim důležitost a význam? Mají možnost motivovat 

odborný růst pedagogů? Nejsou PT a jejich vedoucí odkázáni na svá řešení při nastalých 

problémech? Získávají ředitelé škol zpětnou vazbu naplňování školního kurikula 

v jednotlivých předmětech? 

Jistě je možné, že vše zmíněné probíhá na pedagogických radách či provozních 

poradách, aleje otázka, zad se při těchto příležitostech časově zvládají předmětové problémy 

nebo úspěchy aspoň zmínit. 

Na pedagogické rady se ředitelé škol v 35 případech ze 40 (87,5%) nepřipravují 

s pomocí podkladů od vedoucích PT. Ukazuje to, na to, že na předmětové - oborové 

záležitosti nezbývá čas. Pedagogické rady řeší a spíše shrnují jiné aspekty vzdělávacího 

procesu na škole. To ukazují odpovědi v otázce č.9 . 

V předposledním 12. dotazu 65% (26 dotázaných ze 40) říká, že vedoucí PT 

neuskutečňují hospitace v hodinách. Vzájemné návštěvy učitelů ve vyučovacích hodinách 

jsou většinou vnímány jako nepříjemná událost, pokud však se nejedná o školu, kde je to 

běžnou požadovanou praxí. Základním problémem je fakt, že přítomnost kohokoliv z vedení 

školy nebo kolegy ve vedoucí úloze je převážně vnímán jako prověřující cosi nebo dokonce 

jako kontrolní činnost. Přitom kontrolní povahu hospitace má pouze Česká školní inspekce. 

Vedoucí PT nejsou tedy touto činností úkolováni, nejsou vtaženi do činnosti vedení 

školy. 

13. závěrečná otázka navazuje na předchozí a zjišťuje, zda učitelé vykonávají 

náslechy u svých kolegů. 25 NE a 5 NEVÍ, jak to s náslechy je. Předpokládám, že když učitel 

odpovídá NEVÍM, nezaznamenal náslech ve své hodině ani nikde nebyl, pak pravděpodobně 

neprobíhají náslechy ve škole nijak organizovaně nebo plánovaně. Lze tedy usoudit, že 

náslechy mezi učiteli neprobíhají nijak intenzivně. 

Na školách, kde jsou vzájemné hospitace již běžně zavedeny může být vzájemné 

konzultování životodárnou součástí profesionálního rozvoje. Zvláště obohacující pak 

v odborných aspektech. 
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2.3. Závěry z výzkumného šetření: 

Ze strukturovaného pilotního rozhovoru i z dotazníkového šetření vyplývá, že ve 

školách jsou předmětové týmy. 

Předmětové týmy jsou sestaveny obvykle podle odbornosti - osvědčuje se a pokračuje 

většinou tak, že příbuzné předměty jsou již tradičně seskupeny. Při tvorbě ŠVP zůstává toto 

uskupení předmětů také, přestože se mohou měnit názvy předmětů nebo se sdružují do 

mezipředmětových oblastí. 

Každý PT má svého předsedu (vedoucího). Předmětové týmy se pravidelně scházejí. 

Kompetence PT nejsou pravidlem ve všech školách, výsledky naznačují, že cca 

v polovině případů jsou stanoveny. 

Koordinátorem PT bývá obvykle zástupce ředitele. Koordinátor PT, ať je to přímo 

ředitel školy nebo zástupce ředitele, se vedoucími předmětových týmů nescházejí pravidelně. 

Vyplývá to jak, z rozhovoru tak z dotazníku. 

Ředitelé škol většinou (ne však drtivou většinou) konzultují koncepci školy s předsedy 

předmětových týmů. 

Z obou částí výzkumu vyplývá, že v oblasti hodnocení ředitelé škol nekooperují 

s předsedy PT jako se manažery na střední úrovni, s vedoucími pracovníky, kteří se podílejí 

na vedení lidí s patřičnou odpovědností a pravomocemi. Jedná se o různé úrovně hodnocení: 

sebehodnocení učitelů, hodnocení členů PT vedoucími PT, spolupráce ředitelů škol 

s předsedy PT při odměňování, stanovení osobního ohodnocení pedagogů. Předsedové nemají 

možnost hodnotit práci svých kolegů. 

Vedoucí předmětových týmů nejsou považováni za manažery ani svými kolegy. 

Ze strukturovaného pilotního rozhovoru vyplynulo, že při tvorbě ŠVP byly PT ve své 

činnosti nezastupitelné. V dotazníku se tato skutečnost potvrzuje, když necelá polovina 

konstatuje spolupráci mezi vedoucími PT a koordinátory ŠVP. Lze vyčíst, že v ZŠ, kde se již 

vyučuje podle ŠVP, spolupráce funguje. Ve SŠ však koordinátor ŠVP nespolupracuje 

s vedoucími PT, zatím se nenaplňuje potřeba jejich kompetence jako kurikulárních manažerů. 
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To, že předsedové PT nejsou organickou součástí vedení školy, vyjadřuje i skutečnost, 

při přípravě pedagogické rady ředitelé škol nevyužívají zpravidla spolupráce s předsedy PT. 

Vedoucí PT převážně ani nejsou hospitujícími ve vyučovacích hodinách, ani se 

neuskutečňují vzájemné hospitace mezi kolegy - učiteli. To vyjadřuje+, že vedení škol 

dostatečně nepodporuje tyto aktivity, které by mohli být řízeny a vyhodnocovány středním 

managementem školy - vedoucími PT, pokud by jimi byli. Předsedové PT nejsou vybaveni 

kompetencemi, které by je nutili a opravňovali к práci zahrnující manažerské činnosti. 

Z předchozího vyplývá závěr, že vedoucí PT nejsou součástí managementu škol. 

Nemají své kompetence ani cíle, úkoly, činnosti, které by z nich vytvářely lídry na střední 

úrovni managementu. 

Jsou ve skutečnosti kurikulárními manažery při nárazových pracích při vytváření ŠVP, 

ale systémově nejsou zařazeni do vedení školy. 

3. DOPORUČENÍ - návrhy implementace 

Je práce PT v těchto procesech přínosná, má svůj význam? 

Z výše uvedených informací v úvodní části se nabízí kladná odpověď. 

Budu-li se dále zabývat úlohou a významem PT a jejich lídry, musím připomenout, že 

v době utváření kurikul jsou vedoucí PT kurikulárními manažery uznávanými na teoretické 

úrovni. 

Učitelé přebírají při realizaci ŠVP odpovědnost za celou řadu aspektů kurikula. 

Školy výchovně vzdělávací proces svých pedagogů řídí tak, aby formálně písemně vyjádřený 

ŠVP v rozvrhu, tématických plánech, v cílech, se také promítal do neformálních záměrů a 

chování učitelů. Usilují o to, aby žáci přijímali a prožívali realizaci kurikula při činnostech ve 

vyučovacím procesu i mimo něj při pobytu ve škole - při jednání s učiteli, při diskusích, 

vyřizování si formalit, pozdravech, obědech, na kurzech, výletech, exkurzích apod. 

Žáci jsou vedeni к postojům, к porozumění souvislostí, к řešení praktických i 

teoretických problémů a dalším výstupům, které nazýváme výsledky učení. Pedagogy zajímá, 

co by se mělo vyučovat i co se děje ve třídě. 
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Odpovědnost kurikulárních manažerů je v tom, že splní rámcové vzdělávací 

programy(RVP) a vytvoří Š VP, aby se rozvíjely mezipředmětové vztahy, aby se mohly 

rozšiřovat úzce definované předmětové oblasti. 

Hodně je kladen důraz na získání a udržení si přehledu žáků o mezipředmětových i 

nadpředmětových vztazích a tématech. 

Pro naplnění těchto cílů je odbornost nezbytná, jde o udržování odborných znalostí 

učitelů, schopnost vést je tak, aby byli motivováni pro rozvíjení odborné i metodické. 

Vedoucí PT je role, kterou učitelé přijímají, když mají к dispozici nejen soubor 

určitých dovedností, ale i soubor určitých systémových kompetencí. 

Do pozic předsedů PT jsou obvykle zařazeni lidé, kteří hodně vědí o vyučování svého 

předmětu a při výkonu této funkce pak více nebo méně se jim podaří, podle vlastních 

dispozic, získat i manažerské dovednosti. K tomu ovšem potřebují podporu svých 

nadřízených a koordinátorů se systémem jasně stanovených pravidel a kompetencí. 

V Anglii, jak uvádí Goldová (1, str. 134), je již běžnou praxí, že předsedové PT se 

vyhledávají inzeráty, kde se samozřejmě vyhlašují požadavky na tuto manažerskou funkci. 

Uvádí se zde, co je nutné, aby vedoucí PT udrželi navzájem v rovnováze: 

- znalost předmětu, 

- pedagogické porozumění - jak mohou být učení se a vyučování co nejlépe podporovány; 

- systémy a strategie pro sledování a hodnocení svého předmětu; 

- znalosti a pochopení právního rámce své práce (RVP, mezipředmětové vztahy apod.); 

- manažerské kvality a dovednosti, 

- porozumění škole jako celku a místu PT ve škole. 

V českých školách není tato pozice vnímána jako manažerská, není zvykem ji 

vyhledávat inzeráty, nepředpokládá se ani zvláštní kvalifikace pro tuto činnost. Bývá obvykle 

předána zodpovědnému praktikovi, který je ochoten ji vykonávat. 

Ředitelé však potřebují lidi, kteří budou na úrovni středního managementu, na něž lze 

delegovat pravomoci vedení. Kompetence křížení mohou mít ve své náplni práce kromě 

zástupců ředitele školy i předsedové předmětových týmů. 

Moudrý ředitel tak umožní schopným lidem se seberealizovat a dostat se do popředí, 

může vytvoření pozic středních manažerů využít к jakémusi kariérnímu postupu ve škole. 
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Získá loajální pracovníky, kteří mu ulehčí vedení lidí. Vrcholový management školy může 

přenechat vedoucímu PT část své práce - kontrolu nad metodickým rozvojem pedagogů, nad 

odborným růstem, nad tvorbou a realizací ŠVP, nad využíváním odborné literatury, pomoc 

při řízení a přípravě porad, při vytváření dobré atmosféry, při periodickém hodnocení, při 

dalších hodnoceních apod. 

Návrh nástrojů pro práci předsedy PT jako středního manažera: 

3.1. Kompetence a náplň práce PT 

Kompetence předmětového týmu 

1. Předseda PT 

• Zodpovídá za činnost PT. 
• Vede dokumentaci o činnosti PT. 
• Svolává pravidelné schůzky PT (kontakt učitelů) jednou ve čtvrtletí. 
• Svolává schůzky PT dle aktuální potřeby. 
• Hodnotí členy PT na konci kalendářního a v polovině školního roku dle 

kritérií. 

Náplň práce PT: 

2. Tématické plány 

• PT schvaluje tématické plány. 
• Kopie jsou v plném rozsahu v záznamech PT. 
• PT pravidelně kontroluje plnění tématických plánů, realizuje nápravy. 
• PT na konci školního roku shrnuje zkušenosti s tématickými plány, které 

předává do dalšího školního roku. 

3. Kontakt s vedením školy 

• PT podává podněty, návrhy na změny, zlepšení ve výuce a jiné požadavky 
zřetelně a efektivní formou vedení školy (využití intranetu, osobní jednání). 

4. Učebnice 

• PT má přehled o používaných učebnicích, doplňuje, aktualizuje učebnicový 
fond podle potřeb výuky. 

5. Pomůcky 
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• PT dbá na využívání pomůcek, doplňuje sbírky, předává si zkušenosti o 
novinkách. 

• stanovuje požadavky na didaktickou techniku 

6. Náslechy, konzultace 

• PT vykonává mezi svými členy i členy ostatních PK vzájemné náslechy, 
konzultace. 

• Řeší aktuální problematiku výuky. 

7. Vzdělávání pedagogů 

• PT vyhledává a realizuje další odborné vzdělávání učitelů. 
• PT zajišťuje v případě uskutečnění odborného vzdělávání školení svých členů 

následné konzultace (předání informací). O těchto konzultacích informuje 
zápisem do plánu akcí a pozvánkami další kolegy. 

8. Klasifikace 

• PT sjednocuje a konzultuje hodnocení, klasifikaci žáků. 
• PT sleduje za cíl objektivní, srovnatelnou klasifikaci. 

9. Asistenti 

• PT konzultuje a navrhuje činnost asistentů učitele ve vyučovacích hodinách ve 
spolupráci s vedením školy. 

• PT navrhuje, sjednocuje a formuluje kompetence asistenta při výuce (rovné 
podmínky všem žákům při asistenci). 

• PT ČJ zdokonaluje návrh pravidel na práci asistenta při písemných pracích 
zČJ. 

10. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky 

• PT spolupracuje při organizaci a realizaci zkoušek s vedením školy (příprava a 
schválení závěrečných otázek, maturitních otázek, témat závěrečných prací, 
maturitních témat pis. prací). 

• Schválení a realizace spec. podmínek při zkouškách. 

11. Odborné praxe, exkurze, soutěže 

• PT zajišťuje praxi (vždy pro celou třídu ve stejném termínu). 

• PT vypracovává na začátku škol. roku plán odborných praxí, exkurzí. 
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• PT předává 14 dní před praxí přehled - jmenný seznam žáků, přehled 
pracovišť s adresami, tel. kontakty, s kontakty na odpovědné osoby a přehled 
dozorů na praxi, vše s přesnými termíny. 

• PT organizuje předmětové soutěže, olympiády a jiné akce související 
s předměty. 

12. Rámcové vzdělávací plány, státní maturity 

• PT vypracovávají SVP. 
• PT se připravují na státní maturitní zkoušky (kontakt CERMAT). 

3.2. Kritéria pro hodnocení členů předmětového týmu 

1) Účast na schůzkách PT 

2) Plnění úkolů zadávaných předsedkyní (předsedou) 
Ochota, iniciativa, dodržování termínů. 

3) Metodika výuky 
Učitel si vyhledává a seznamuje se s různými metodikami výuky (odborná 
literatura, časopisy, internet, školení, semináře), které ve výuce využívá a tím 
směřuje к naplňování klíčových kompetencí žáků. 
Zkušenosti předává v PT formou náslechů, ukázkových hodin, informací, 
výsledků testů, projektů. 

4) Rozvoj odbornosti 
- Učitel zjišťuje nové informace z oboru ( ze studia odborných časopisů, 

vyhledávání aktuálních změn a novinek v oboru, orientace v odborné literatuře, 
návštěv seminářů a z jiných podobných činností). 

- Informace funkčně předává kolegům v PT. 

Pro zajištění měřitelnosti a objektivity je stanovena norma pro bod 3) - metodika výuky: 

Během pololetí si učitel sám vyhledá aspoň lkrát novou informaci, školení, seminář, 
prostuduje odborný článek o metodice nebo jinou podobnou aktivitu vykoná v rámci své 
hlavní odbornosti (pro ty, co jsou ve více PT). Tuto informaci předá v PT. 
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3.3. Sebehodnocení a hodnocení člena PT 

SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ ČLENA PT 

za pololetí šk. roku 

Jméno: člen PT: 

Osobní cíl: 

Poznámka 
předsedy PT 

Jak se mi podařilo osobní cíl naplnit? 

Do jaké míry plním kompetence ŠVP? 

Čeho si cením při své práci se třídou? 

Kde vidím své slabší stránky ve výuce? 

Kde vidím svůj největší přínos pro práci PT? 

Účast na schůzkách PT 
(datum, přítomnost/nepřítomnost) 

Plnění úkolů zadaných na schůzkách 
(druh úkolu, splněno, nesplněno) 

Metodický rozvoj vlastní osobnosti 
(literatura, časopisy, školení, semináře, 
využití ve výuce) 

Vyhledávání nových odborných informací 
(informace z oboru, předávání 
informací, aplikace, návrhy) 
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Náslechy- kdo byl(a) u mě (datum, třída, vyučující, zaměření) 

Náslechy- u koho jsem byl(a) (datum, třída, vyučující, zaměření) 

Tuto tabulku vyplňuje učitel během pololetí s předsedou a v závěru tohoto časového úseku předá svému 
vedoucímu PT, který jej doplní vlastními poznámkami a vyhodnotí. Toto je pak podklad pro vrcholový 
management školy. 
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3.4. Využití metodických pomůcek a nástrojů v praxi 

V odstavci 3.1. jsou vypsány kompetence a náplň předmětového týmu, kde jsou 

odděleně stanoveny kompetence předsedy, aby byly přehledně a jasně vymezeny jeho 

pravomoci a povinnosti. Pro vedení školy je zřetelně stanoveno, které úkoly jsou delegovány 

na tyto pracovníky. V uvedených kompetencích jsou obsaženy řídící činnosti, které umožňují 

top managementu zařadit své vedoucí PT do funkce středních manažerů . 

Náplň práce PT, pomáhá při jejich denních činnostech, při přijetí nových členů. Je 

vhodné ji přiložit к písemným zápisům PT jako stálou součást, která je vždy к nahlédnutí 

všem. 

V odstavci 3.2. jsou „Kritéria pro hodnocení členů předmětového týmu", která jsou 

návrhem pro zjednodušení práce předsedy a učitele v PT. Systém kritérií je „nápovědou" a 

vodítkem pro všechny pedagogy v naplňování svých povinností během celého školního roku. 

Jsou zde požadavky na formální účast na schůzkách, ale i na spolupráci s vedoucím. Jsou zde 

vyváženy složky odborné, metodické a ošetřuje se i přenos informací mezi učiteli. To přispívá 

к maximálnímu využití dalšího vzdělávání učitelů, kdy mnohdy efektivní výstup ze školení či 

semináře „zůstává" pouze u absolventa kurzu nebo jeho nejbližších kolegů, kterým neoficiální 

cestou přirozeně předá své poznatky. 

V části 3.3. je obsažena tabulka к hodnocení a sebehodnocení pedagogů, která je 

vhodným podkladem к periodickému hodnocení. Tabulku vyplňují učitelé vždy na konci 

pololetí a předseda PT stručnou poznámkou připisuje své hodnotící náměty. Tady je prostor 

pro vlastní způsob vyjádření osobního cíle pedagoga a pro rozbor svých úspěchů a neúspěchů. 

Učitelé mají možnost zamyslet se nad svými silnými a slabými stránkami. Předseda může 

podle těchto informací funkčně sestavovat tým při řešení problémů, naplňování cílů ve 

výchovně vzdělávacím procesu tak, aby každý využil své přednosti. Probíhá plodná a 

motivující spolupráce. Pro top management je vyplněná tabulka jedním z podkladů při 

finančním i nefinančním hodnocení. 

Naskytuje se tu prostor pro řídící činnost středního manažera - vedoucího PT, který si 

samostatně zvolí způsob získávání podkladů pro toto hodnocení. Může vyplňovat dotazník 
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týmově, ve dvojici s kolegou nebo nechá každého vypracovat samostatně nebo využije 

к pravidelnému pohovoru nebo zvolí jiné kombinace. 

Všechny uvedené nástroje a pomůcky jsou návrhy, které si může vedení školy 

modifikovat podle vlastních podmínek a požadavků. 
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4. Závěr 

Předmětové týmy by měly být orgánem živým, flexibilním podle měnících se 

podmínek a požadavků škol v souladu se současnými změnami ve školství. Tvorba ŠVP a 

jejich realizace je prioritou a utváří charakter a specifiku každé školy. Předmětové týmy jsou 

akčními jednotkami v tomto procesu, které musí pružně reagovat na odborné požadavky a 

začleňovat je do výuky, jsou metodickou oporou a poradním orgánem pro své členy. PT 

vyžadují profesionální řízení. Vedoucí PT by měli být blízkými spolupracovníky a poradci 

ředitelů škol na úrovni středního managementu . 

V této bakalářské práci je analyzována práce PT v současnosti ve vybraném vzorku 

českých škol s akcentem na funkci předsedy PT. 

Předpoklad, že předmětové týmy pracují formálně a nejsou stanoveny jejich 

kompetence se potvrdil v tom smyslu, že předmětové týmy existují na všech školách 

vyšetřeného vzorku, ale písemná forma kompetencí je již pouze v necelé polovině zmíněných 

škol. 

Vedoucí týmů ve zkoumané skupině škol nejsou zařazeni svými kompetencemi, 

pravomocemi ani vnímáním svých kolegů do středního managementu škol. Tím se potvrdil 

předpoklad vyjádřený na základě zkušeností z praxe a formulovaný v kapitole 2.1. 

Ve vyšetřovaném souboru škol ředitelé neposkytují dostatek kompetencí a pravomocí 

předsedům PT. Nedelegují transparentně řídící funkce. 

Porovnáním funkcí a rolí, které vykonává vedoucí PT s řídícími funkcemi a rolemi 

ředitelů škol a zástupců, se potvrzuje, že tito lidé denně prakticky vykonávají manažerské 

činnosti, jsou vedoucími pracovníky. Předsedové PT mají obvykle přirozenou autoritu mezi 

žáky a kolegy, ale je potřeba stanoveným systémem pravidel, kompetencí a pravomocí 

vymezit jejich statut jako pracovníků středního managementu školy. 

Každá škola si může samostatně vytvořit své vedení PT. V této práci je vypracován 

návod, jak zapojit PT do formálních a neformálních činností ve výchovně vzdělávacím 

procesu pod vedením jejich předsedů. 

Součástí této práce je i návrh metodických pomůcek a nástrojů к praktickému využití 

pro řídící činnosti PT. Otázka, zda jsou tyto nástroje účelné a do jaké míry využitelné v praxi 

přesahuje tuto práci. Praktické využívání uvedených metodických pomůcek (navrhovaných 

tabulek a kompetencí) při koordinaci práce PT probíhá druhý školní rok na naší škole, jsou 

průběžně upravovány a osvědčují se. 
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Přispěje-li tato práce к využití navržených metodických pomůcek i v jiných školách, 

splnila aspoň částečně svůj účel. Výstupy a zkušenosti z těchto škol mohou být předmětem 

dalšího výzkumu, který by umožnil tyto pomůcky zdokonalit a ověřit jejich funkčnost pro 

vrcholový management škol. 
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Myslíkova ul. 7 , 1 1 0 00 Praha 1 

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 

Bakalářské studium - Školský 
management 

Il.ročník 

t v 

Modul: Řízení pedagogického procesu 

SEBEHODNOCENÍ ŠKOLY A ŘÍZENÍ ZMĚNY 

seminární práce 

Zpracovala: Ludmila Sulcová 
Škola: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola, Praha2 
Funkce: Zástupkyně ředitele škol JÚŠ 
Skupina: A 
Zkoušející: Mgr. Václav Trojan 
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Charakteristika školy: 

Jedná se o speciální školu (školy), které jsou součástí Jedličkova ústavu v Praze, proto jsou 
zde vzděláváni mladí lidé s tělesným a jiným zdravotním postižením. Tyto školy jsou rozsáhlé 
ve smyslu věku žáků a studentů, kteří se zde vzdělávají, protože zahrnují 3 stupně vzdělávání: 

1. stupeň ZŠ - 1 .-5.ročník (2.a 3. spojen) 20 žáků 
2. stupeň ZŠ - 6.-9.ročník (v tomto šk. roce není 8. ročník) 15 žáků 
3. stupeň - střední školy -zahrnující několik studijních oborů: 

• gymnázium 41eté (všeobecné) - 1.,4.ročník 8 žáků 
• SOŠ sociálněsprávní 41etá- l.-4.ročník 23 žáků 
• obchodní škola - dvouletá - 1., 2.ročník 11 žáků 

tříletá 3. ročník 7 žáků 
• praktická škola dvouletál.-2. ročník 8 žáků 

- tříletá (práce v zahradnictví) 3.r. 7 žáků 
-tříletá (práce v domácnosti) 9.ročník 9 žáků 

Jak vyplývá z uvedeného přehledu jde o třídy s velmi malým počtem žáků, kde se uplatňuje 
individuální přístup ke klientům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Dále uvádím základní parametry školy/ instituce (JÚŠ): 

Název a adresa : Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola (dále JÚŠ) 
V Pevnosti 4 
Praha 2 - Vyšehrad 
PSČ 12841 

Specifika, zajímavosti školy: 

Jedná se o Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ v Praze (dále JÚŠ), 
který se skládá z více úseků a má svého ředitele. Jedním z úseků JÚŠ jsou školy, které mají 

také svého ředitele, jenž je podřízeným ředitele JÚŠ. Školy jsou součástí celé instituce JÚŠ, 
nejsou samostatnou organizací. 
V JÚŠ je pyramidální způsob řízení: 

1. ředitel JÚŠ (ředitel celé instituce) - jemu jsou podřízeni vedoucí 
jednotlivých úseků, tedy i ředitel škol JÚŠ. 

2. ředitel škol JÚŠ (ředitel naší školy, o které píšu) - jemu jsou podřízeni všichni 
pracovníci školy, tedy i zástupkyně ZŠ a SŠ. 

3. zástupkyně pro ZŠ - není nadřízenou učitelů ZŠ 
4. zástupkyně pro SŠ ( moje pozice) - nejsem nadřízenou učitelů 
5. učitelé - všichni (3.-5.) jsme podřízeni řediteli JÚŠ i řediteli škol. 

Z uvedeného vyplývá, že je situace našich škol (základní školy a středních škol) specifická a 
odlišná od ostatních škol. Specifické je i postavení managementu škol, jakožto součásti 
managementu celého ústavu. Ředitel škol byl jmenován do funkce konkurzem dle platných 
zákonných předpisů a je kompetentní řídit školy JÚŠ a zároveň je odpovědný za svoji práci 
řediteli JÚŠ i zřizovateli tj. MHMP, ČŠI a dalším kontrolním orgánům. 
Management škol je interně uspořádán tak, že ředitel škol má dvě zástupkyně. Jedna je 
asistentkou pro vedení základní školy a druhá pro střední školy. Jakožto zástupkyně nejsme 
přímé nadřízené učitelů, tím je ředitel škol, jsme pouze pověřené řízením některých činností 
ve školách (suplování, koordinace asistentů, vedení předmětových komisí, koordinace 
maturit, závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek apod.). 

2 



Silné stránky školy: 
škola rodinného typu 
malý počet žáků ve třídě - individ. přístup 
asistenti pedagoga a klienta 
speciální pedagog a psycholog na celý úvazek 
dostupnost odborné péče - RHB, ergoterapie, logoterapie apod. 
bezbariérové a facilitační prostředí 
výborná vybavenost -nový rhb pavilon, bazén, sauna, vlastní rekreační zařízení, vlastní 
vozový park, internát, budovy po rekonstrukci apod. 
výlety, exkurze, návštěvy, zájezdy-zdarma nebo symbolický poplatek 
možnost prodloužených víkendů a škol v přírodě 
vybavenost ICT - internet ve všech třídách, hodinové dotace VT ve všech ročnících 
komunikace- intranet 
knihovna-knihovnice na plný úvazek 
lingvistka- spec. péče pro anartriky 
mimoškolní aktivity-dílny, sportclub aj. 
kuchyně a jídelna 
poloha v centru, atraktivnost prostředí, metro-dostupnost 
vztah žáků ke škole 
aprobovanost učitelů 
další vzdělávání učitelů a zaměstnanců 
kontakt a osobní vztahy s rodiči 

Cíle výzkumného šetření: 

1. Zjistit sebehodnocení JÚŠ jakožto celé organizace zaměstnanci škol. 
2. Zjistit sebehodnocení škol JÚŠ jakožto součásti Jedličkova ústavu 

zaměstnanci škol. 
3. Porovnat výsledky ve společných otázkách v JÚŠ a školách a na 

základě těchto výsledků navrhnout změny v rámci managementu škol 
pro zlepšení v oblastech nejhůře klasifikovaných. 

4. Zjistit ve školách vztah к tvorbě ŠVP a navrhnout strategii přípravy 
ŠVP na středních školách. 

5. Zjistit situaci v pohledu na činnost předmětových komisí (PK) a 
navrhnout změny v řízení práce PK. 

Uspořádání dotazníku a použitá terminologie: 

Pro vypracování této seminární práce jsem sestavila dotazník, který se skládá ze dvou částí. 
Dvě části jsem zvolila vzhledem к charakteru organizace a vzhledem к cílům šetření. 
Jedna část se zabývá celou organizací - Jedličkův ústav a Z Š a S Š v Praze (dále JÚŠ) 

Druhá část se zabývá školami jakožto součástí JÚŠ - školy JÚŠ , která je doplněna 
otevřenými otázkami. 
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Ukázka zadaného dotazníku: 

Vážené kolegyně a kolegové, 
obracím se na vás s velkou prosbou o pomoc. 

V rámci svého studia Školského managementu na PF UK musím ke zkoušce učinit malý 
výzkum, jehož součástí je anonymní dotazník. 
Výzkum je zaměřen na řízení pedagogického procesu, na řízení změn v tomto procesu ve 

vlastní škole. Dotazník je částečně převzat od pedagogů PF UK a částečně přizpůsoben 
podmínkám našich škol a bude použit pouze pro účely této práce. 
Výsledek tohoto výzkumu na základě Vašich hodnocení zpracuji do požadované seminární 
práce a nebude nikde zveřejňován. Některé podněty bych ráda využila v naší budoucí 
práci ve škole (např. při tvorbě ŠVP, při organizaci školních činností, které mohu 
ovlivnit). 
Pokud by někoho z Vás zajímal výsledek hodnocení v celkovém kontextu, ráda Vám ho 
ukážu. Bude zpracovaný nejpozději do konce března 2007 . 

Prosím o vyplnění do pátku 9.2.2007 . 
Odevzdejte formou, která Vám nejvíce vyhovuje: do schránky do sborovny nebo do 

kanceláře к Magdě Staré (připravená obálka) nebo ke mně na stůl do kanceláře nebo i 
elektronicky mailem. 

Mnohokrát Vám děkuji za pochopení, Váš čas a spolupráci. Ludmila Šulcová 

Prosím o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který zjišťuje za Vaší pomoci 
v jaké fázi a úrovni se nachází sebehodnocení školy učiteli a dalšími členy 
pedagogického sboru. 

Vzhledem k tomu, že naše škola je specifická tím, že je součástí rozsáhlého speciálního 
zařízení - JÚŠ, je rozdělen dotazník do 2 okruhů: 

V 1. okruhu odpovídejte na otázky z pohledu zaměstnance celého JÚŠ, hodnoťte 
organizaci jako celek. 

V 2. okruhu odpovídejte na otázky z pozice učitele (zaměstnance) škol, hodnoťte školy 
jako část celku, jako jednu ze součástí JÚŠ. 

Hodnoťte prosím číslicemi do jednotlivých řádků jako klasifikací na vysoké škole: 1 - 4 



I.OKRUH OTÁZEK 

V této části prosím hodnoťte jednotlivé body z hlediska zaměstnance ústavu jako celku 

SEBEHODNOCENÍ JEDLIČKOVA ÚSTAVU A ZŠ A SŠ 

Škála hodnocení (vpisujte do řádku číslice): 1 2 3 4 
výborný + + + + (nedostatečný) 

J E D L I Č K Ů V Ú S T A V a ZŠ a SŠ, P raha 

1 Hrdost zaměstnanců na JUS a jeho tradici 
2 JÚŠ má (poskytuje) dostatečné investice do dalšího vzdělání pedagogických 

pracovníků 
3 Vedení JUS stanovilo jasnou, srozumitelnou vizi JUS 
4 Je stanoven systém motivace pracovníků 
5 Informovanost pracovníků při vytváření strategie rozvoje JUS - jasné a nezkreslené 

objasnění situace, úkolů, rolí 
6 Kvalita vztahů mezi pracovníky 
7 Vedení JUS podporuje změny, inovace 
8 Funkčnost informačních systémů v JUS 
9 Důslednost vedení při zavádění změn, inovací 
10 Úroveň komunikace o cílech JUS 
11 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti 
12 Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí 
13 Úroveň koordinace činností uvnitř JÚŠ 
14 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje JUS 
15 Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje JUS 
16 Kvalitní, schopné vedení JUS 
17 Jasná strategie rozvoje JÚŠ (vize, cíle) 
18 Fungující organizační struktura JÚŠ 
19 Vedení JUS je schopno předvídat změny, které organizaci čekají 
20 Vedení JÚŠ (ředitel, management JÚŠ) je schopen vytvářet plány rozvoje školy a najít 

způsoby jejich dosažení 

21 Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovací a 
nových metod, postupů .. 

22 Při koncepčních poradách jsou vedením JUS respektovány názory ostatních 
23 Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
24 Ředitel deleguje pravomoci 
25 Zaměstnanci důvěřují vedení JUS 
26 Vedení JUS důvěřuje svým zaměstnancům 
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II.OKRUH OTÁZEK 

V této části prosím hodnoťte jednotlivé body z hlediska učitele (zaměstnance) škol jako 
samostatného úseku v JUS 

SEBEHODNOCENÍ ŠKOL JÚŠ 

Škála hodnocení (vpisujte do řádku číslice): 1 2 3 4 
výborný + + + + (nedostatečný) 

ŠKOLY JÚŠ, Praha 

1 Škola má (poskytuje) dostatečné investice do dalšího vzdělání pedagogických 
pracovníků 

2 Vedení školy stanovilo jasnou, srozumitelnou vizi školy 
3 Je stanoven systém motivace pracovníků 
4 Informovanost pracovníků při vytváření strategie rozvoje školy - jasné a nezkreslené 

objasnění situace, úkolů, rolí 
5 Vedení školy podporuje změny, inovace 
6 Funkčnost informačních systémů ve škole 
7 Důslednost vedení při zavádění změn, inovací 
8 Kvalita pedagogického sboru 
9 Úroveň komunikace o cílech školy 
10 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti 
11 Kvalita práce předmětových komisí 
12 Ztotožnění se pracovníků se školou 
13 Úroveň spolupráce ve škole 
14 Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí 
15 Úroveň koordinace činností uvnitř školy 
16 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 
17 Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje školy 
18 Kvalitní, schopné vedení školy 
19 Jasná strategie rozvoje školy (vize, cíle) 
20 Fungující organizační struktura školy 
21 Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
22 Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
23 Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje školy a 

najít způsoby jejich dosažení 

24 Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovací a 
nových metod, postupů .. 

25 Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
26 Vím, jaké výhody mi přinese realizace SVP 
27 Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace SVP 
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28 Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
29 Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (SVP) 
30 Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
31 Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách i 

problémech 
32 Vím, jaká je vize naší školy 
33 Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
34 Ředitel deleguje pravomoci 
35 Tvůrčí klima ve škole 
36 Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
37 Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
38 Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
39 Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

Modře jsou v zadaném dotazníku označeny otázky, které jsou společné pro oblast JÚŠ i pro 
oblast škol. 

Otázky, které následují, jsou otevřené a také patří do okruhu škol. 
Prosím doplňte písemně: 
1) Kdybyste byl (-a) ředitelem školy, co byste udělal (-a), aby škola fungovala lépe? 

o 

2) Uveďte nej větší úspěchy /neúspěchy naší školy v posledních dvou letech 

o 

3) Co je nového v řízení naší školy - v čem je odlišné od minulosti a jak posuneme 

pozornost ze současnosti do budoucnosti? 

4) Jaké změny budou nezbytné, abychom byli úspěšní? 

5) Jaké očekáváte problémy při zavádění ŠVP? 

6) Při přípravě ŠVP pro naši školu chcete být členem hlavního (koordinačního ) týmu .. 
členem „předmětového" týmu.. ..zapojíte se v jiné oblasti (uveďte v jaké)... 

7) Uveďte oblasti...... předměty.., kde byste se nejlépe uplatnil/a..při zavádění ŠVP. 

8) V jakých oblastech je naše škola schopna konkurovat okolním školám? 

9) V jakých oblastech není naše škola schopna konkurovat okolním školám? 

a) 
b) 
c) 



Zpracované výsledky: 

Uvedený dotazník jsem předala (většinou osobně) 40 kolegům - zaměstnancům škol. Jednalo 
se nejen o učitele SŠ a ZŠ, ale i o asistenty žáků. Dotazník vyplňoval i ředitel školy a druhá 
zástupkyně. 

„ Ze 40 rozdaných dotazníků se mi vrátilo 25 vyplněných dotazníků tj. 62,5% oslovených 
odpovědělo. 

Přehled výsledků: 

Výsledky jsem zanesla do tabulky „přehled", která je součástí přílohy „sešit l.xls". 
V tabulkách, které jsou rozděleny na část „JÚŠ" a „školy", jsou uvedené známky od všech 
respondentů. U jednotlivých otázek jsou vypočtené průměrné známky - klasifikace (nejhorší 
4 a nejlepší 1). Pro přehlednost jsem vepsala téma otázek a označila 3 nebo i více nejhorších 
známek, tedy oblasti, které zaměstnanci hodnotí nejhůře (čili nejvyšší známkou) červeně. 
Oblasti, které jsou naopak vnímány nejlépe (mají nejnižší známky) jsou označeny modře. 

V druhé části přílohy „sešitul.xls" je v tabulce „srovnání" porovnání hodnocení ve 
společných otázkách v JÚŠ a školách. 

Výsledky v otevřených otázkách ve školách uvádím v následujících odstavcích: 

Na otevřené otázky neodpovídali všichni respondenti. Seřadila jsem jednotlivé náměty podle 
počtu, protože se některé opakovaly, od nej častějších až po jednotlivé. Zmiňuji je pouze 
heslem, které vystihuje podstatu odpovědi. Vedle uvádím počet, kolikrát se námět objevil. 

1 ) Kdybyste byl (-a) ředitelem školy, co byste udělal (-a), aby škola fungovala lépe? 

jasné kompetence 8 

důslednost (kontrola) a zpětná vazba 7 

motivace lidí 6, více diskusí na dané téma 6 

včasné informace 5 

průhledné odměňování 4, změna tvorby ŠVP - více týmové práce, orientace na žáka 4 

zaměření na priority (cíle, kvalita výuky) 3, získávat kvalitní pedagogy - neschopných se 
zbavovat 3 

I 
vymezení školy od JÚŠ 2 

shánět finance 1, zákaz kouření 1, vytvořit „radu moudrých" 1, spolupráce s ostatními úseky 
JÚŠ 1, propagace škol - nábor nových žákůl. 

2) Uved'te největší úspěchy /neúspěchy naší školy v posledních dvou letech. 

úspěchy: 

mimoškolní činnost 5 

nový RHB pavilon 3 

vytvoření „zdravého jádra ve sboru2, uplatnění v praxi2, fungující všechny postup. ročníky2, 

spolupráce sVÚP při ŠVP1, výsledky inspekce2005 1, nicl, nevím 1, reakce na 3,2, 1, 
knihovnal, přijetí žáků na jiné školy 1. 
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neúspěchy: neopakovaly se žádné odpovědi - všechny po jedné: 

nevím, prestiž školy, ukončení zahr. kontaktů, přijímání slabých žáků na SŠ- lehké přij. 
zkoušky, malý zájem o studium na SŠ, pokles respektu škol v rámci JÚŠ, vybavenost 
pomůckami, stálé nedostatky v komunikaci a organizaci práce, připravenost žáků na život. 

3) Co je nového v řízení naší školy - v čem je odlišné od minulosti a jak posuneme pozornost 

ze současnosti do budoucnosti? 

v této otázce často lidé neodpovídali, někteří uvedli, že nerozumí 

lidské vedení (přátelská atmosféra) 3 

nicl, velká ochrana dětíl, větší otevřenosti, snaha o zlepšení 1, povinná školení 1, chybí řízení 

školy 1, erudované vedení 1. 

do budoucna: 

větší motivace 1, vznik RVP1, aplikace zkušeností 1, zaměření na ŠVP1, stanovit priority a 

výstupy 1. 

4) Jaké změny budou nezbytné, abychom byli úspěšní? 

program více zaměřený na žáka 4, spolupráce týmu škola-žák-rodič-výchova-rhb 4 

otevřenost veřejnosti 2, motivace zaměstnanců (tvůrčím procesem) 2, tvorba a realizace ŠVP2 

přesvědčit učitele o nových metodách 1,schopné vedení 1, reklama 1, více pravomocí škole 1, 

obměna učitelů 1, definování cílů 1, pomůcky 1, integrace cizinců 1. 

5) Jaké očekáváte problémy při zavádění ŠVP? 

ve vytvoření a sladění týmu učitelů, kde budou všichni spravedlivě pracovat 5 
provázanost vzdělání (přestupy žáků) 3 

důsledná realizace ŠVP 2, nevím 2, v komunikaci 2, nedostatek času 2, vůle 2 

ne velké 1, nefunkčnosti, různorodost v učeb. materiálech 1, stereotypy v práci 
učitelů 1,rozčarování jako důsledek nízké informovanosti 1, rozdíly mezi žákyl, žáci 
nedosáhnou na limity 1. 

6) Při přípravě ŠVP pro naši školu chcete byt členem hlavního (koordinačního ) týmu .. 
členem „předmětového" týmu.. ..zapojíte se v jiné oblasti (uveďte v jaké)... 

předmětového týmu 12 

jsem člen 2, nevím 2 

nechci 1, nejsem kompetentní 1. 
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7) Uveďte oblasti předměty... kde byste se nejlépe uplatnil/a..při zavádění ŠVP. 

všichni uvádějí svůj obor (HV. CJ, EV, VV, ČJ ) 

8) V jakých oblastech je naše škola schopna konkurovat okolním školám? 

komplexní péče o klienty 12 

individuální přístup к žákům 7 

personální obsazení specialisty (kvalita některých lidí) 6 

vybavení 5 

lidskost 4, mimoškolní činnost 4 

bezbariérovost 2 

typy škol 1, některé PK 1, zájem o studium 1, týmová spolupráce 1. 

9) V jakých oblastech není naše škola schopna konkurovat okolním školám? 

vědomosti žáků, znalostní soutěže 11 

pomůcky - vybavení, aktuálnost 6 

motivace a aktivity učitelů 5 

možnosti uplatnění žáků, jejich příprava na život 4 

objektivní sebepojetí žáka 3 

komunikace vedení - učitelé 1, péče o nadané 1, věci na poslední chvíli 1, odborné vzdělání 
učitelů 1, večírky pro zaměstnance 1. 

Interpretace zjištěných skutečností: 

Seřazeno podle vytčených cílů šetření 

1) Zjistit sebehodnocení JÚŠ jakožto celé organizace zaměstnanci škol. 

Podle výsledků, které jsou uvedeny v tabulce „přehled" ( příloha ), je patrné, že zaměstnanci 
nejhůře hodnotí získávání a podporování schopných lidí (výsledná známka 3,4). 

S tímto hodnocením koresponduje skutečnost, že jako druhé nejhorší klasifikování 
uskutečnili zaměstnanci v otázce č. 4 : Je stanoven systém motivace pracovníků (2,96). 

Tyto názory o nedostatečné motivaci jsou potvrzovány v hodnocení otázky Informovanost 
pracovníků při vytváření strategie rozvoje JÚŠ - jasné a nezkreslené objasnění situace, 
úkolů, rolí (2,86) - třetí nejhorší klasifikace. 

Výsledky ukazují na to, že pracovníci v současnosti nepociťují silné motivační pobídky neboť 
informovanost, podpora schopných jsou nástroji motivace. Toto tvrzení je podpořeno podle 
mého názoru i tím, že otázky č. 10, 15 a 22, týkající se komunikace (další nástroj motivace), 
jsou hodnoceny také nepříznivě ( průměrné známky: 2,6 a 2,76 a 2,7). 
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Naopak nejpříznivěji hodnotí zamestnanci škol , že vedení podporuje změny a inovace 
(2,16) a funkčnost informačních systému (2,17). 

Tuto skutečnost podporují silné stránky školy, kde uvádím dobrou vybavenost ICT , která je 
vedením JÚŠ využívána a podporována finančně i personálně (2 správci sítě). Vedení též 
vydává měsíčník, ve kterém informuje zaměstnance. 

Na třetím místě nejlépe je hodnocena otázky hrdosti na Jedličkův ústav a jeho tradice 
(2,2). 

2) Zjistit sebehodnocení škol JÚŠ jakožto součásti Jedličkova ústavu zaměstnanci škol. 

Nejhůře je vnímána respektovaná pozice škol (3,083) a s tím související autonomie vedení ' v , , 
škol v rámci JUS (3,08). Tento výsledek mě nepřekvapuje, protože se jedná o velmi citlivě 
vnímanou problematiku. Z tohoto důvodu jsem tyto otázky zařadila do dotazníku. Chtěla 
jsem, aby měli zaměstnanci škol možnost se к tomuto vyjádřit a abych zjistila, jestli nedošlo 
к výraznějšímu posunu ve vnímání této specifiky naší školy. Ukazuje se i nadále, že není 
vyjasněna kompetence ředitele škol vůči řediteli celé organizace, alespoň není průhledná pro 
zaměstnance v tom smyslu, že: Není stanoveno, které kompetence má ředitel školy s plnou 
odpovědností, které kompetence a rozhodnutí musí konzultovat a pro která rozhodnutí 
připravuje pouze podklady. 

Otázky č. 4 (Informovanost pracovníků při vytváření strategie rozvoje školy - jasné a 
nezkreslené objasnění situace, úkolů, rolí) - hodnocení známkou 3 , otázka č. 9 (Úroveň 
komunikace o cílech školy) - hodnocení 2,96 a otázka č.17 (Úroveň komunikace o cílech 
a procesech změn v rámci rozvoje školy) - známka 2,96, jsou dalšími nejhůře 
klasifikovanými tématy a ukazují na nedostatek komunikace mezi vedením školy a 
zaměstnanci. Toto je podpořeno i odpověďmi na otevřené otázky ( č. 1, 4 a 9), kde se často 
korespondenti dožadují více diskusí a pociťují opět nedostatek motivace. 

Nej lepší hodnocení je v ot. č. 28 Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy 
můj názor(l,71), které je podpořeno druhou nejlepší známkou v ot. č. 37 Vedení školy 
důvěřuje svým zaměstnancům (1,8). Jedná se o poměrně známou situaci, kdy ředitel školy 
ochotně vyslechne názory zaměstnanců, je empatický - objevuje se v otevřených otázkách ( 
č.3 lidská atmosféra, přátelská...). Ředitel školy velmi důvěřuje, není zastáncem kontrol, 
důsledků, kárání ( otevřená otázka č. 1). 

Příloha: tabulky (sešit.xls) 

Použitá literatura: 

SLAVÍKOVÁ, L.: Modul Řízení pedagogického procesu, PedF UK Praha, 2006 
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ki 

2 

2 
2 
2 

J[ 
2 

2 
Jl 

2 

3 

2 

jl 

2 

2 
Jl 
_1 
2 
2 

lî 
2 

2 

2 
2 

2 

3 
2 

2 
3 

3 

ústav - JUS znění otázky: průměr 
2 1 55 

68 
64 
74 

72 

56 
54 

Hrdost zaměstnanců na JÚŠ a jeho tradici 
JÚŠ má (poskytuje) dostatečné investice do dalšího vzdělání pedagogických pi 
Vedení JÚŠ stanovilo jasnou, srozumitelnou vizi JÚŠ 
Je stanoven systém motivace pracovníků 
Informovanost pracovníků při vytváření strategie rozvoje JÚŠ - jasné a r 
Kvalita vztahů mezi pracovníky 
Vedení JÚŠ podporuje změny, inovace 

22 
2.833333333 

2.56 
2.96 
2,88 

2 J 6 
3 3 Funkčnost inform, systémů 2 , 1 6 6 6 6 6 6 7 
42 

63 
63 
59 
67 

76 
69 
56 
60 
59 
57 
60 
59 
65 
56 
62 
67 

1 1 2 3 I 62,2 

Důslednost vedení při zavádění změn, inovací 
Úroveň komunikace o cílech JÚŠ 
Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti 
Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí 
Úroveň koordinace činností uvnitř JÚŠ 

Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje JÚŠ 

Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje JÚŠ 
Kvalitní, schopné vedení JÚŠ 
Jasná strategie rozvoje JÚŠ (vize, cíle) 
Fungující organizační struktura JÚŠ 
Vedení JÚŠ je schopno předvídat změny, které organizaci čekají 
Vedení JÚŠ (ředitel, management JÚŠ) je schopen vytvářet plány rozvoje škol 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při konc. poradách jsou vedením respektovány názory ostatních 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Zaměstnanci důvěřují vedení JÚŠ 
Vedení JÚŠ důvěřuje svým zaměstnancům 

2,48 
2.625 
J J 2 
2,36 
2,68 

3,04 
2.76 

2.333333333 

M 
2,36 
2,28 

2J> 
2.36 

2,708333333 
2,24 
2,48 

2,4864 

2 4 

3 2 

68 
72 
73 

7 5 

54 
52 
70 
53 
74 

65 
57 
59 

Škola má (poskytuje) dostatečné investice do dalšího vzdělání pedagogických 
Vedení školy stanovilo jasnou, srozumitelnou vizi školy 
Je stanoven systém motivace pracovníků 
Informovanost pracovníků při vytváření strategie rozvoje školy - jasné a 
Vedení školy podporuje změny, inovace 
Funkčnost informačních systémů ve škole 
Důslednost vedení při zavádění změn, inovací 
Kvalita pedagogického sboru 
Úroveň komunikace o cílech školy 
Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti 
Kvalita práce předmětových komisí 
Ztotožnění se pracovníků se školou 

2,72 
2,88 

2,92 

2,16 

2,08 
2,8 

2,12 

2,96 

2,6 

2,375 
2,36 



13 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2| 51 Úroveň spolupráce ve škole 
Důslednost vedeni při plnění přijatých rozhodnutí 
Úroveň koordinace činností uvnitř školy 
Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 
Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje školy 
Kvalitní, schopné vedení školy 

2,04 
IX 14 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 1 2 4 64 

Úroveň spolupráce ve škole 
Důslednost vedeni při plnění přijatých rozhodnutí 
Úroveň koordinace činností uvnitř školy 
Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 
Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje školy 
Kvalitní, schopné vedení školy 

2,56 
X 15 1 4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 65 

Úroveň spolupráce ve škole 
Důslednost vedeni při plnění přijatých rozhodnutí 
Úroveň koordinace činností uvnitř školy 
Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 
Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje školy 
Kvalitní, schopné vedení školy 

2,6 
XI 16 1 4 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 73 

Úroveň spolupráce ve škole 
Důslednost vedeni při plnění přijatých rozhodnutí 
Úroveň koordinace činností uvnitř školy 
Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 
Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje školy 
Kvalitní, schopné vedení školy 

2,92 
XII 17 2 4 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 74 

Úroveň spolupráce ve škole 
Důslednost vedeni při plnění přijatých rozhodnutí 
Úroveň koordinace činností uvnitř školy 
Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 
Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje školy 
Kvalitní, schopné vedení školy 

2,96 
XIII 18 1 4 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 1 3 2 3 59 

Úroveň spolupráce ve škole 
Důslednost vedeni při plnění přijatých rozhodnutí 
Úroveň koordinace činností uvnitř školy 
Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 
Úroveň komunikace o cílech a procesech změn v rámci rozvoje školy 
Kvalitní, schopné vedení školy 2,36 

XIV 19 1 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 1 3 3 4 68 Jasná strategie rozvoje školy (vize, cíle) 2,72 
XV 20 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 1 4 2 3 58 Fungující organizační struktura školy 

Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,32 
21 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 50 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2 
XVI 22 1 4 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 1 3 3 4 2 2 3 4 1 2 4 3 63 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,52 
XVII 23 1 4 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 62 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,48 
XVIII 24 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 4 3 2 3 2 3 1 2 3 3 57 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,28 
25 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 4 3 2 2 2 4 4 4 62 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,583333333 
26 1 3 3 3 3 1 2 1 3 3 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 4 3 51 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,125 
27 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 4 2 52 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,166666667 

28 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 4 41 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

1,70833333 
29 3 3 4 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 71 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

3,086956522 
XIX 30 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 58 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,32 
31 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 1 4 3 4 63 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,863636364 
32 2 4 3 3 2 2 2 4 4 2 1 2 3 3 4 4 2 2 3 1 1 3 3 67 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,68 
XX 33 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 4 3 3 53 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,12 
XXI 34 1 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 4 3 2 3 1 4 3 3 64 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,56 
35 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 58 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,32 
XXII 36 1 4 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 4 2 2 54 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

2,16 
XXIII 37 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 45 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

1,8 
38 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 4 7 7 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 

3,08 
39 3 4 4 3 3 2 3 2 4 1 2 3 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 4 74 

Fungující organizační struktura školy 
Pedagogická úroveň práce učitelů školy 
Vedení školy je schopno předvídat změny, které školu čekají 
Vedení školy (ředitel, management školy) je schopen vytvářet plány rozvoje šl 
Vedení školy (ředitel, management školy) podporuje ve škole zavádění inovac 
Při řešení problémů (zavádění ŠVP)jsou vytvářeny funkční týmy pracovníků 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace ŠVP 
Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace ŠVP 
Při zavádění změn (ŠVP) je vyslechnut vedením školy můj názor 
Vedení školy dobře motivuje zaměstnance při zavádění změn (ŠVP 
Při koncepčních poradách jsou vedením školy respektovány názory ostatních 
Při zavádění změn (ŠVP) jsou zaměstnanci informováni pravdivě o výhodách 
Vím, jaká je vize naší školy 
Ředitel ví o silných a slabých stránkách pracovníků 
Ředitel deleguje pravomoci 
Tvůrčí klima ve škole 
Zaměstnanci důvěřují vedení školy 
Vedení školy důvěřuje svým zaměstnancům 
Autonomie vedení škol v rámci JÚŠ 
Respektovaná pozice škol v rámci JÚŠ 3,083333 

legenda: průměr - průměrná známka v klasifikaci (1-4) 
červeně - nejhorší klasifikace 
modře - nejlepši klasifikace 
světlezeleně - společné otázky pro obě části dotazníku 

suma - součet hodnot známek 
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Uvod: 

V rámci této seminární práce jsme se rozhodly pro interní a externí hodnocení škol v oblasti 
„komunikace". Praxi jsme realizovaly ve dvou pražských školách: 

Hodnocení v oblasti komunikace škol: 
externí (ZUŠ Lounských) a interní (JUŠ - Jedličkův ústav a školy) 

ZUŠ - Základní umělecká škola , Lounských 4/129, Praha 4, www.zuslounskych.cz 
JUŠ - Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ, V Pevnosti 4, Praha 2, www.jus.cz 

Pro zvolenou oblast hodnocení škol jsme využily zkušenosti a poznatky ze vzájemných 
návštěv, které jsme vykonaly během manažerské praxe v l . ročníku. Seznámily jsme se 
s organizační strukturou škol, chodem, managementem, klimatem a dalšími charakteristikami 
(uvedeny dále). 
Vzhledem к vzájemné blízkosti obou zařízení, jsme se navštívily mimo praxi i ve 2. ročníku 
a rozhodly ke spolupráci v tomto modulu. 
Školy mají odlišné zaměření a proto jsme zvolily pro hodnocení „komunikaci ve školách". 
Tuto oblast jsme zpracovaly i z toho důvodu, že komunikace je naše „společné téma" 
každodenní manažerské praxe ( obě jsme ve funkci zástupkyně ředitele/ky školy). 
Můžeme tak využít výsledků a výstupů hodnocení a spolupráce к rozvíjení a efektivnějšímu 
používání komunikace ve vedení lidí a řízení pedagogického procesu. 

1. Charakteristika interní školy - JUŠ: 

Jedná se o speciální školu (školy), které jsou součástí Jedličkova ústavu v Praze, proto jsou 
zde vzděláváni mladí lidé s tělesným a jiným zdravotním postižením. Tyto školy jsou rozsáhlé 
ve smyslu věku žáků a studentů, kteří se zde vzdělávají, protože zahrnují 3 stupně vzdělávání: 

1. stupeň ZŠ - 1 .-5.ročník (2.a 3. spojen) 20 žáků 
2. stupeň ZŠ - 6.-9.ročník (v tomto šk. roce není 8. ročník) 15 žáků 
3. stupeň - střední školy -zahrnující několik studijních oborů: 

• gymnázium 41eté (všeobecné) - 1 .,4.ročník 8 žáků 
• SOŠ sociálněsprávní 41etá- 1.-4.ročník 23 žáků 
• obchodní škola - dvouletá - 1., 2.ročník 11 žáků 

tříletá 3. ročník 7 žáků 
• praktická škola dvouletál.-2. ročník 8 žáků 

- tříletá (práce v zahradnictví) 3.r. 7 žáků 
-tříletá (práce v domácnosti) 9.ročník 9 žáků 

Jak vyplývá z uvedeného přehledu jde o třídy s velmi malým počtem žáků, kde se uplatňuje 
individuální přístup ke klientům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Dále uvádím základní parametry školy/ instituce (JUŠ): 

Název a adresa : Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola (dále JUŠ) 
V Pevnosti 4 
Praha 2 - Vyšehrad 
PSČ 12841 

Zřizovatel: MHMP 
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Specifika školy: 
Jedná se o Jedličkův ústav a Z Š a S S v Praze (dále JUS), 
který se skládá z více úseků a má svého ředitele. Jedním z úseků JUS jsou školy, které mají 
také svého ředitele, jenž je podřízeným ředitele JUŠ. Školy jsou součástí celé instituce JUŠ, 
nejsou samostatnou organizací. 
V JÚŠ je pyramidální způsob řízení: 

1. ředitel JÚŠ (ředitel celé instituce) 
2. ředitel škol JÚŠ (ředitel naší školy, o které píšu) 
3. zástupkyně pro ZŠ 
4. zástupkyně pro SŠ ( moje pozice) 
5. učitelé 

2. Charakteristika externí školy - ZUŠ: 
• ZUŠ Lounských je škola s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je Magistrát 

hlavního města Prahy. 
• Budova školy se nachází na území Prahy 4 v ulici Lounských, mezi stanicemi metra С 

Vyšehradem a Pražského povstání. 
• Škola má jedno odloučené pracoviště - budovu pavilónového typu, kde se vyučuje 

výtvarný obor. Jsou zde i dvě učebny pro hudební obor. Vycházíme tím vstříc 
žákům, kteří bydlí v blízkosti této pobočky a chtějí se učit hrát na hudební nástroj. 
Budova se nachází v ulici V Rovinách, nedaleko komplexu budov České televize. 

• Ve školním roce 2006/2007 navštěvuje školu 984 žáků. Celkový přepočtený počet 
zaměstnanců je 38,5 úvazků. Fyzicky na škole vyučuje 50 pedagogů, z toho jsou ženy 
zastoupeny 61% a muži 39%. Odborná kvalifikovanost pedagogického sboru je 
100%. Průměrný věk pedagogického sboru je 44,5 let. 

• Ředitelkou školy je paní Hana Malíková, do funkce byla jmenovaná v roce 2000. 
Chod školy organizačně zajišťují 2 zástupkyně a jim podřízení vedoucí jednotlivých 
oddělení. Poradním orgánem ředitelky je Umělecká rada školy. 

• Ve škole pracuje „Sdružení rodičů při Základní umělecké škole Lounských". 
Je to dobrovolná zájmová společenská organizace, sdružující rodiče žáků, 
navštěvujících Základní uměleckou školu Lounských 4/129 v Praze 4. 
Cílem tohoto sdružení je aktivní podpora vedení umělecké školy a jejího učitelského 
sboru výuce dětí. Aktivní podpora vedení umělecké školy vyplývá z bezprostřední 
potřeby členů sdružení (rodičů žáků školy) vytvořit dětem co nej lepší podmínky pro 
rozvoj jejich nadání. 

v v v o v 

• V ZUS Lounských se žáci učí základům umění a dovedností ve čtyřech 
uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. 

• Žáci se účastní samotné výuky, vystupují či prezentují výsledky své práce na 
koncertech a výstavách, které se pořádají v prostorách školy i na akcích 
mimoškolních. Účastní se soutěží pořádaných Ministerstvem školství i jinými 
institucemi. Nejlepší žáci se účastní soutěží i mezinárodních. Na celostátní úrovni 
dosahují nej lepších výsledků žáci kytarového, klavírního a dechového oddělení. 

• Školu navštěvují žáci, kteří bydlí především na Praze 4, ale výjimkou nejsou ani žáci 
? z jiných částí Prahy i mimopražští. 

• Budova školy v ulici Lounských prošla v posledních čtyřech letech několika 
stavebními úpravami. Největším přínosem bylo vybudování šesti nových učeben, 
dvou archivů a komorního sálu v půdních prostorách budovy. Následně byla obnovena 
celková fasáda budovy. V červenci 2005 byla opravena sociální zařízení v celé 
budově. 
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V nejbližší době se plánuje rekonstrukce budovy V Rovinách, kde probíhá výuka 
výtvarného oboru. Budova je v nevyhovujícím stavu a její rekonstrukci zdržují 
nevyjasněné majetkové vztahy. 

Rozsah hodnocení, kritéria a nástroje hodnocení: 

Hodnocení „komunikace ve školách" jsme rozdělily do tří oblastí: 
1. vedení školy x pedagogický sbor 
2. pedagog x žák 
3 .škola x rodiče 

Jako nástroj jsme zvolily dotazník. Společně jsme jej vypracovaly, abychom mohly 
sledovat všechny možné komunikační faktory - i v případě, že u jedné ze sledovaných škol 
jsou jednotlivé způsoby komunikace nepoužívané nebo nepotřebné pro specifický chod školy. 
-Jednotlivé způsoby komunikace jsme vyhodnocovaly ANO/NE. 
Kritériem hodnocení jsme si určily 50% účast či zájem o jednotlivou „položku" v dotazníku. 
Našimi prostředky hodnocení bylo vzájemné poznání našich škol (v rámci manažerské 
praxe v 1. ročníku) a rozhovory na téma komunikace. 
Pro objektivizaci hodnocení jsme použily vedle podrobných rozhovorů i formu poznámek 
к jednotlivým otázkám, které jsou součástí dotazníku. Při rozebírání bodů jsme vždy 
zvažovaly všechny možné úhly pohledu nás dvou i zkušeností ze zpracovávání prací 
z minulosti (viz přílohy) a dále jsme přihlížely к názorům svých kolegů, které jsou v těchto 
pracích zpracovány. Využily jsme i odborné texty z teorie komunikace a znalostí z přednášek 
a seminářů 1. a zvláště 2. ročníku. 

Podklady pro hodnocení a návrh dotazníku: 

V příloze 1 je dotazník, který jsme společně navrhly pro uskutečnění vyhodnocování 
komunikace ve školách. 
Zvolily jsme tři okruhy komunikace, které jsou pro chod školy klíčové a určují kvalitu 
strategie vedení a řízení pedagogického procesu. 
Při sestavování jednotlivých otázek jsme chtěly vyčerpat teoretické možnosti komunikace a 
dosáhnout jejich následným vyplňováním vyhodnocení úrovně komunikace : 
vedení školy x pedagogové, pedagog x žáci ( zaměření na všechny činnosti, které komunikaci 
naplňují nebo ovlivňují), škola x rodiče. Cílem bylo i připomenout si způsoby komunikace, 
které se v dané škole používají méně anebo vůbec a jsou využívány na druhé škole nebo 
nejsou využity ani na jedné a přitom by mohly přispět ke zmíněnému zlepšení. 

Realizace hodnocení v externí a interní škole: 

V příloze 2 a 3 jsou již vyplněné dotazníky pro obě školy i s uvedenými poznámkami tak, jak 
vznikly v době vyhodnocování. 
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Porovnání výsledků „hodnocení komunikace" s dostupnými hodnoceními 
sledovaných škol: 

1 .Porovnání výsledků interní školy - JUS s výroční zprávou 2005/06: 

V příloze 4 je uvedena Výroční zpráva JUŠ 2005/06. Chtěly jsme porovnat tuto dokumentaci 
s výsledky našeho hodnocení, ale ukázalo se, že ve výroční zprávě se nenacházejí informace, 
které by umožnily danou oblast porovnat. 
Pouze zápis ze schůze Školské rady JUŠ (str. 19) potvrzuje činnost rady na škole (zařazeno 

v dotazníku v oboru „pedagog x rodiče"). Ze zápisu také vyplývá, že hosté byli ředitelé 
Jedličkova ústavu i škol, což napovídá na další formu komunikace mezi vedením a pedagogy. 
Z toho vyplývá, že jsme mohly do dotazníku v části vedení x pedagogové zařadit položku 
„Přítomnost vedení na školské radě". 
Z Výroční zprávy JUŠ můžeme také na str. 21 vyčíst ze zprávy SPC Jedličkova ústavu, že v 
„Ostatních odb. činnostech" uvádějí osvětovou a publikační činnost (lakce), metodické 
materiály ( Oakcí) , propagační a dotazníkové akce ( Oakcí). V porovnání se školní 
komunikací můžeme konstatovat, že na školách propagace probíhá, ale dotazníkové akce pro 
učitele či rodiče se konají sporadicky. Tento impuls dále zpracován v zhodnocení dotazníku. 

2. Porovnání výsledků interní školy - JUŠ s vlastním dotazníkovým šetřením: 

V příloze 5 jsou uvedeny výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření mezi pedagogy, které 
jsem provedla v rámci seminární práce v lednu 2007 v modulu Řízení pedagogického 
procesu. 
Porovnáním výsledků prací jsme zjistily, že zcela korespondují výsledky v oblasti 
komunikace vedení x pedagogové. V příloze ( str. 5) můžeme v interpretaci číst, že 
pedagogové postrádají věcnou a otevřenou komunikaci o strategii školy....V našem 
sestaveném dotazníku v této části (tabulka 1, ot.č. 23-28, 30, 33) výsledky opět ukazují, že 
chybí komunikační prostředky, které jsou ve vedení školy nezbytné a postrádají je i 
pedagogové. Vyplývající návrhy uvedeny v závěru. 
Vzhledem к zaměření práce jsme mohly porovnat pouze hodnocení v části vedení x 
pedagogický sbor. 

3. Porovnání výsledků externí školy - ZUŠ s výroční zprávou 2005/06: 

Výroční zprávu ZUŠ Lounských za školní rok 2005/2006 nemám v elektronické podobě. Na 
obhajobu této práce ji donesu v tištěné podobě - kopii. 
Oblastí „komunikace" se výroční zpráva příliš nezabývá. Snad stojí za zmínku pouze 
komunikace škola x jiné instituce, organizace. (Spolupráce se ZUŠ v Nitře, spolupráce s MC 
Praha 4 - Nusle.) Hodnocením oblasti komunikace „škola x jiná organizace" jsme se v našem 
dotazníku nezabývaly. Je to tedy nový podnět pro další zjišťování. 

4. Porovnání výsledků externí školy - ZUŠ s vlastním dotazníkovým šetřením: 

V příloze Č.6 jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření mezi pedagogy, které provedla 
kolegyně R. Vernerová v rámci semestrální práce v lednu 2007. 
Dotazník к sebehodnocení školy, který vytvořila, není totožný s mým, ale otázky z oblasti 
komunikace jsou podobné. 
Otázka č.6 - „Funkčnost informačních systémů ve škole - pro zaměstnance" 

č.7 - „Funkčnost informačních systémů ve škole - pro žáky, rodiče, hosty" 
č. 17 - „Kvalita vztahů mezi pracovníky" 
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č. 18 - „Úroveň spolupráce ve škole" 
č.23 - „Vztahy mezi studenty a zaměstnanci" 

Dotazník vyplňovali pedagogové, a tak je možné porovnat jejich pohled na komunikaci ve 
škole a pohled kolegyně jako zástupkyně ředitele. 

Otázka ě.6 hodnotí komunikaci v oblasti vedení školy x pedagogický sbor. 
Tato otázka byla pedagogy vyhodnocena nej vyšším počtem odpovědí (stupněm „1" -
nej lepším) společně s otázkami „Fungující organizační struktura školy" a „Jasné rozdělení 
pravomoci a odpovědnosti." To znamená, že komunikace vedení školy x pedagogický sbor 
hodnotili pedagogové velmi kladně - stejně jako jsme jej vyhodnotily ve svém dotazníku my 

» dvě. 
Otázka č.7 a 23 je z oblasti hodnocení komunikace pedagog x žák a otázka č. 7 je i 

pro oblast škola x rodiče. 
Tyto otázky měly u pedagogů o málo nižší hodnocení než otázka č.6 (komunikace vedení -
ped. sbor) nicméně je hodnotili vysoko nad 50% kladného hodnocení, což odpovídá 
hodnocení „ANO" v našem dotazníku. 

Otázky č.17 a 18 - se zabývají komunikací mezi samotnými pedagogy. Komunikace 
v této oblasti je hodnocena jako spíše průměrná, slabší. Je to oblast, která vyžaduje pozornost 
a je potřeba hledat způsoby ve vedení lidí, aby mohlo dojít ke zlepšení. 
Touto oblastí jsme se v našem dotazníku nezabývaly. 

Zhodnocení dotazníku : 

Vzhledem к nedávnému dotazníkovému šetření na obou školách, které jsme uskutečnily 
v rámci modulu Řízení pedagogického procesu , jsme nemohly opět zadávat další dotazníky 
na školách. Zvolily jsme proto uvedený způsob dotazníkového šetření. 
Návrh dotazníku se osvědčil. 
Ukázalo se, že by bylo dobré rozšířit všechny 3 části dotazníku o „dotazníková šetření". 
Četnost, množství otázek i obory: vedení x pedagogové, pedagog x žák, škola x rodiče, docela 
přesně vyjadřují základní komunikační kanály ve školách. 
Pokud bychom se v budoucnu rozhodly pro rozpracování tématu, jistě by bylo dobré rozšířit 

dotazník o část komunikace : škola x veřejnost (např. zřizovatel, ČŠI aj. subjekty) a vzájemná 
komunikace mezi pedagogy,. 
Velmi vyhovující se ukázalo rozdělení odpovědí ano/ne. Zjednodušilo nám to vyplňování 
dotazníku. Jako velmi výhodné se taky ukázalo zařazení poznámek j otázkám. Při pozdější 

analýze výsledků je to velmi vhodná pomůcka pro orientaci a porozumění. 

5. Závěr a analýza získaných zkušeností : 

Tato společné hodnocení nás přimělo k tomu, abychom se zamýšlely nad hodnocením nejen 
své školy, ale i školy, která má naprosto jiné zaměření a organizační strukturu. Bylo to pro 
nás obě přínosem a obě jsme se pro svoji práci obohatily o nové poznatky - benchmarking 
(proces porovnávání vlastního výkonu s ostatními). 
Pro JUŠ je inspirující organizace pedagogických porad, jejich příprava, řízení a celkový 
průběh. Pravidelné konání provozních porad vedení, kdy je každý týden zhodnocen a jsou 
stanoveny nové úkoly a cíle a určení zodpovědnosti jednotlivých členů vedení za určenou 
práci. Také je příkladná funkční rada rodičů, která na ZUS působí. 
Pro ZUŠ Lounských by mohlo být příkladné organizovaní odborných přednášek. Hledat 
témata, která by žáky školy i rodiče zajímala. 
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Obě školy lze pochválit za individuální přístup pedagogů к žákům i rodičům. Za účast vedení 
na akcích školy - což svědčí o tom, že výsledky pedagogické činnosti vedení školy zajímá a 
uvědomuje si, že jsou tyto akce výstupem pro hodnocení práce jednotlivých pedagogů. 
Velmi pestrou je také nabídka obou škol v oblasti komunikace s rodiči žáků. 
Vypracování a vyhodnocení dotazníku zabývajícím se komunikací ve školách byl pro nás obě 
velkým přínosem. Uvědomily jsme si jaké komunikační systémy lze na školách využívat, 
které možnosti můžeme do budoucna využít. 
Shodly jsme se na výstupu z této práce: využít dotazníková šetření mezi pedagogy vždy po 
určitém časovém úseku ( např. půl roce). Tato šetření však vždy provést ve velmi stručné 
formě -např. cca 5 otázek - na které se dá odpovědět ANO/NE , event, otevřené otázky, a 
které zjišťují jednu nebo dvě základní věci, které vdaném období sledujeme nebo na nich 
pracujeme (např. vedení porad). Pokud vyplnění dotazníku zabere pedagogovi 1 - 2 minuty, 
lze předpokládat vysokou návratnost, zapojení kolegů do problematiky a vypíchnutí 
střednědobého cíle ve strategii vedení. Výsledky pak poskytnou rychlou a funkční zpětnou 
vazbu, posílí se tak komunikace vedení x pedagogický sbor. 

Přílohy: 

1. Návrh dotazníku KRITERIA HODNOCENÍ ŠKOLY V OBLASTI KOMUNIKACE 
2.Vyplněný dotazník - externí škola (ZUŠ) 
3. Vyplněný dotazník - interní škola (JUŠ) 
4. Výroční zpráva JUŠ viz www.jus.cz 
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Kritéria hodnocení školy v oblasti komunikace. 

hodnocení : externí, partnerská škola JUŠ ZUŠ 
interní JUŠ ŽUŠ 

Komunikace - oblasti hodnocení 
1. vedení školy x pedagogický sbor 
2. pedagog x žák 
3. škola x rodiče 

1. vedení školy x pedagogický sbor X X POZNAMKA 
ke komunikaci vedení šk. používá: X X 

intranet ANO NE 
nástenky ANO NE 
pedagogické porady ANO NE 

příprava - stanovené datum, délka ANO NE 
včasné oznámení porady ANO NE 
příprava programu schůze ANO NE 

řízení - stanovení cíle ANO NE 
věcné imformování ANO NE 
řízená diskuze ANO NE 
dodržení času ANO NE 
shrnutí a poděkování zúčastněným ANO NE 
zápis a jeho zveřejnění ANO NE 

provozní porady ANO NE 
dostupnost předpisů, dokumentů, rozvrhů.... ANO NE 
imformace o organizačním schématu školy ANO NE 
osobní pohovory - pravidelné ANO NE 
osobní pohovory - nepravidelné ANO NE 
osobní listy (portfolio) učitele ANO NE 
školní rozhlas ANO NE 
chodící management ANO NE 
hospitace ANO NE 
náslechy ANO NE 
účast vedení na akcích ve škole ANO NE 
účast vedení na akcích mimo školu ANO NE 
panelové diskuze ANO NE 
vnitřní dotazníky ANO NE 



| 2 . p e d a g o g x ž á k X X 

a) v hodinách: X X 

učebnice ANO NE 
sešity ANO NE 
obrazové pomůcky ANO NE 
zápisy na tabuli, formulace cílů hodiny ANO NE 
portfolia žáků ANO NE 
brainstorming ANO NE 
interaktivní tabule ANO NE 
prověrky, testy písemné ANO NE 
ústní zkoušení ANO NE 
nástěnka ANO NE 
výklad slovní tradiční ANO NE 
problémové otázky ve výkladu ANO NE 
aktivní odpovědi žáků ANO NE 
vtipné, oživující vstupy ANO NE 
časté příklady z praxe ANO NE 
respektování osobnosti žáka ANO NE 
slušné chování žáků ANO NE 
příjemné vystupování učitele ANO NE 
vyvolávání učitelem ANO NE 
tradiční klasifikace a zdůvodnění ANO NE 
slovní hodnocení žáků učitelem ANO NE 
sebehodnocení žáků ANO NE 
hodnocení žáků navzájem ANO NE 
hlášení žáků ANO NE 
vykřikování žáků ANO NE 
interaktivní tabule ANO NE 
zajímavosti ve výkladu ANO NE 
odborné texty ANO NE 
prezentace ANO NE 
seminární práce ANO NE 
referáty ANO NE 
práce na projektech ANO NE 
třídní kniha-konkrétní zápisy ANO NE 
klasifikační arch ANO NE 
žákovské knížky/indexy ANO NE 
hodnocení učitele žáky ANO NE 

b) mimo hodiny X X 
MOODLE, e learning ANO NE 
ICQ ANO NE 
elektronická pošta ANO NE 
sdílené nástěnky ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
osobní kontakt ve škole ANO NE 
osobní kontakt mimo školu ANO NE 

výjezdové akce ANO NE 



3. škola x rodiče X X POZNAMKA 
a) nabídka školy: X X 

školská rada ANO NE 
rada rodičů ANO NE 
třídní schůzky ANO NE 
el. pošta ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE 
ukázkové hodiny ANO NE 
osobní konzultace ANO NE 

b) jak rodiče využívají nabídky školy ke vzájemné komunikaci ( A NO = zájem alespoň 50% rodičů. 
školská rada ANO NE 
rada rodičů ANO NE 
třídní schůzky ANO NE 
el. pošta ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE 
ukázkové hodiny ANO NE 
osobní konzultace ANO NE 



Kritéria hodnocení školy v oblasti komunikace. 

hodnocení : interní JUŠ V Pevnosti 4, Praha 2 

Komunikace - oblasti hodnocení 
1. vedení školy x pedagogický sbor 
2. pedagog x žák 
3. škola x rodiče 

1. vedení školy x pedagogický sbor X X POZNAMKA 
ke komunikaci vedení šk. používá: X X 

intranet ANO NE většina komunikace 
nástěnky ANO NE sborovna, suplování 
pedagogické porady ANO NE 5x za šk. rok 

příprava - stanovené datum, délka ANO NE datum na zač.roku, délka NE 
včasné oznámení porady ANO NE 
příprava programu schůze ANO NE ředitel nedělá přípravu 

řízení - stanovení cíle ANO NE 
věcné imformování ANO NE 
řízená diskuze ANO NE 
dodržení času ANO NE není stanoven 
shrnutí a poděkování zúčastněným ANO NE 
zápis a jeho zveřejnění ANO NE dělá vybraný člen ped.sboru 

provozní porady ANO NE 
dostupnost předpisů, dokumentů, rozvrhů.... ANO NE ve sborovně 
imformace o organizačním schématu školy ANO NE v rámci celého ústavu 
osobní pohovory - pravidelné ANO NE 
osobní pohovory - nepravidelné ANO NE zást.řed. s před.předmět.sekcí 
osobní listy (portfolio) učitele ANO NE 
školní rozhlas ANO NE 
chodící management ANO NE 
hospitace ANO NE zást.řed. 
náslechy ANO NE nově v 2.pol..hospitace u kolegů 
účast vedení na akcích ve škole ANO NE 
účast vedení na akcích mimo školu ANO NE 
panelové diskuze ANO NE 
vnitřní dotazníky ANO NE 



2 . p e d a g o g x ž á k X X 

a) v hodinách: X X 
učebnice ANO NE ZS ano, SS ne všechny 
sešity ANO NE 
obrazové pomůcky ANO NE 
zápisy na tabuli, formulace cílů hodiny ANO NE je to cílem vedení školy 
portfolia žáků ANO NE "modré desky" 
brainstorming ANO NE 
interaktivní tabule ANO NE 
prověrky, testy písemné ANO NE 
ústní zkoušení ANO NE nejméně 2x i ti co špatně mluví 
nástěnka ANO NE 
výklad slovní tradiční ANO NE 
problémové otázky ve výkladu ANO NE aktivizovat děti 
aktivní odpovědi žáků ANO NE 
vtipné, oživující vstupy ANO NE individuelní, CIL 
časté příklady z praxe ANO NE 
respektování osobnosti žáka ANO NE 
slušné chování žáků ANO NE 
příjemné vystupování učitele ANO NE 
vyvolávání učitelem ANO NE 
tradiční klasifikace a zdůvodnění ANO NE zdůvodnění, CÍL hospitací 
slovní hodnocení žáků učitelem ANO NE CIL vedení 
sebehodnocení žáků ANO NE CIL - většinou ano 
hodnocení žáků navzájem ANO NE CIL - většinou ano 
hlášení žáků ANO NE 
vykřikování žáků ANO NE 
zajímavosti ve výkladu ANO NE 
odborné texty ANO NE 
prezentace ANO NE IVT 2 hodiny, klade se důraz 
seminární práce ANO NE 
referáty ANO NE 
práce na projektech ANO NE 
třídní kniha-konkrétní zápisy ANO NE 
klasifikační arch ANO NE 
žákovské knížky/indexy ANO NE 
hodnocení učitele žáky ANO NE 

b) mimo hodiny X X 
MOODLE, e learning ANO NE v začátcích 
ICQ ANO NE málo 
elektronická pošta ANO NE je nabídka / není využívaná 
sdílené nástěnky ANO NE 
www stránky školy ANO NE www.ius.cz 
osobní kontakt ve škole ANO NE 
osobní kontakt mimo školu ANO NE 

výjezdové akce ANO NE svoje rekreační zařízení 

http://www.ius.cz


3. škola x rodiče X X POZNAMKA 
a) nabídka školy: X X 

školská rada ANO NE 
rada rodičů ANO NE před TS, ředitel školy i ústavu 
třídní schůzky ANO NE 3x za rok 
el. pošta ANO NE málo vzužíváno 
www stránky školy ANO NE 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE buletin 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE málo vzužíváno, lékař, psychiati 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE 
ukázkové hodiny ANO NE 
osobní konzultace ANO NE 

b) jak rodiče využívají nabídky školy ke vzájemné komunikaci ( A NO = zájem alespoň 50% rodičů. 
školská rada ANO NE 
rada rodičů ANO NE 
třídní schůzky ANO NE 
el. pošta ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE 
ukázkové hodiny ANO NE 
osobní konzultace ANO NE 



Kritéria hodnocení školy v oblasti komunikace. 

ŽUŠ Lounských 4/129, Praha 4 

Komunikace - oblasti hodnocení 
1. vedení školy x pedagogický sbor 
2. pedagog x žák 
3. škola x rodiče 

hodnoceni : 
externí,partnerská škola 

1. vedení školy x pedagogický sbor X X POZNAMKA 
ke komunikaci vedení šk. používá: X X 

intranet ANO NE 
nástěnky ANO NE ve sborovně,také dveře sborovn 
pedagogické porady ANO NE 3 x ročně 

příprava - stanovené datum, délka ANO NE 
včasné oznámení porady ANO NE vzhledem к malým úvazkům 
príprava programu schůze ANO NE na poradě vedení 

řízení - stanovení cíle ANO NE 
věcné imformování ANO NE 
řízená diskuze ANO NE 
dodržení času ANO NE 
shrnutí a poděkování zúčastněným ANO NE 
zápis a jeho zveřejnění ANO NE zást. ředitele, visí ve sborovně 

provozní porady ANO NE por.vedení - každý týden, UR 
dostupnost předpisů, dokumentů, rozvrhů.... ANO NE ve sborovně 
imformace o organizačním schématu školy ANO NE není zveřejněný, v ředitelně 
osobní pohovory - pravidelné ANO NE 
osobní pohovory - nepravidelné ANO NE neřízené, kdo přijde 
osobní listy (portfolio) učitele ANO NE 
školní rozhlas ANO NE 
chodící management ANO NE 
hospitace ANO NE rozpis hospitací 
náslechy ANO NE bohužel, CÍL vedení 
účast vedení na akcích ve škole ANO NE 
účast vedení na akcích mimo školu ANO NE 
panelové diskuze ANO NE 
vnitřní dotazníky ANO NE 



2.pedagog x žák X X 

a) v hodinách: X X 

učebnice ANO NE HN, noty, školy 
sešity ANO NE HN 
obrazové pomůcky ANO NE 
zápisy na tabuli, formulace cílů hodiny ANO NE HN, pěv. sbor 
portfolia žáků ANO NE 
brainstorming ANO NE 
interaktivní tabule ANO NE 
prověrky, testy písemné ANO NE HN 
ústní zkoušení ANO NE ano, všude 
nástěnka ANO NE 
výklad slovní tradiční ANO NE 
problémové otázky ve výkladu ANO NE 
aktivní odpovědi žáků ANO NE 
vtipné, oživující vstupy ANO NE 
časté příklady z praxe ANO NE 
respektování osobnosti žáka ANO NE 
slušné chování žáků ANO NE jsme výběrová škola 
příjemné vystupování učitele ANO NE 
vyvolávání učitelem ANO NE HN, i individuální výuka 
tradiční klasifikace a zdůvodnění ANO NE v ŽK min.1 známka za měsíc 
slovní hodnocení žáků učitelem ANO NE 
sebehodnocení žáků ANO NE 
hodnocení žáků navzájem ANO NE 
hlášení žáků ANO NE HN 
vykřikování žáků ANO NE 
zajímavosti ve výkladu ANO NE 
odborné texty ANO NE 
prezentace ANO NE koncerty, výstavy, vystoupení 
seminární práce ANO NE 
referáty ANO NE 
práce na projektech ANO NE umělecké projekty 
třídní kniha-konkrétní zápisy ANO NE 
klasifikační arch ANO NE 
žákovské knížky/indexy ANO NE 
hodnocení učitele žáky ANO NE 

b) mimo hodiny X X 

MOODLE, e learning ANO NE 
ICQ ANO NE 
elektronická pošta ANO NE 
sdílené nástěnky ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
osobní kontakt ve škole ANO NE 
osobní kontakt mimo školu ANO NE 

výjezdové akce ANO NE 

|3. škola x rodiče x I x 1POZNAMKA I 



a) nabídka školy: X X 

školská rada ANO NE 
rada rodičů ANO NE celá 1x, výbor 5x v roce 
třídní schůzky ANO NE indiv. konzultace 
el. pošta ANO NE 
www stránky školy ANO NE www.zuslounskvch.cz 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE neosvědčilo se, malý zájem 
ukázkové hodiny ANO NE rodiče chodí do hodin 
osobní konzultace ANO NE 

b) jak rodiče využívají nabídky školy ke vzájemné komunikaci ( A NO = zájem alespoň 50% rodičů. 
školská rada ANO NE není 
rada rodičů ANO NE výborná spolupráce 
třídní schůzky ANO NE účast na třídních koncertech 
el. pošta ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE nemáme, vše je www.zus... 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE neděláme, inzerujeme nabídky 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE neděláme 
ukázkové hodiny ANO NE 
osobní konzultace ANO NE 

http://www.zuslounskvch.cz
http://www.zus


2.pedagog x žák X X 

a) v hodinách: X X 

učebnice ANO NE 
sešity ANO NE 
obrazové pomůcky ANO NE 
zápisy na tabuli, formulace cílů hodiny ANO NE 
portfolia žáků ANO NE 
brainstorming ANO NE 
interaktivní tabule ANO NE 
prověrky, testy písemné ANO NE 
ústní zkoušení ANO NE 
nástěnka ANO NE 
výklad slovní tradiční ANO NE 
problémové otázky ve výkladu ANO NE 
aktivní odpovědi žáků ANO NE 

a vtipné, oživující vstupy ANO NE 
časté příklady z praxe ANO NE 
respektování osobnosti žáka ANO NE 
slušné chování žáků ANO NE 
příjemné vystupování učitele ANO NE 
vyvolávání učitelem ANO NE 
tradiční klasifikace a zdůvodnění ANO NE 
slovní hodnocení žáků učitelem ANO NE 
sebehodnocení žáků ANO NE 
hodnocení žáků navzájem ANO NE 
hlášení žáků ANO NE 
vykřikování žáků ANO NE 
interaktivní tabule ANO NE 
zajímavosti ve výkladu ANO NE 
odborné texty ANO NE 
prezentace ANO NE 
seminární práce ANO NE 
referáty ANO NE 
práce na projektech ANO NE 
třídní kniha-konkrétní zápisy ANO NE 
klasifikační arch ANO NE 
žákovské knížky/indexy ANO NE 
hodnocení učitele žáky ANO NE 

b) mimo hodiny X X 

MOODLE, e learning ANO NE 
ICQ ANO NE 
elektronická pošta ANO NE 
sdílené nástěnky ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
osobní kontakt ve škole ANO NE 
osobní kontakt mimo školu ANO NE 

výjezdové akce ANO NE 



3. škola x rodiče X X POZNAMKA 
a) nabídka školy: X X 

školská rada ANO NE 
rada rodičů ANO NE 
třídní schůzky ANO NE 
el. pošta ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE 
ukázkové hodiny ANO NE 
osobní konzultace ANO NE 

b) jak rodiče využívají nabídky školy ke vzájemné komunikaci ( A NO = zájem alespoň 50% rodičů. 
školská rada ANO NE 
rada rodičů ANO NE 
třídní schůzky ANO NE 
el. pošta ANO NE 
www stránky školy ANO NE 
telefony, záznamníky, faxy ANO NE 
zpravodaj ANO NE 
výroční zpráva ANO NE 
pozvánky na akce ANO NE 
odborné přednášky ANO NE 
nástěnky ANO NE 
slavnostní akce ANO NE 
dny otevřených dveří ANO NE 
ukázkové hodiny ANO NE 
osobní konzultace ANO NE 


