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Resumé

Tato závěrečná bakalářská práce postihuje základní shody a rozdíly mezi hodnotícími 

dokumenty - autoevaluací mateřské školy a výroční zprávou mateřské školy. Dále se zabývá 

vyhodnocením smyslu, podstaty a efektivity zpracování výročních zpráv o činnosti a 

hospodaření mateřských škol, přestože tuto povinnost mateřským školám neukládá zákon 

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

následně ani vyhláška MŠMT ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Zjištěné závěry by mohly poskytnout inspiraci a jedinečná fakta nejen ředitelkám 

mateřských škol, ale především jejich zřizovatelům, veřejnosti i ostatním subjektům. 

Současně umožňují lépe porozumět novému úhlu pohledu, který chápe výroční zprávy jako 

identický, zcela unikátní zdroj informací a současně respektuje výstupy autoevaluačních 

zpráv, které jsou nástrojem k vnitřní sebereflexi školy.

Profesionálním přístupem ze strany zřizovatelů, veřejnosti i ostatních subjektů by byla 

významně podpořena efektivita zpracování výročních zpráv o činnosti mateřských škol, které 

mohou zahrnovat i fakta získaná autoevaluací školy, zejména z pohledu úspěšného 

strategického plánování, rozvoje a dlouhodobých záměrů vzdělávání a výchovy. 

Summary

This thesis treats elementary concurrence and differences between evaluation documents –

self-evaluation of a nursery and a nursery’s annual report. Furthermore, it deals with 

evaluating purpose, basis and efficiency of annual reports concerning activities and 

management of nurseries even though this is not imposed on nurseries by act no. 561/2004 
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Sb. governing the preschool, elementary, secondary, higher and other education, nor by 

notice of the Czech Ministry of Education no. 15/2005 Sb., which sets forth requirements for 

long-term aims, annual reports and the school’s self-evaluation.

Identified outcomes could provide inspiration and unique data for principals of nurseries, as 

well as for their founders, public and other persons. At the same time it allows to better 

understand a new point of view, which perceives annual reports as an identical, wholly

unique source of information while respecting outcomes of self-evaluation reports, which are 

a tool for a school’s self-reflection. 

To a large extent, a professional approach of founders, public and other persons might 

enhance efficiency of processing annual reports about nursery activities, which may include 

facts obtained through self-evaluation, especially from the point of view of successful 

strategic planning, development and long-term educational intentions of education and 

upbringing.
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Úvod: 

Specifikou školy je především výjimečnost a jedinečnost jejího poslání, kterým je utváření 

osobnosti dětí a žáků s mimořádným cílem - přípravou na život. Aby byla škola úspěšná, 

musí reagovat na požadavky vnějšího prostředí. Změny však není možné provádět náhle, bez 

hlubších analýz, systematického plánování a efektivních koncepcí. Nedostatek informací o 

konkrétní situaci na škole bývá často zdrojem neúspěšných a ukvapených změn.

Hlavní strategické linie rozvoje vzdělávání v České republice jednoznačně udávají směr a 

podporují význam vzdělání. Úspěšnost rozvoje vzdělávání je dána jeho kvalitou, efektivitou 

a funkčností. Proto je v současné době prvořadým cílem k dosažení kvalitní vzdělanosti 

uspokojovat, vyvolávat a rozvíjet vzdělávací potřeby dětí, žáků, ale i dospělých.

Jedná se o požadavky, které kladou na ředitele škol nové úkoly, rozšiřují spektrum jejich 



7

činnosti,vyžadují nové kompetence a připravenost,aby mohla být profesionálně obhájena 

filozofie, výjimečnost a kvalita výchovně vzdělávacího procesu dané školy.

Zvládnout nové kompetence znamená mít dostatek informací, znalostí a dokázat je 

efektivně aplikovat. 

Nejdůležitějšími dokumenty o životě, činnosti, strategii a výsledcích v oblasti výchovy a 

vzdělávání mateřské školy jsou hodnotící dokumenty – autoevaluace mateřské školy a 

výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy. V řídící práci ředitelky mateřské 

školy je však nutné dokázat postihnout a respektovat rozdíly a shody obou těchto dokumentů.

V průběhu mé   učitelské i ředitelské praxe prošlo školství zásadnímimi, které se odrážely 

zejména v novém pojetí výchovy a vzdělávání. Současně s touto proměnou přišla   i změna, 

která představovala pro řadu z nás nový náhled na hodnocení vlastní pedagogické  činnosti 

nejen v osobním slova smyslu, ale zejména v širším kontextu, což znamená hodnocení 

výchovně vzdělávací činnosti celé školy. Vznikaly tak hodnotící dokumenty, které se v 

počátku velmi podobaly výročním zprávám o činnosti a hospodaření škol. Řada ředitelek 

mateřských škol nedokázala postihnout rozdíl mezi souborem dat a informací, které 

poskytuje výroční zpráva za období předešlého roku a často je ztotožňovala s výstupy 

hodnocení výchovy a vzdělávání, které měly podat reálný obraz o výsledcích výchovně 

vzdělávacího procesu dané školy za určité sledované období. Zejména tato skutečnost mě

proto vedla ke zpracování bakalářské práce, která by měla postihnout současnou situaci, tedy 

pohled na oba dokumenty a současně zhodnotit vztah mezi nimi z pohledu ředitelek 

mateřských škol a veřejnosti.

„Zvyšovat kvalitu školství znamená zvyšovat kvalitu škol. Zajistit kvalitní školy mohou 

pouze kvalitní ředitelé. Ředitelé škol a jejich způsob vnitřního řízení školy jsou 

rozhodujícími činiteli úspěšnosti.“

(SLAVÍKOVÁ a kolektiv autorů, Školský management: modul Řízení pedagogického procesu 2004)

„Kvalita jako styl práce, styl života, styl vnímání, prostě styl vůbec, je nejvíce evidentní tam, 

kde chybí …“

(PIRSIG R..)
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Evropská dimenze hodnocení výchovy a vzdělávání:

„Kvalitní  vzdělávání dostupné všem občanům představuje neodmyslitelný 

základ nutný pro vybudování skutečné Evropy znalostí. Je jedním z vkladů, jimiž mají 

vzdělávací systémy přispět k realizaci Lisabonské strategie a usiluje o to, aby se 

evropská ekonomika do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

na světě a  zároveň bylo dosaženo velké míry sociální soudržnosti. 

Mechanismy,  potřebné k měření a prosazování této kvality , se však teprve musíyytvořit. 

V reakci na tento náročný úkol, před nímž stojí všechny evropské země, 

a ve snaze podpořit spolupráci v této oblasti, schválily Parlament a Rada dne 12. února 

2001 doporučení týkající sehodnocení kvality v oblasti školního vzdělávání. 

Každá země si vytvořila pojetí, které odpovídá jejímu vlastnímu způsobu řízení 

vzdělávacího systému a jeho cílů. Přes tuto rozmanitost způsobů evaluace stále sílí 

všeobecné vědomí faktu, že je naprosto nezbytné zavést kontrolu kvality všude a docílit 

zlepšení v souladu s náležitým rozdělením odpovědnosti mezi orgány školské správy a 

samotné školy..“

( REDING,V. Evropská komisařka pro vzdělávání a kulturu, leden 2004)

Studijní literatura: 

MŠMT – Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Praha 2005 

EURIDYCE,Informační síť o vzdělávání v Evropě,D/2004/4008/2 ,ISBN 2-87116-364

    1   SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ

     1.1 HISTORIE  AUTOEVALUACE A VÝROČNÍ ZPRÁVY  

         

         Tým profesionálů, tvůrců státní vzdělávací politiky v naší zemi, se soustavně snaží 
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         zlepšovat kvalitu vzdělávání. Jedním z nástrojů, s jejichž pomocí může být tohoto cíle    

         dosaženo, je hodnocení poskytovaného vzdělávání.

         Problematikou vlastního hodnocení školy a zpracováním výročních zpráv se u nás     

         začala pedagogická veřejnost  zabývat teprve koncem 20. století. Jde o téma, které se   

         výrazněji objevilo v českém školství opravdu poměrně nedávno, i když mnozí správně 

         připomínají, že různé formy dokumentů podobných výročním zprávám, evaluaci, ale i     

         autoevaluaci probíhají ve školách odjakživa... Nyní je však zřejmé, že jde o 

         požadavek systematické a průběžné kontroly jako povinnosti pro všechny školy. 

         Výchozími dokumenty k tomuto počínání se staly  zejména dokumenty Bílá kniha a            

         Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

         Otázkou kvality vzdělávání v České republice se také již několik desetiletí zabývá 

         jeden z nejpovolanějších kontrolních orgánů – Česká školní inspekce. Ta nejen 

         kontroluje, sleduje a hodnotí, ale i sumarizuje autentická data jednotlivých škol a školských 

         zařízení. 

         Výsledky šetření se využívají ve všech fázích procesu monitorování vzdělávacího systému 

v naší zemi a jsou současně konfrontovány s výsledky šetření v ostatních 

         evropských zemích. Dochází tak cíleně k porovnání úrovně vzdělávání s okolními státy.

         Na autoevaluační a výroční zprávy neziskových organizací jsou v evropských zemích  

         kladeny různé požadavky. Svůj vliv hrají faktory jako země, sektor, velikost neziskové   

         organizace, její zaměření, legislativní prostředí, apod. Důležitou roli hraje také působnost 

         organizace, ať už je lokální, národní či mezinárodní.

V České republice odpovídají za hodnocení škol zřizovatelé, ale žádný oficiální dokument 

neupřesňuje postupy a činnosti, které je třeba provést. Česká školní inspekce hodnotí 

všechny úkoly, které školy plní. 

         / Evaluace škol poskytujících povinné vzdělání v Evropě D/2004/4008/2 

         ISBN2-87116-364-2  (http://www.eurydice.org) / 

        1.2 DEFINICE 

http://www.eurydice.org/
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       Definice vlastního  hodnocení školy:
        
         Systémový nástroj na úrovni řízení školy. 

         Vlastní hodnocení školy je rovněž označováno jako autoevaluace školy.

         „Podstatou hodnocení je srovnávání, kdy zjištěné údaje odrážející stav dané reality 

         porovnáváme s určenými kriterii / standardy / „ - ŽUFANOVÁ,H.

„Autoevaluace je součástí snah na jedné straně poskytnout školám poměrně rozsáhlou 

autonomii v řadě aspektů jejich činnosti - a současně od nich žádat, aby ze své práce 

srozumitelně, pravidelně a smysluplně skládaly účty. V případě autoevaluace jde vlastně o 

požadavek, aby škola jako celek, resp. lidé v ní byli schopni společně hovořit o své práci 

(především o tom, co je skutečně důležité), aby byli schopni docházet ke shodě v názoru na 

kvalitu této práce v jednotlivých aspektech.“

„Autoevaluace je potenciálním prostředkem poznání, kde se škola nachází, i východiskem 

rozvoje školy. Bez takového, na pevných datech založeného poznání, se lze opírat pouze o 

dojmy. A snahy o rozvoj na základě dojmů připomínají střelbu do tmy - šance zasáhnout cíl 

je malá, riziko napáchání škody velké.“

         Zdroj: POL,M Dobrodružství autoevaluace…?- 24. 1. 2008, Metodický portál MŠMT

         

         CÍLE VLASTNÍHO HODNOCENÍ: 

Z hlediska cílů hodnocení můžeme rozlišit evaluaci škol jako subjektů, která se zaměřuje 

na poskytované vzdělávání (v tom případě se snaží monitorovat nebo zlepšit výkonnost 

školy), a hodnocení individuálního výkonu učitelů (jehož cílem je monitorovat práci 

učitelů nebo jim pomoci zlepšit osobní výkon). Tyto dva typy hodnocení se mohou 

kombinovat.

http://www.rvp.cz/autor/pol_milan
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Definice výroční zprávy:

Definovat výroční zprávu jako pojem není  snadnéé. Obecná definice, co je to výroční 

zpráva a jaké informace by měla obsahovat, neexistuje.

          Ve snaze dokázat tuto skutečnost jsem do internetového vyhledavače Google zadala spojení  

          „definice výroční zprávy“. Vyhledávání přineslo řadu definic většinou zaměřených na  

          podnikatelské subjekty. 

          Podařilo se mi však dojít k závěru, že definice výroční zprávy pro neziskové organizace a 

          pro podnikatelské subjekty se v zásadě neliší. 

          „Výroční zpráva je obecně považována za jeden z hlavních komunikačních prostředků  

         mezi neziskovou organizací a jejím okolím.“

          „Výroční zpráva je dokument obsahující informace o vykonaných činnostech a     

          hospodaření neziskové organizace za určité období. Výroční zpráva informuje, jakým   

          způsobem přeměnil management neziskové organizace v souladu s jejím posláním   

          zdroje na výstupy.“

          Zdroj : 4 PEZZETTI, R. Social Reporting, Accountability and Transparency in Foundations.    

          Approaches, Instruments, Open Issues. Dostupné on-line na www:   

          <http://www.efc.be/ftp/public/PIPPIP/Amsterdam2004/presentations/Pavia.pdf> 

FUNKCE VÝROČNÍ ZPRÁVY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ :

Výročním zprávám neziskových organizací jsou obecně přisuzovány tři základní funkce: 

Nástroj public relations. Výroční zpráva je pro neziskovou organizaci jedním z nástrojů, 

které jsou určeny k prezentaci a mají za cíl vytvářet nebo zlepšovat image neziskové

         organizace. Výroční zpráva však také slouží jako prostředek komunikace s vnějším okolím s    

         cílem získávat podporu s cílem získávat podporu veřejnosti pro své poslání. 
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Nástroj veřejné kontroly. Výroční zpráva poskytuje informace o hospodaření a financování 

neziskové organizace. Zveřejňováním výroční zprávy se tak naplňuje významný veřejný 

zájem na odkrytosti a poměrně snadné přístupnosti určitých údajů, které nemohou být tajné 

ani důvěrné, a to ani tehdy, jde-li o údaje soukromé. 

Nástroj řízení a rozhodování. Výroční zpráva poskytuje informace o činnostech, výkonu a 

hospodaření neziskové organizace a management neziskové organizace ji tak může používat 

při rozhodování o budoucích strategiích. 

Zdroj: KEATING, E. K., FRUMKIN, P. Reeingineering Nonprofit Financial Accountability: 
Toward a More Reliable 
Foundation for Regulation. Public Administation Review, 2003, roč. 63, č. 1, s. 4. 

1.3 PRÁVNÍ NORMY

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

§ 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – povinnost zpracování výroční zprávy 
mateřským školám neukládá

         VLASTNÍ  HODNOCENÍ   ŠKOLY

§ 12 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – vlastní hodnocení školy

(1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní

inspekcí.

(2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím 

právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.

(3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce.
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(4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v kraji. Hodnocení vzdělávací soustavy České republiky provádí 

ministerstvo ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky a Česká školní 

inspekce ve své výroční zprávě.

(5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, 

která předem zveřejní.

Vyhláška č. 15/2005 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

§ 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

         § 7  Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

(1)   Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

     a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy,    

         údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě ),

     b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku,

         přehled pracovníků školy,

c) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy,

d) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími

          programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných  

          zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
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      f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

      g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

      h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

    ch) základní údaje o hospodaření školy.

          Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního 

roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské 

radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů 

zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 

       VLASTNÍ  HODNOCENÍ   ŠKOLY 1                         

§ 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

          § 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

(1)    Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním   

vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti,

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším 

cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících 

právních předpisech,

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba  

                  úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,

                                               
1 Vlastní hodnocení školy je rovněž označováno jako autoevaluace školy – systémový nástroj na úrovni řízení 
školy
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d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení.

(2)    Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:

a) podmínky ke vzdělávání,

b) průběh vzdělávání,

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

    žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů,

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

    pracovníků,

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

    ekonomickým zdrojům. 

           § 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

(1)   Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků.

(2)   Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou 

                 nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy 

                 uskutečnit.

(3)  Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího   

       školního roku. 

         § 10 Účinnost

          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
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Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech).

3) Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení MŠMT č.j. 19229/2006 – 20 k vlastnímu hodnocení školy

1.4 TEORETICKÁ  VÝCHODISKA

Předložená závěrečná práce bakalářského studia obor Školský management je odrazem 

širokého spektra předškolních zařízení, poskytuje využití v širších souvislostech a vybízí k 

inspiraci v profesním rozvoji na úrovni řízení školy.

Postihuje aktuální školskou problematiku a nabízí zcela konkrétní pohled na základní shody 

a rozdíly mezi hodnotícími dokumenty – autoevaluační zprávou a výroční zprávou o činnosti 

mateřské školy.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené téma ještě nebylo pro školství zpracováno, dá se 

předpokládat, že tato práce není v pravém slova smyslu vědeckým výzkumem, ale ve své 

http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/c1256d49002e7cb20000000000000000/c1256d49002e7cb2c1256f47005a6d0c?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/c1256d49002e7cb20000000000000000/c1256d49002e7cb241256b3700413605?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/c1256d49002e7cb20000000000000000/c1256d49002e7cb2c125683c004c661e?OpenDocument
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podstatě zejména sondou a šetřením.

Získané výsledky a zpracované závěry mohou motivovat ředitelky mateřských škol, 

zřizovatele i širokou veřejnost k novému pohledu na vnitřní klima jednotlivých mateřských 

škol a dokázat následně porovnat, zhodnotit ale i ocenit jejich efektivnost a profesionalitu ve 

výchovně vzdělávacím procesu i ekonomickém hospodaření. Současně je možné také využít 

cenné informace při dlouhodobých záměrech ve vývoji školství celého kraje.

Jaké jsou skutečné důvody, potřeby a jaká je stimulace ředitelek mateřských škol, aby tvořily 

a zpracovávaly výše uvedené hodnotící dokumenty? Existují v praxi mateřských škol 

vzájemné shody a rozdíly mezi autoevaluací školy a výroční zprávou o činnosti a 

hospodaření školy? Zejména tyto otázky jsou předmětem šetření, které vedlo ke zpracování 

předkládané práce, aby následně bylo možné na základě získaných výsledků efektivně 

zhodnotit význam, shody i rozdíly mezi autoevaluací mateřské školy a výroční zprávou o 

činnosti a hospodaření mateřské školy.

Závěry této práce je možné využít k interakci v oblasti školského managementu cíleně 

na mateřských školách, magistrátech obcí s rozšířenou působností i ve strategickém 

plánování rozvoje výchovy a vzdělávání v působnosti krajů. Je uceleným přehledem a 

poskytuje řadu ojedinělých informací.

1.5 VYMEZENÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ PRÁCE

Cílem závěrečné práce bakalářského studia je postihnout základní rozdíly mezi 

autoevaluací školy a výroční zprávou o činnosti a hospodaření mateřské školy. 

Současně pak vyhodnotit efektivitu využití poznatků plynoucích z výročních zpráv o 

činnosti a hospodaření mateřských škol, které zpracovávají a předkládají ředitelky 
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mateřských škol zřizovatelům, veřejnosti i ostatním subjektům, aniž by jim tuto 

povinnost ukládal zákon.

            Objektivní analýzou zkoumaného vzorku oslovených respondentů dojít k závěrům, 

které dokážou poskytnout jasnou představu o funkčnosti, či bezdůvodnosti zpracovávání 

výročních zpráv na mateřských školách. (Nejedná se tedy o shrnutí subjektivních zkušeností 

z praxe na vlastní škole.)

             Šetřením zjistit, zda existují v praxi mateřských škol vzájemné shody a rozdíly mezi 

autoevaluací školy a výroční zprávou o činnosti a hospodaření školy.

               

                       Objasnit, zda poznatky získané studiem výstupů uvedených ve výroční zprávě lze  

          efektivně využít při dalším strategickém plánování v oblasti školského managementu - cíleně 

          při vlastním hodnocení mateřské školy za předem stanovené období.

        

              V závěru také šetřením prokázat či vyvrátit, zda výsledky kvalitně zpracovaných 

hodnotících dokumentů dokáže management školy využít při prezentaci výchovně 

vzdělávací činnosti konkrétní mateřské školy.

2. FORMULACE HYPOTÉZ2

                                               
2 Hypotéza je tvrzení, vyjádřené oznamovací větou a lze jej principiálně potvrdit nebo vyvrátit.
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 podstatou autoevaluační zprávy školy je porovnání zjištěných údajů odrážejících 

stav dané reality za předem stanovené období s určenými cíly školy, jejími 

hodnotami a prioritami včetně obecně uznávaných standardů

 profesionálně zpracovaná výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy, 

která současně interpretuje mikroprostředí dané školy, má velmi výrazný vliv na 

další strategický rozvoj školy včetně jejího postavení v rozhodování obcí a krajů při 

procesu optimalizace škol

 zřizovatelé si jsou plně vědomi vlastní iniciativy ředitelek mateřských škol a jejich 

profesního přístupu ke zpracování výročních zpráv o činnosti a hospodaření 

mateřských škol, a proto jsou ředitelky za tuto nadstandardní činnost mimořádně 

ohodnoceny

  

 v praxi mateřských škol existují základní rozdíly mezi autoevaluací školy a výroční 

zprávou o činnosti a hospodaření mateřské školy
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3. METODOLOGIE  ŠETŘENÍ 

Metodologie šetření vychází z předem stanovených cílů, závěrů a hypotéz.

Výsledek lze dosáhnout několika způsoby, nicméně jedním z hlavních hledisek jsou reálné 

možnosti autora. Tato skutečnost výrazně specifikuje zvolené postupy.

Průzkum patří k nejrozšířenějším metodám, které dokážou pochytit žádané informace.

Jako techniku průzkumu jsem zvolila dotazníkové šetření. Důvodem výběru tohoto zdroje 

informací je skutečnost, že strukturované dotazy přinášejí objektivnější výsledky a 

respondenti si mohou své odpovědi řádně promyslet.

Dotazníky byly zaslány elektronickou poštou ředitelkám mateřských škol ve městě Liberci 

a současně i dalším kolegyním z mateřských škol v působnosti obce III. Dále jsem oslovila 

pracovníky Oddělení školství, kultury a sportu Statutárního města Liberce a Odboru školství 

libereckého kraje. Rodičovská a ostatní veřejnost měla možnost zúčastnit se dotazníkového 

šetření na jednotlivých mateřských školách. Časové období, ve kterém byly rozeslány 

dotazníky, bezprostředně navazovalo na termín odevzdání výročních zpráv o činnosti a 

hospodaření mateřských škol a bylo také možné předpokládat, že ředitelky mateřských škol 

znaly výsledky autoevaluačních zpráv za uplynulé období. Termín rozeslání dotazníků byl 

zvolen cíleně, aby odpovědi zainteresovaných respondentů byly zcela konkrétní, vycházející 

z právě získaných zkušeností.

Výhodou zvoleného postupu bylo objektivní získání dostatečného množství informací

k dané problematice a možnost srovnání úhlů pohledu ze strany ředitelek mateřských škol, 

nadřízených institucí i rodičovské veřejnosti. 

Nevýhodou bylo příliš krátké období na zpracování získaných dat v kombinaci s mou 

pracovní vytížeností, jako ředitelky mateřské školy. Tato část práce pro mne byla opravdu 

vyčerpávající, ale věřím, že přinese očekávané výsledky zmíněné v úvodu.
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Šetření probíhalo podle předem stanoveného postupu:

 PŘÍPRAVA ŠETŘENÍ - vytipování vhodné skupiny respondentů tak, aby odpovědi 

postihly různé úhly pohledu k dané problematice

 FORMA ŠETŘENÍ – dotazník

 CHARAKTERISTIKA kontaktovaných a šetřených subjektů

 KONKRÉTNÍ ŠETŘENÍ a jeho průběh

 SUMARIZACE výsledků získaných dat

 STATISTIKA - zpracování výsledných informací

 VYHODNOCENÍ - shrnutí, analýza, komentář

        

       3.1 PŘÍPRAVA ŠETŘENÍ 

K vytipování vhodné skupiny respondentů jsem přistupovala tak, aby odpovědi postihly 

různé úhly pohledu k dané problematice. Proto jsem oslovila a požádala o spolupráci 

ředitelky mateřských škol v působnosti obce III, pracovníky oddělení školství zřizovatelů 

mateřských škol a rodičovskou veřejnost.  



22

3.2 FORMA ŠETŘENÍ – dotazník

Dotazník byl připraven pro všechny tři skupiny oslovených respondentů v jednotné formě a 

jeho strukturu tvořily tři části. Celkem 18 otázek bylo formulováno tak, aby výsledky šetření 

zcela postihly stanovené cíle.

  

                 První část dotazníku byla zaměřena na interní hodnotící nástroj – autoevaluaci 

           mateřské školy z pohledu ředitelek mateřských škol, zřizovatelů, rodičů a veřejnosti.

Druhá část dotazníku měla za úkol zmapovat hodnotící nástroj – výroční zprávu o činnosti 

a hospodaření mateřské školy z pohledu stejné skupiny oslovených respondentů.

Závěr byl tvořen třetí částí dotazníku, která byla cíleně koncipována tak, aby poskytla 

názory ředitelek mateřských škol, zřizovatelů rodičů i ostatní veřejnosti při porovnání obou 

hodnotících dokumentů. 

Všechny tři části dotazníku obsahovaly otázky, na které respondenti vybírali odpověď 

celkem z pěti možností. V prvním sloupci odpověď „určitě ano“ znamená jednoznačně 

kladnou odpověď, v druhém sloupci „spíše ano“ znamená převážně kladnou odpověď, 

ve třetím sloupci „spíše ne“ značí převážně zápornou odpověď, ve čtvrtém 

„určitě ne“ je jednoznačný zápor a konečně pátý sloupec „nevím“ je hraniční mezi kladným a 

záporným výsledkem. 

          Pro přehlednost uvádím současně hodnotící škálu:

1 2 3 4 5

„určitě ano“ „spíše ano“ „spíše ne“ „určitě ne“ „nevím“
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Výrazná převaha 
pozitiv

Dílčí pozitiva 
ve srovnání s 
běžnou úrovní

Negativa v
mírné převaze 
nad pozitivy

Jednoznačný 
zápor 

Bez názoru, nelze 
identifikovat

3.3 CHARAKTERISTIKA kontaktovaných a šetřených subjektů

Dotazníky pro ředitelky mateřských škol byly rozeslány s průvodním dopisem 

elektronickou poštou všem mateřským školám v působnosti obce III. dle adresáře e-mailové 

databáze Oddělení školství, kultury a sportu Statutárního města Liberce. Jednalo se konkrétně o 29 

mateřských škol Statutárního města Liberce a 26 mateřských škol z okolních obcí.

  

      Dotazníky, které byly určeny pracovníkům oddělení školství zřizovatelů mateřských 

škol, byly rovněž rozeslány elektronickou poštou dle adresáře e-mailové databáze Oddělení 

školství Statutárního města Liberce a libereckého kraje. Jednalo se konkrétně o 5 dotazníků 

zřizovateli – Statutárnímu městu Liberci a 5 dotazníků zřizovateli – libereckému kraji.

Rodičovská a ostatní veřejnost byla oslovena náhodně na jednotlivých mateřských 

školách. Celkem bylo nabídnuto rodičům 60 dotazníků a ostatní veřejnosti rovněž 60 

dotazníků.

Souhrn, tedy 100% tvořilo 185 nabídnutých dotazníků. Zodpovědně vyplnili a vrátili 

dotazník 103 respondenti, což činí 55 % oslovených respondentů. 

3.4 KONKRÉTNÍ ŠETŘENÍ a jeho průběh

Dotazníkové šetření proběhlo v období od 9. září 2008 do 24. října 2008, tzn. bezprostředně 

po termínu stanoveném k odevzdání výročních zpráv za školní rok 2007/2008, aby odpovědi 

respondentů postihly právě prožité okamžiky při tvorbě ojedinělých dokumentů. Zcela 
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anonymní forma zajistila objektivitu získaných dat. 

Jako výhodu výše uvedeného postupu vidím získání velkého množství aktuálních 

informací. Značnou nevýhodou bylo velmi krátké časové období pro zpracování získaných 

dat v kombinaci s náročností práce ředitelky mateřské školy. Přestože sumarizace dat byla 

vyčerpávajícím úkolem, byla však nezbytná pro potvrzení či vyvrácení hypotéz stanovených 

v úvodu závěrečné práce. Náročné bylo i sestavení a formulace otázek tak, aby oslovily 

cílenou skupinu respondentů, ale v průběhu zpracovávání získaných dat jsem čas věnovaný 

tvorbě dotazníků velmi ocenila.

Pilotáž

Pilotní výzkum byl uskutečněn počátkem měsíce září 2008 na třech náhodně vytipovaných 

mateřských školách Statutárního města Liberce a jedné mateřské školy ve Vratislavicích nad 

Nisou v působnosti obce III.. Současně jsem požádala i metodika - specialistu pro předškolní 

výchovu a vzdělávání libereckého kraje o spolupráci v tomto pilotním výzkumu:

 Mateřská škola „Sedmikráska“ Liberec

 Mateřská škola „Čtyřlístek“ Liberec

 Mateřská škola „Dětská“ Liberec 

 Mateřská škola „Lísteček“ Liberec - Vratislavice 

 Mgr. Hana Piňková – Specialista - metodik libereckého kraje pro předškolní výchovu 

a vzdělávání

Před rozesláním dotazníků bylo prvořadým úkolem zjistit, zda jsou otázky srozumitelné a 
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zda jsou odpovědi sestaveny tak, aby vedly k interpretaci jen jediným způsobem. Proto jsem 

požádala kolegyně o neformální schůzku, představila jim téma mé závěrečné bakalářské 

práce s definicí cílů šetření a požádala je o pomoc a spolupráci.

Všechny oslovené kolegyně pozvání přijaly a velmi ochotně spolupracovaly. Vzájemná 

spolupráce je jedním z velmi pozitivních rysů mateřských škol města Liberce a jeho okolí. 

Rovněž kolegyně z Odboru školství libereckého kraje vždy velmi ochotně nabízejí 

metodickou pomoc, a proto pozvání rády přijaly.

Takto vytvořený tým posoudil návrh dotazníků, jeho časovou náročnost a významovou 

jednoznačnost. Všichni aktéři se v názoru shodli a společně potvrdili funkčnost a 

„životaschopnost“ předloženého návrhu. Pouze v dotazníku pro rodičovskou a ostatní 

veřejnost byly provedeny drobné korekce tak, aby otázky hned při prvním čtení byly jasnější 

a srozumitelnější.

3.5 SUMARIZACE získaných dat

Odpovědi z Odboru školství libereckého kraje se vrátily elektronickou poštou téměř 

okamžitě, což znamená do druhého dne.

Rovněž odpovědi ředitelek mateřských škol, včetně rodičovské veřejnosti, byly doručeny 

zčásti elektronickou poštou, zčásti osobně při pravidelném setkání ředitelek 

mateřských škol k legislativním otázkám z oblasti školské problematiky. Některé kolegyně 

pro nedostatek času dotazník s omluvou odmítly, několik dotazníků z řad mateřských škol se 

nevrátilo bez udání důvodu vůbec.

Dotazníky adresované oddělení školství města Liberce jsem si vyzvedla při osobní pracovní 

návštěvě. 

Nejproblematičtější bylo získání dotazníků, které byly nabídnuty veřejnosti, protože 
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k nim veřejnost přistupovala bez valného zájmu. Důvodem je zřejmě přesycenost veřejnosti 

dotazníky, které se v současné době stále častěji objevují společně s reklamními anketami.   

4   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

4.1 STATISTIKA - zpracování výsledných informací

Statistické zpracování bylo zahájeno po doručení vyplněných dotazníků a byla mu 

věnována značná pozornost. Důvodem byla identifikace a sumarizace zcela jednoznačných 

dat pro zpracování závěrů šetření. Kruhový graf jednoznačně identifikuje návratnost 

rozdaných dotazníků. Níže uvedená tabulka je doplněním kruhového grafu a upřesňuje počet 
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kusů nabídnutých a vrácených dotazníků.

56%

44%

vráceno nevráceno

ks %
nabídnutých 

dotazníků 185 100,00

vráceno 103 55,68

nevráceno 82 44,32

4.2  VYHODNOCENÍ - shrnutí, analýza, komentář

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU : 
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První část dotazníku byla zaměřena na interní hodnotící nástroj – autoevaluaci mateřské 

školy z pohledu ředitelek mateřských škol, zřizovatelů, rodičů a veřejnosti. Současně mapuje 

využití autoevaluačních výstupů v praxi mateřských škol v souvislosti s jejich strategickým 

plánováním. 

Celkem bylo položeno 6 otázek. Jedná se o otázky č. 1 - 6. Pro snadnější orientaci byly 

použity dva grafy, které opticky zpracovávají dosažené výsledky. Souhrn odpovědí na 

otázky je tvořen 100 %.

Otázka č. 1: 

Považujete autoevaluaci za důležitý nástroj k hodnocení kvality školy?

Na tuto otázku odpovědělo celkem 72 % dotázaných „určitě ano“ a 16 % dotazovaných 

„spíše ano“. 

Pouze 4 % respondentů „neví“ a váhají, 8 % považuje autoevaluaci za zbytečnou.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že drtivá většina řídících pracovníků považuje 

autoevaluaci za důležitý nástroj k hodnocení kvality školy. 

Otázka č. 2: 

Má hodnotící systém mateřské školy přímou souvislost s cíli výchovy a vzdělávání 

mateřské školy?

          Při odpovědích na tuto otázku mnozí respondenti váhali, a proto se objevilo poměrně 

vysoké procento těch, kteří „neví“ – celkem 21 %. Dá se tedy předpokládat, že posouzení 

hodnotícího systému mateřských škol ve vztahu k cílům výchovy a vzdělávání bylo zejména 

pro veřejnost velmi obtížné. Na druhou stranu počet těch, kteří se přiklánějí ke kladnému, či 

„spíše“ kladnému názoru, činí celkem 79 %.

Z výše uvedených dat vyplývá, že mnozí rodiče, ani ostatní veřejnost nedokážou posuzovat 

úroveň výchovy a vzdělávání mateřských škol ve vztahu k autoevaluaci školy. Tato 
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skutečnost se dá vysvětlit tím, že veřejnost nejeví velký zájem o písemnou formu souhrnu 

činností mateřských škol. Jejich zájem je na mateřskou školu orientován většinou až v době, 

kdy jsou jejich děti, nebo vnoučata v předškolním věku.

Otázka č. 3: 

     

  Daří se v praxi poznatky a výstupy vyplývající z autoevaluace školy zapracovat do 

strategického plánu rozvoje školy?

V této otázce převažovaly kladné odpovědi – tzn. „určitě ano“, či „spíše ano“.

Celkem 82 %. Naprostá většina dotazovaných ředitelek mateřských škol, zřizovatelů i 

veřejnosti si myslí, že poznatky z vlastního hodnocení mateřské školy jsou využity ke 

zpracování strategického plánu rozvoje školy. 18 % respondentů nevědělo nebo neznalo 

odpověď. Hypoteticky se dá předpokládat, že autoevaluace zkvalitňuje práci ředitelek 

mateřských škol, a přispívá tak k lepšímu plánování činnosti školy.

Z UVEDENÉHO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ VYPLÝVAJÍ TATO ZJIŠTĚNÍ:

Autoevaluace mateřské školy je nezbytným nástrojem pro strategické plánování 

na úrovni řízení školy.

Tvorba koncepce mateřských škol vychází ze závěrů autoevaluačních zpráv a

má vliv na výsledky výchovy a vzdělávání. 

Většina ředitelek mateřských škol využívá poznatky 

získané z autoevaluačních výstupů pro strategické plánování.
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Podstatou autoevaluační zprávy školy je porovnání zjištěných údajů odrážejících

stav dané reality s určenými cíly školy, jejími hodnotami a prioritami

včetně obecně uznávaných standardů .

Graf č. 1 - vyhodnocení otázek č. 1 – 3
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určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne nevím

otázka č. 1 74 17 5 3 4

otázka č. 2 67 12 4 5 15

otázka č. 3 72 12 7 5 7

Otázka č. 4: 



31

             Myslíte si, že tvorba koncepce školy vycházející ze závěrů autoevaluační zprávy má 

vliv na výsledky výchovy a vzdělávání?

        92 % ředitelek mateřských škol, zřizovatelů i rodičovské a ostatní veřejnosti se 

vyjádřilo kladně k vlivu autoevaluačního procesu na výchovu a vzdělání mateřských škol. 

Pouze 8% dotazovaných odpovědělo na otázku záporně. Dá se tedy usoudit, že výstupy 

z autoevaluačních zpráv jsou pro mnohé ředitelky mateřských škol velmi cenné a slouží jako 

důležitý podklad pro jejich další plánování a realizaci výchovně vzdělávací práce. 

Otázka č. 5 : 

             

Vyhovuje mateřským školám dvouleté periodikum autoevaluačního hodnocení ?

Touto otázkou byl získán velmi zajímavý poznatek. Zejména ze strany ředitelek 

mateřských škol bylo zaznamenáno poměrně vysoké procento záporných odpovědí, kdy 29 

% dotazovaných odpovědělo „spíše ne“, nebo „určitě ne“. 

Můžeme tedy usuzovat, že vysoké procento ředitelek mateřských škol považuje dvouleté 

periodikum autoevaluačního hodnocení za nevyhovující. Na rozdíl od zřizovatelů rodičovské 

i ostatní veřejnosti, kteří si naopak myslí, že dvouletá periodicita autoevaluačních výstupů 

jednotlivých mateřských škol je optimální. 71% této skupiny respondentů odpovědělo 

kladně.

Otázka č. 6 : 

Je výsledek autoevaluační činnosti mateřských škol předpokladem pro strategické 

plánování zřizovatele, či kraje?

Celkem 86 % dotazovaných respondentů je přesvědčeno, že výsledek autoevaluační 

činnosti mateřských škol je předpokladem pro strategické plánování zřizovatele nebo kraje. 

Domnívají se tedy, že by se zřizovatelé, či kraje bez zpracování autoevaluačních zpráv ve 
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své práci neobešli. Tento výsledek zcela odráží skutečnost, že zejména rodičovská a ostatní 

veřejnost předpokládá, že autoevaluační zprávy a výroční zprávy o činnosti a hospodaření

mateřských škol jsou ve své podstatě dva téměř totožné, veřejné dokumenty. 

Naproti tomu však téměř jedna pětina dotázaných, celých 14% - zejména ředitelek 

mateřských škol, je zcela jasně přesvědčena, že autoevaluace je interní dokument školy a 

nemůže tak být předpokladem pro strategické plánování zřizovatele, ani kraje.

Z UVEDENÉHO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ VYPLÝVAJÍ TATO ZJIŠTĚNÍ:

Dvouleté periodikum autoevaluačního hodnocení mateřských škol

většině ředitelek mateřských škol nevyhovuje.

Výsledek autoevaluační činnosti mateřských škol 

není předpokladem pro strategické plánování zřizovatelů ani kraje

na rozdíl od výstupů výročních zpráv o činnosti a hospodaření mateřských škol.

  

            Graf č. 2 -  vyhodnocuje otázky č. 4 – 6
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DRUHÉ ČÁSTI DOTAZNÍKU: 

Druhá část dotazníku byla zaměřena nejen na vztah ředitelky mateřské školy k výroční 

zprávě o činnosti a hospodaření školy, ale i na pohled zřizovatele, rodičů, a ostatní veřejnosti 

na danou problematiku. Současně se jednalo o zamyšlení nad využitím výroční zprávy 

v praxi a její použití při vytváření strategického plánu školy a současně strategického 
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plánování zřizovatelů. Celkem bylo položeno k této tématice 6 otázek, otázka číslo 13 je tzv. 

otázkou přechodnou. Je možné jí současně zařadit do druhé i třetí části dotazníku. V mém 

výzkumu byla otázka číslo 13 zpracována v druhé části dotazníku společně s otázkami 10, 11 

a 12 a statisticky znázorněna grafem číslo 4. I ostatní otázky druhé části dotazníku jsou 

podrobněji vyhodnoceny. Rovněž bylo použito grafické vyjádření odpovědí včetně 

komentáře. Pro přehlednost uvádím jednotlivé odpovědi vyjádřené v procentech – souhrn je 

tvořen 100 %.

Sedm otázek druhé části dotazníku je pro snazší orientaci zpracováno celkem dvěma grafy. 

  

Otázka č. 7 : 

Myslíte si, že zpracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřské školy je pro

školu přínosem?

( přestože zákon tuto povinnost mateřským školám neukládá?)

Na 7. otázku odpovědělo v kladném slova smyslu celkem 92 % dotazovaných. Z výzkumu 

je zřejmé, že vysoké procento ředitelek, zřizovatelů i rodičovské a ostatní veřejnosti souhlasí 

s názorem, že výstupy z výročních zpráv mateřských škol jsou přínosem pro jednotlivá 

předškolní zařízení, i když zákon mateřským školám zpracování výročních zpráv neukládá.

Mizivé procento – 8 % má za to, že mateřské školy výroční zprávy zpracovávají bez 

dalšího praktického využití, nebo nezpracovávají vůbec.

      Hypoteticky se dá tedy usoudit, že většina ředitelek mateřských škol i zřizovatelů 

zpracovává strategický plán za pomoci výstupů (i částečných) vyplývajících z výročních 

zpráv o činnosti a hospodaření mateřských škol.

           Otázka č. 8: 

         

Je výstup výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy rozhodující pro plánování 

na úrovni řízení školy?
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Kvalitní výstup výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřské školy je pro 

oslovené respondenty zcela jasně rozhodující pro plánování na úrovni řízení školy. Tento 

názor je vyjádřen vysokým procentem kladných odpovědí. Celkem 97 % ředitelek 

mateřských škol, zřizovatelů, rodičů i veřejnosti si myslí, že kvalitní zpracování výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření mateřské školy je velmi důležité pro realizaci plánů školy. 

Žádný z respondentů neodpověděl zápornou odpovědí, pouze 3 % dotazovaných 

neví, zda kvalita zpracování výročních zpráv mateřských škol je pro další plánování 

mateřských škol rozhodující.

Otázka č. 9: 

Myslíte si, že zpracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy obohacuje 

práci ředitelky mateřské školy jako manažera?

Fakta, data, odborné výstupy, statistiky a odborný náhled vyžaduje od ředitelek 

mateřských škol vysokou profesionální úroveň manažerských dovedností. Proto na výše 

položenou otázku naprostá většina dotázaných ředitelek mateřských škol, včetně 

zřizovatelů a části veřejnosti odpověděla kladně. V přepočtu je to celkem 84 % kladných 

odpovědí. 

16 % záporných odpovědí vede k zamyšlení, zda tito oslovení respondenti dokáží 

zhodnotit a docenit profesionální manažerské dovednosti ředitelek mateřských škol.

               

   Z UVEDENÉHO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ VYPLÝVAJÍ TATO ZJIŠTĚNÍ:

Zpracování výročních zpráv o činnosti a hospodaření mateřských škol je pro školu 

přínosem především z pohledu řízení pedagogického procesu. 

Současně obohacuje ředitelky škol v oblasti manažerských dovedností.
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Pro většinu ředitelek mateřských škol i zřizovatelů

nejsou výstupy z výročních zpráv o činnosti a hospodaření mateřských škol rozhodující 

pro plánování na úrovni řízení školy. 

Stejné mínění má i veřejnost. 

               Graf č. 3 - vyhodnocení otázek č. 7 – 9
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otázka č. 
8 88 12 0 0 3
otázka č. 
9 80 6 8 5 4

Otázka č. 10: 

Je výsledek výstupů výročních zpráv o činnosti a hospodaření mateřských škol 

předpokladem pro strategické plánování zřizovatele, či kraje?

Tato otázka byla do struktury dotazníku vložena záměrně – jako kontrolní, aby bylo 

zjištěno, zda respondenti odpovídali pravdivě a s osobním přesvědčením i na předcházející 

otázky. Ze zjištění vyplynul poznatek, že většina ředitelek mateřských škol, zřizovatelů, 

rodičů, veřejnosti četla dotazník pozorně a na odpovědi reagovala pravdivě. 

Z odpovědí vyplynulo, že 58 % dotazovaných považuje zpracovávání výroční zprávy o 

činnosti a hospodaření mateřských škol za velmi důležitý předpoklad pro strategické 

plánování zřizovatele, či kraje. Také dalších 14 % dotazovaných její zpracovávání považuje 

za důležitý podklad k tvorbě strategického plánu.

Jen 10 % respondentů je přesvědčeno o tom, že zpracovávání výroční zprávy o činnosti a 

hospodaření mateřských škol je zbytečné a pro strategické plánování zřizovatele či kraje 

nepotřebné.

18 % dotazovaných nedokázalo na tuto otázku odpovědět ani kladně, ani záporně.

Ze závěrů této otázky vyplývá zajímavé zjištění, že většina oslovených respondentů je 

přesvědčena o tom, že zřizovatelé i kraje při svém strategickém plánování v oblasti výchovy 

a vzdělávání vycházejí ze závěrů výročních zpráv škol.

Otázka č. 11: 

          

Zpracovávají ředitelky mateřských škol výroční zprávu o činnosti a hospodaření mateřské 

školy jen z důvodu zvláštního pokynu zřizovatele?
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Vyhodnocením této otázky se dostáváme ke zjištění, že výroční zprávy o činnosti a 

hospodaření zpracovávají mateřské školy zejména z důvodu zvláštního pokynu zřizovatelů. 

Dá se předpokládat, že respondenti zohlednili ve svých odpovědích fakt, že mateřským 

školám zákonná povinnost pro zpracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřské 

školy nevyplývá. 

V odpovědích na otázku číslo 11 se vyjádřilo kladně 94 % dotazovaných ředitelek 

mateřských škol, zřizovatelů, rodičů i veřejnosti. 

Pouze mizivé procento – 6 % se vyjádřilo záporně nebo částečně záporně.

Hypoteticky se můžeme tedy domnívat, že většina ředitelek mateřských škol zpracovává 

výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřských škol dle zvláštního pokynu zejména pro 

potřeby zřizovatelů.

Otázka č. 12: 

Stává se, že na základě výsledků výroční zprávy zřizovatel ředitelku mateřské školy 

finančně odmění?

V této otázce odpovědělo kladně celkem 86 % respondentů - zejména zřizovatelů, rodičů i 

ostatní veřejnosti. Oslovení respondenti se domnívají, že pokud ředitelky mateřských škol 

zpracovávají výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřské školy na zvláštní pokyn 

zřizovatele, jsou za tuto činnost náležitě odměněny. 

14 % dotazovaných, většinou ředitelek mateřských škol, se vyjádřilo k této otázce 

negativně – „ředitelky mateřských škol nejsou za tvorbu výroční zprávy o činnosti a 

hospodaření mateřské školy finančně odměněny“. 

Závěr této otázky napovídá, že v povědomí rodičů i veřejnosti převažuje názor, že za 

zpracování výročních zpráv o činnosti mateřských škol jsou ředitelky dostatečně ze strany 

zřizovatelů ohodnoceny a cílenou odměnou motivovány.

Otázka č. 13: 
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Považujete autoevaluaci školy a výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za dva 

téměř totožné dokumenty?

Pouze 7 % - většinou ředitelek vesnických mateřských škol odpovědělo na položenou 

otázku jednoznačně kladně. Také dalších 35 % částečně kladných odpovědí bylo většinou ze 

strany rodičů a ostatní veřejnosti. 

Negativní nebo téměř negativní odpovědí na tuto otázku vyjádřilo svůj názor 58 % ředitelek 

mateřských škol a většina zřizovatelů. Je tedy zřejmé, že ředitelky i zřizovatelé dokážou 

postihnout základní rozdíly mezi hodnotícími dokumenty – autoevaluací školy a výroční 

zprávou o činnosti a hospodaření mateřské školy. 

          Z UVEDENÉHO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ VYPLÝVAJÍ TATO ZJIŠTĚNÍ:

Většina ředitelek mateřských škol

zpracovává výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřské školy

především na pokyn zřizovatelů. 

Většina zřizovatelů mateřských škol ředitelky za zpracování výročních zpráv 

o činnosti a hospodaření mateřských škol nijak výrazně 

neodměňuje, ani finanční odměnou nemotivuje.

Zákon jim tuto povinnost neukládá.

V povědomí veřejnosti však převažuje jiné mínění.
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   Graf č. 4 - vyhodnocení otázek č. 10 – 13 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TŘETÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU: 

Třetí, poslední část dotazníku obsahuje celkem 5 otázek v pořadí od otázky číslo 14 po 

otázku číslo 18. Vzájemným prolínáním otázek směřujícím jak k autoevaluaci, tak k 

výroční zprávě o činnosti a hospodaření mateřských škol bylo dosaženo optimálního úhlu 

pohledu na oba hodnotící dokumenty. Současně je možné sledovat, zda oslovení 

respondenti rozlišují shody či rozdíly mezi autoevaluací a výroční zprávou o činnosti a 

hospodaření mateřské školy. 

Pro snadnější orientaci v dané problematice zobrazují výsledky odpovědí dva grafy 

s komentářem. Souhrn odpovědí na otázky je tvořen 100 %.

         Otázka č. 14: 

Myslíte si, že jsou výsledky vlastního hodnocení školy přístupné rodičům a široké 

veřejnosti?

Na tuto otázku odpovědělo celkem 53 % dotazovaných respondentů „určitě ano“, 

28 % dotazovaných „spíše ano“, 17 % dotazovaných „spíše ne“ a pouze 2 % dotázaných –

zejména ředitelek mateřských škol považuje autoevaluaci za interní hodnotící nástroj na 

úrovni řízení školy. 

Z výsledku je zřejmý poměrně vysoký zájem o vlastní hodnocení mateřské školy ze strany 

zřizovatelů, rodičů i veřejnosti. Naopak ředitelky mateřských škol si uvědomují, že 

autoevaluační hodnocení je vnitřní reflexí školy, a proto se nemůže stát veřejným 

dokumentem. 

Otázka č. 15: 

Jsou výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřských škol veřejně přístupné na 

internetu?

Celkem 89 % dotazovaných respondentů si myslí, nebo se domnívá, že lze nahlédnout do 
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výročních zpráv mateřských škol prostřednictvím internetu. Pouze 8 % dotazovaných 

respondentů není přesvědčeno o nutnosti veřejné prezentace výročních zpráv na internetu, 

nebo tuto zkušenost ještě neučinilo. 

Výsledek odpovědí na tuto otázku je důkazem poměrně velkého významu zveřejnění 

výročních zpráv o činnosti a hospodaření mateřských škol na internetu. V odpovědích se 

shodli ředitelky mateřských škol, zřizovatelé i rodičovská veřejnost.

          Pouze 3 % „neví“ – nedokážou tuto otázku zhodnotit. Záporné odpovědi byly jednoznačně 

          ze strany ostatní veřejnosti.

          

Z UVEDENÉHO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ VYPLÝVAJÍ TATO ZJIŠTĚNÍ:

Široká veřejnost se dle šetření domnívá, 

že výsledky vlastního hodnocení školy jsou veřejně přístupné stejně tak, jako výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření mateřských škol.

Velká většina oslovených respondentů nerozlišuje interní či veřejnou povahu 

hodnotících dokumentů. 
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             Graf č. 5 - vyhodnocení otázek č. 14 -15
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Otázka č. 16: 

Stává se, že rodiče nebo veřejnost žádají o nahlédnutí do autoevaluační nebo výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření mateřské školy?

Dle mínění 87 % dotazovaných respondentů je jisté, že rodiče, nebo veřejnost žádají o 

nahlédnutí do autoevaluační nebo výroční zprávy o činnosti a hospodaření mateřské školy. 

Velká většina oslovených respondentů tedy nerozlišuje interní či veřejnou povahu 

hodnotících dokumentů.

Pouze 9 % z dotazovaného vzorku – většinou ředitelky mateřských škol, svou odpovědí 

sdělují, že je nikdo z rodičů, nebo veřejnosti nepožádal o náhled ani do jednoho z výše 

uvedených hodnotících dokumentů. 4 % dotazovaných respondentů neví, nebo nedokáže na 

otázku odpovědět.

Otázka č. 17: 

Myslíte si, že díky zpracování hodnotících dokumentů mají mateřské školy větší důvěru 

veřejnosti?

Velké procento dotázaných ředitelek mateřských škol, zřizovatelů, rodičů i ostatní 
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veřejnosti odpovědělo na tuto otázku kladně. Dle mínění 93 % dotazovaných je důvěra 

veřejnosti ovlivněna zpracováním autoevaluačních výstupů a výročních zpráv o činnosti a 

hospodaření jednotlivých mateřských škol.

Pouze 6 % z dotazovaného vzorku respondentů nepovažuje autoevaluaci ani výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření mateřských škol vzhledem k důvěře veřejnosti za 

rozhodující.

1 % se nedokáže rozhodnout, zda je zpracování hodnotících dokumentů ve vztahu k 

důvěře veřejnosti významné.

Otázka č. 18: 

Myslíte si, že je kvalita školy přímo úměrná počtu zpracovaných hodnotících 

dokumentů?

Překvapením při zpracování a sumarizaci dat k poslední otázce byla naprostá převaha  

kladných odpovědí. Na tuto otázku odpovědělo zcela kladně 94 % respondentů. 

Pouze 6 % ředitelek mateřských škol vychází z vlastních zkušeností a zcela jednoznačně 

vztah mezi počtem hodnotících dokumentů a kvalitou školy zamítá. 

Dle výsledků šetření lze předpokládat, že většina dotazovaných respondentů, podobně jako 

u předchozích otázek, považuje množství zpracovaných hodnotících dokumentů rozhodující 

pro kvalitu výchovně vzdělávací práce v mateřské škole. Tento výsledek je zřejmě ovlivněn 

nízkým povědomím rodičů a ostatní veřejnosti o vztahu mezi autoevaluací školy a výroční 

zprávou o činnosti a hospodaření mateřské školy, popřípadě další dokumentací školy.

Z UVEDENÉHO VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ VYPLÝVAJÍ TATO ZJIŠTĚNÍ:

Dle mínění většiny dotazovaných respondentů je jisté, 

že rodiče, nebo veřejnost žádají o nahlédnutí do autoevaluačních



47

nebo výročních zpráv o činnosti a hospodaření mateřských škol.

Většina zkoumaných mateřských škol má dle názoru ředitelek 

i zřizovatelů důvěru veřejnosti 

zejména díky kvalitnímu zpracování 

hodnotících dokumentů na úrovni řízení školy.

             Graf č. 6 - vyhodnocení otázek č. 16 – 18
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Nízké povědomí rodičů a ostatní veřejnosti o vztahu mezi autoevaluací

školy a výroční zprávou o činnosti a hospodaření mateřské

školy ovlivňuje a zkresluje reálná výsledky šetření.



49

  4.3 VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ PRO PRAXI :

Výše provedené výzkumné šetření mne dovedlo k zajímavým poznatkům. Pro praxi ředitelek 

mateřských škol je však důležité, zda mohou tyto poznatky využít.Cílem každé z nás je s 

největší pravděpodobností zajištění takových podmínek pro výchovu a vzdělávání, které jsou na 

dané škole dosažitelné. To znamená využít maximálně veškeré možnosti k zajištění optimálního 

prostředí a současně vytvořit podmínky pro  rozvoj schopností každého jedince.

Manažerské dovednosti ředitelky mateřské školy v tomto ohledu mohou být využity pouze v 

případě, že ředitelka školy dokáže systematicky shromažďovat, posuzovat a vyhodnocovat 

konkrétní informace.

Tato práce je zaměřena na identifikaci dvou hodnotících dokumentů – výroční zprávy o činnosti 

a hospodaření mateřské školy a autoevaluaci vlastní mateřské školy. Cílem bylo objasnit shody 

a výrazné rozdíly mezi nimi tak, aby se pro ředitelky mateřských škol tyto dokumenty staly 

nezaměnitelnými.

Z výsledků šetření a zároveň potvrzením či vyvrácením stanovených hypotéz vyplynul 

jednoznačný závěr, že autoevaluace školy a výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy jsou 

dva rozdílné dokumenty s rozdílnou historií i současností. 
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4.4  CELKOVÝ  PŘEHLED  VŠECH  ODPOVĚDÍ  ZPRACOVANÝCH  VÝZKUMNÝM

ŠETŘENÍM  FORMOU  DOTAZNÍKU.

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne nevím

otázka č. 1 74 17 5 3 4

otázka č. 2 67 12 4 5 15

otázka č. 3 72 12 7 5 7

otázka č. 4 84 11 5 1 2

otázka č. 5 40 28 12 20 3

otázka č. 6 67 21 11 2 2

otázka č. 7 71 25 3 3 1

otázka č. 8 88 12 0 0 3

otázka č. 9 80 6 8 5 4

otázka č. 10 3 7 14 60 19

otázka č. 11 75 22 3 2 1

otázka č. 12 78 10 9 6 0

otázka č. 13 8 36 23 30 6

otázka č. 14 53 30 19 1 0

otázka č. 15 87 12 4 0 0

otázka č. 16 69 23 6 2 3

otázka č. 17 73 16 8 2 4

otázka č. 18 84 13 5 1 0
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Závěr

Závěry této práce je možné chápat jako podnět k zamyšlení nad zkoumanou 

problematikou. Výsledky jasně prokázaly, že nástrojem tvorby strategie mateřské školy 

jsou hodnotící dokumenty zpracované ředitelkami mateřských škol – autoevaluace školy a 

výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy. 

Do jaké míry poskytne toto šetření přínos pro praxi, ukáže vývoj vztahu mezi rodiči, 

zřizovateli a širokou veřejností k výchově a vzdělávání na mateřských školách .
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Přílohy

ÚVODNÍ DOPIS

DOTAZNÍK – je zaměřen na aktuální školskou problematiku. Cílem je zhodnotit zcela 

konkrétní pohled na základní shody a rozdíly mezi dokumenty – autoevaluační zprávou a 

výroční zprávou o činnosti mateřské školy.
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Úvodní dopis

V Liberci dne 9. 9. 2008

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče a všichni, kteří jste ochotni 

spolupracovat,

obracím se na Vás s osobní prosbou o spolupráci při šetření, které v rámci svého studia 

provádím. Dotazník, který Vám zasílám, je zcela anonymní a je součástí průzkumu vztahu 

mezi systémovými nástroji – vlastním hodnocením školy a výroční zprávou mateřské školy. 

Dále bych ráda šetřením prokázala, či vyvrátila domněnku, zda výstupy z vlastního 

hodnocení a výročních zpráv mateřských škol mají vliv na strategii mateřských škol a zda 

jsou také údaje využívány zřizovateli ke strategickému plánování rozvoje výchovy a 

vzdělávání libereckého kraje. 

          Vámi poskytnuté údaje se stanou velmi důležitým materiálem a výstupy budou 

          zpracovány a publikovány v „Závěrečné bakalářské práci kombinovaného studia – obor  

          Školský management“.

Uvědomuji si, že nemáte času nazbyt, ale i přesto Vás co nejlaskavěji žádám o vyplnění 

dotazníku.

Dotazník je složen ze tří částí. Na každou otázku zvolte pouze jednu odpověď, která je Vám 

nejvíce blízká. Po vyplnění Vás žádám o laskavé zaslání na níže uvedenou adresu, popřípadě 

odevzdejte osobně v mateřské škole, nebo v Informačním centru města Liberce.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

          S pozdravem a přáním hezkého dne 

                                                                                        Vlasta Tesařová

Mateřská škola „V zahradě“ Liberec

Žitavská 122/68, příspěvková organizace

Liberec 11, 460 01        
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Tel.: 482711256, 608519140    ms.vzahrade@volny.cz

DOTAZNÍK 
k závěrečné bakalářské 
práci

1.

Považujete autoevaluaci za 
důležitý nástroj k 

hodnocení kvality školy?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

2.

Má hodnotící systém 
mateřské školy přímou 

souvislost s cíli výchovy a 
vzdělávání mateřské školy?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

3.

Daří se v praxi poznatky a 
výstupy vyplývající z 
autoevaluace školy 

zapracovat do 
strategického plánu rozvoje 

školy?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

4.

Myslíte si, že tvorba 
koncepce školy vycházející 

ze závěrů autoevaluační 
zprávy má vliv na výsledky 

výchovy a vzdělávání?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

5.

Vyhovuje mateřským 
školám dvouleté 

periodikum 
autoevaluačního 

hodnocení?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

mailto:ms.vzahrade@volny.cz
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6.

Je výsledek autoevaluační 
činnosti mateřských škol 

předpokladem pro 
strategické plánování 
zřizovatele, či kraje?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

7.

Myslíte si, že zpracování 
výroční zprávy o činnosti a 
hospodaření mateřské školy 

je pro školu přínosem?
(přestože zákon tuto 

povinnost mateřským 
školám neukládá?)

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

8.

Je výstup výroční zprávy o 
činnosti a hospodaření školy 
rozhodující pro plánování na 

úrovni řízení školy?

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne nevím

9.

Myslíte si, že zpracování 
výroční zprávy o činnosti a 

hospodaření školy 
obohacuje práci ředitelky 

mateřské školy jako 
manažera?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

10

Je výsledek výstupů 
výročních zpráv o činnosti
a hospodaření mateřských 

škol předpokladem pro 
strategické plánování 
zřizovatele, či kraje?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

11

Zpracovávají ředitelky 
mateřských škol výroční 

zprávu o činnosti a 
hospodaření mateřské školy 

jen z důvodu zvláštního 
pokynu zřizovatele?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím
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12

Stává se, že na základě 
výsledků výroční zprávy 

zřizovatel ředitelku 
mateřské školy finančně 

odmění?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

13

Považujete autoevaluaci 
školy a výroční zprávu o 
činnosti a hospodaření 

školy za dva téměř totožné 
dokumenty?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

14

Myslíte si, že jsou výsledky 
vlastního hodnocení školy 

přístupné rodičům a široké 
veřejnosti?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

15

Jsou výroční zprávy o 
činnosti a hospodaření 

mateřských škol veřejně 
přístupné na internetu?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

16

Stává se, že rodiče nebo 
veřejnost žádají o 

nahlédnutí do
autoevaluační nebo výroční 

zprávy o činnosti a 
hospodaření 

mateřské školy?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím

17

Myslíte si, že díky 
zpracování hodnotících 

dokumentů mají mateřské 
školy větší důvěru 

veřejnosti?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím
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18

Myslíte si, že je kvalita 
školy přímo úměrná počtu 
zpracovaných hodnotících 

dokumentů?

určitě 
ano

spíše ano spíše ne určitě ne nevím
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Děkuji za spolupráci.

DOTAZNÍK je zaměřen na aktuální školskou problematiku. Cílem dotazníku je zhodnotit 
zcela konkrétní pohled na základní shody a rozdíly mezi dokumenty - autoevaluační 

zprávou a výroční zprávou o činnosti mateřské školy.
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