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Resumé: 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá pohledem na řízení mateřských škol ve třech různých 

modelech jejich organizačně právního postavení, které je v současnosti v regionálním školství 

ČR nejrozšířenější. 

Snaţí se o určitý náhled na práci současných řídících pracovníků v mateřských školách očima 

jejich samotných aktérů. Práce nastiňuje, i přes specifika jednotlivých modelů mateřských 

škol, některá společná kritická místa v jejich řízení. Dává moţnost pohledem na jiný model 

školy aplikovat jinou variantu či osvědčený způsob řízení do praxe vlastní školy. Práce 

umoţňuje zamyslet se nad tím, jak je práce řídících pracovníků v jednotlivých modelech 

mateřských škol náročná.  

Závěrečná bakalářská práce se pokouší nalézt optimálnější či jiné řešení kritických míst  

a eliminovat negativní vlivy na řídící pracovníky. Výsledky práce mohou vyuţít, jako určité 

vodítko, při svém rozhodování nejen samotní řídící pracovníci škol, ale také představitelé obcí 

a další aktéři školství.  

 

 

Summary:  

The Final Bachelor Work deals with a view at kindergarten management in three different 

models of their organizational structure which is the most common in regional education of 

the Czech Republic at present. 

It tries to summarize a particular look at work of present managing workers in kindergartens 

in their own point of view. Despite specifications of different models of kindergartens, the 

work shows common critical points in their managing. The view at a different model of 

kindergarten makes applications of a different alternative or a proved way of management 

into own kindergarten praxis possible. The Work enables to think about the fact how work of 

managing workers in different models of kindergartens is difficult.  

The Final Bachelor Work tries to find more optimal or another solution of the critical points 

and eliminate negative effects to managing workers. Results of the Work can be used as a 

guide not only by managing workers of kindergartens but also by town representatives and 

other education workers when deciding.  
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Cíl práce: 

- zmapovat kritická místa v řízení současných mateřských škol v různých modelech jejich 

organizačně právního postavení. 

- porovnat pozitiva a negativa těchto modelů v řídícím procesu v kontextu uplatňování 

demokratických a participativních stylů řízení (delegování odměňování, rozhodování. 

o čerpání některých finančních operací, přístupu k důleţitým informacím, delegování 

rozhodování a porady s ostatními) 
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1. Úvod 

Vyhledání kritických míst (negativ) a naopak pozitiv při řízení mateřské školy v různých 

modelech jejího organizačně právního postavení, by se na první pohled mohlo zdát jako 

poměrně jednoduchý úkol. Mnohé poznatky jsou jasné nebo jsou z praxe škol lehce vyvodi-

telné. Otázkou však je, zda jsou tyto poznatky a závěry vţdy pravdivé a nakolik odpovídají 

realitě. Některá kritická místa v řízení mateřských škol se projevila jiţ při vzniku jejich růz-

ných modelů organizačně právního postavení, tj. v době, kdy vznikaly MŠ jako samostatné 

právní subjekty. V regionálním školství v ČR pak vznikly tři nejčastější modely: mateřské 

školy samostatné, MŠ s více odloučenými pracovišti a MŠ jako součást právního subjektu 

základní školy.  

Pokud se blíţe seznámíme se všemi moţnými determinanty, jenţ řízení mateřské školy 

ovlivňují přímo či nepřímo, uvědomíme-li si, ţe mateřská škola je instituce s mnoha proměn-

nými, má svá nezaměnitelná specifika, pak se můţe, ale nemusí, v procesu jejího řízení 

vyskytnout mnoho kritických míst. Mnohdy jsou to kritická místa v řízení pouze potencio-

nální latentní, která se nemusí dlouhá léta projevit. Vše se při řízení školy můţe jevit jako 

optimální. Pak, aniţ by ředitel MŠ předpokládal, se změní určitá vnitřní nebo vnější determi-

nanta a ředitel stojí tváří v tvář problému, se kterým se nesetkal, na který není připraven, ale 

musí ho řešit. Rovněţ tak velikost školy, organizační struktura, umístění školy v regionu, 

region sám, skladba učitelského sboru, profesionalita řídících pracovníků, styl vedení 

zaměstnanců, komunikace a informovanost, vazby na zřizovatele atd. Toto vše, a mnoho 

dalších prvků, můţe ovlivňovat řídící práci v mateřských školách. Přesto, ţe pojmenování 

relevantních, obecných kritických bodů a jejich aplikace na všechny tři modely organizačně 

právního uspořádání MŠ je těţké, snaţí se tato práce některé tyto body označit. Výsledkem by 

pak měl být nástin řešení kritických míst či jejich eliminace, případně nalezení pozitiva.  

Rozsah determinant a všech skutečností, které mohou ovlivňovat řízení a chod školy, je 

značně široký. Práce se nezabývá jednotlivostmi do hloubky. Je zaměřena spíše na jejich 

zobecnění s akcentem na kompetence řídících pracovníků mateřských škol na různé úrovni 

řízení, na vzájemné souvislosti a demokratické přístupy uplatňované při řízení škol. 

Prvním vodítkem  pro nás jsou poznatky ze zprávy Eurydice, informační sítě 

o vzdělávání v Evropě, kde v úvodu (1, str.3) Figeľ, komisař pro vzdělávání, odbornou 

přípravu, kulturu a mládeţ, uvádí : „V posledních dvaceti letech se školy staly předmětem 

mnoha úvah a reforem, jeţ se týkaly zejména jejich autonomie. Intenzivní pozornost se zamě-

řila na nutnost zlepšit demokratickou participaci, řízení veřejných financí vynakládaných na 

vzdělávání a zejména v posledních letech i kvalitu výuky. Různá pojetí reforem se liší, pokud 

jde o jejich tempo, o míru přenesení pravomocí, o oblasti, kterých se dotýkají, o zaintereso-
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vané strany, jimţ reformy přinášejí výhody, o zavádění kontrolních mechanismů nebo 

 o přebírání odpovědnosti za výsledky.“ 

Výše zmíněná studie Eurydice zpracovává pohled na autonomii škol v zemích EU od roku 

1985 do roku 2007,  a to na úrovni ISCED 1 a 2. Podle Mezinárodní normy pro klasifikaci ve 

vzdělávání ISCED (International Standard Clasification of Education) je sestaveno  

i schéma  vzdělávacího systému ČR. Úroveň ISCED 1 a 2 se vztahuje především na základní 

školy I. a II. stupně. Přesto, ţe se studie přímo nezabývá úrovní škol ISCED 0, tzn. především 

preprimárním vzděláváním, mateřskými školami, je moţné tyto poznatky o autonomii škol, 

 a s nimi souvisejícími pravomocemi ředitelů škol, aplikovat také na mateřské školy v ČR. 

Predikcí této pouţitelnosti je postavení mateřských škol v našem právním a školském 

systému. Všechny mateřské školy se staly nejpozději k 1.1.2003 samostatnými právními sub-

jekty a od 1.1. 2005 jsou i druhem školy. MŠ tak byly postaveny na roveň  ostatních škol 

v ČR. Tím na ně, jako na instituce i na jejich řídící pracovníky, byla přenesena stejná autono-

mie jako na ostatní školy, tzn. vesměs stejné povinnosti a stejné pravomoci jako na školy zák-

ladní, které byly předmětem uvedené studie.  

Druhým vodítkem se stávají výsledky výzkumu, který byl proveden v roce 2001 a byl 

publikován v roce 2003. Cílem byla analýza profesních kompetencí řídících pracovníků ve 

školství. Jak uvádí autorka výzkumu Slavíková (2, str.49), šetření mělo ověřit tyto skutečnos-

ti:   - zjistit význam a důleţitost vykonávaných činností z pohledu respondentů 

- hlavní oblasti kompetencí řídících pracovníků ve školství 

- časovou náročnost jednotlivých oblastí vykonávaných kompetencí. 

Přestoţe od uvedeného výzkumu uplynulo jiţ devět let, reflektoval tehdy výzkum dopad klí-

čových aspektů druhé etapy reformy veřejné správy na kompetence řídících pracovníků ve 

školství. Bylo jasně signalizováno, ţe všechny školy v ČR budou existovat v právní subjekti-

vitě. Výsledky výzkumu, které přispěly ke konstrukci systému přípravy řídících pracovníků 

ve školství, neztratily na aktuálnosti ani dnes. Respondenty byli ředitelé škol s dlouholetou 

zkušeností v řízení školy s právní subjektivitou. Jak dále uvádí Slavíková (2, str.50):  

„Důvodem pro výběr této cílové skupiny byl rozsah odpovědností (profesních kompetencí) 

ředitelů škol s právní subjektivitou, které výrazně převyšující profesní kompetence ředitelů ne-

právních subjektů.“ 

Pokud se tedy podíváme na záměr uvedeného výzkumu, je patrné, ţe můţeme jeho poznatky 

a výsledky vyuţít i v řízení současných škol. Důleţitost a význam vykonávaných činností 

a nutných kompetencí pro řízení školy se týká všech řídících pracovníků právě jejich 
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přechodem do právní subjektivity, tedy i škol mateřských. Mnohdy právě nekompetentnost 

řídících pracovníků můţe být zdrojem kritických míst v řízení mateřské školy. 

Třetím vodítkem, které je kontinuálně propojeno s předchozími dvěma, jsou profesní 

kompetence řídících pracovníků škol. Jak autor Veber (3, s. 255) uvádí: „V tradičním pojetí  

hodnocení způsobilostí pracovníků se vychází z předpokladů, které pracovník k výkonu 

činnosti/funkce má. Moderní pojetí způsobilosti zorný úhel hodnocení posouvá směrem 

k výstupu, tzn. nikoli hodnotit obecně předpoklady, ale hodnotit jeho faktickou připravenost 

podávat výkony. Jde tedy o to, jak je pracovník (manažer) připraven vykonávat svou práci, 

místo hodnocení, jaké by měl mít osobní vlastnosti, schopnosti, dovednosti. V obou přístupech 

můţeme hodnocení způsobilostí strukturovat do dílčích dimenzí: 

- odborné znalosti 

- praktické dovednosti 

- sociální zralost“. 

2. Úvod do problematiky - autonomie škol 
 

2.1 Zkušenosti z evropských zemí 
 

Chceme-li hovořit o kritických místech v řízení mateřských škol v České republice, o jejich 

organizačně právním uspořádání, o postavení jejich řídících pracovníků, musíme se podívat 

na tuto problematiku nejprve v evropském kontextu. Reforma školství v ČR, optimalizace sítě 

škol, a s tím spojené slučování škol, které se dotklo mateřských škol v široké míře, je do jisté 

míry pokračováním nejen vývoje a trendů školství evropského, ale zároveň i reforem veřejné 

správy v zemích EU. Pokud budeme studovat materiály mezinárodních institucí jako je  

OECD, Evropské komise, Eurydice aj. zjistíme, ţe trend, poskytnout školám a školským 

zařízením autonomii, se řeší v celé Evropě jiţ od devadesátých let. 

Jak k problematice autonomie škol uvádí Figel’ (1, str. 3): „Ţádné pojetí uplatněné kterýmkoli 

z členských států nelze označit za ideální nebo celkově efektivnější, protoţe historie a kontext 

v různých zemích jsou velmi rozdílné. Nicméně subjekty, které v jednotlivých zemích a regio-

nech vytvářejí příslušné politické koncepce, se mohou z jejich přístupů a zkušeností mnohému 

naučit. I kdyţ reformy probíhají jiţ po několik desetiletí, autonomie škol zůstává zásadní 

politickou otázkou v mnoha, ne-li ve většině, evropských zemích.“ 

V Evropě probíhá současně s reformou školství i reforma veřejné správy, která je logicky 

vedena krok před reformou školství. Důvod je prostý, drtivá většina států Evropy postupuje 

při reformě školství tzv. „shora dolů“, vyuţívá tří modelů restrukturalizace veřejné správy, 

na které navazuje reforma školství, a to legislativními změnami. 
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Jak vyplývá ze zprávy Eurydice, je v současné době celkově autonomie škol po třech desetile-

tích podstatných změn běţná ve většině evropských zemí. Dále se uvádí (1, str. 15): „ V téměř 

všech zemích byla autonomie školám přiznána rozhodnutím na centrální úrovni, které se 

realizovalo legislativní nebo správní cestou. Školy samotné o autonomii neusilovaly a legista-

legislativa jim uloţila nové povinnosti, aniţ by měly právo svůj názor vyjádřit. Školy skutečně 

získaly nové kompetence bez ohledu na svá vlastní přání.“   

 

2.2 Zkušenosti z České republiky 

Pokud vycházíme z výše uvedeného poznatku studie Eurydice, potvrdili by nám mnozí 

ředitelé škol v ČR, ţe autonomie daná právní subjektivitou opravdu nebyla jejich přáním. 

Ředitelé měli obavy, jak nároky spojené s řízením školy v samostatném právním subjektu 

zvládnou. Vţdyť se do té doby zabývali především pedagogickou a metodickou prací. Na no-

vé povinnosti při řízení škol nebyli vesměs připraveni a zaškoleni, coţ potvrzují i autoři 

publikace (4, s. 33):„Ředitel školy se dostává do situací, kdy je nucen s omezeným počtem 

pra- covníků a s omezenými finančními prostředky řešit problémy, typické pro kaţdou 

právnickou osobu, které musí vykonávat bez ohledu na její velikost. Jedná se o různé 

sekundární procesy, jako jsou ekonomické otázky, majetkoprávní a pracovně právní vztahy, 

atd.“ 

Na školy byly postupně přeneseny téměř v celé Evropě, i kdyţ v různých zemích v různé 

míře, kompetence v  několika oblastech: ve výuce (včetně kutikulárních dokumentů),  

v oblasti lidských zdrojů, sociálních služeb a správy majetku a finančních prostředků.  

Podobně tomu bylo i u nás. Největší vlna povinného přechodu do právní subjektivity 

nastala k 1. 1. 2003. Na přípravu a samotný přechod škol do právní subjektivity byl reálně 

velmi krátký čas. Pokud si uvědomíme, ţe zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon 

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 

 a některé další zákony (5), jenţ změnu právní formy školám nařídil, byl zveřejněn ve Sbírce 

zákonů ČR 28. 6. 2002, nabyl účinnost dnem vyhlášení, bylo to právě šest měsíců. Právě tato 

hektičnost, nepřipravenost samospráv, ukončování činnosti okresních úřadů, různé interpre-

tace právních předpisů různými „odborníky“, nepřipravenost ředitelů škol, toto vše vyvolalo 

mnoho problémů, se kterými se mnohé školy potýkaly velmi dlouhou dobu.  

Zde můţeme konstatovat, ţe se tato část reformy školství příliš nezdařila. Z teorie řízení 

změny by tehdejší odpovědní představitelé výbornou asi nedostali. Svědčí o tom ostře vedené 

diskuze nejen v tisku, ale i v obecních zastupitelstvech. V mnohých, zejména slučovaných či 

rušených školách, v jejich zaměstnancích i rodičích dětí, přetrvávaly pocity křivdy a bezmoci 
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ještě dlouhou dobu poté. Některé ředitelky MŠ byly ze svých funkcí odvolány. Staly se, 

v lepším případě zástupkyněmi pro předškolní vzdělávání, v horším případě „vedoucími 

učitelkami“ a v nejhorším případě učitelkami MŠ s některými delegovanými pravomocemi. 

Často na svoji práci rezignovaly.  

Jako dobrý příklad řízení změny, související s decentralizací školského systému, lze uvést 

článek z učitelských novin (6, str.16-17). Představitelé, tehdy okresního města na severní 

Moravě, nechali před svým rozhodnutím, zpracovat podrobnou analýzu s pomocí metodičky 

pro předškolní vzdělávání referátu školství krajského úřadu. V této analýze byly podrobně 

vysvětleny povinností i práva ředitelek mateřských škol, dopady sloučení na ekonomiku, 

klima školy, prestiţ MŠ i další důsledky. Poté, co byla zpráva projednána se zastupiteli města, 

bylo rozhodnuto o samostatnosti pro všechny mateřské školy ve městě, jako o nejlepším 

moţném řešení. Podíváme-li na webové stránky tohoto města nyní, můţeme konstatovat, ţe 

toto rozhodnutí se v praxi osvědčilo. 

Naproti tomu jiné referáty školství krajských úřadů doporučovali starostům obcí a měst 

sloučení co největšího počtu mateřských škol nebo mateřských a základních škol. Záleţelo 

pak nejen na odborném posouzení, ale mnohdy pouze na politické vůli, lobování, jak se 

k tomuto problému představitelé obcí postavili. Vznikly tak mateřské školy samostatné, ale 

také MŠ sloučené ze dvou, tří,  pěti, ale i jedenácti (Jihočeský kraj), a dokonce i sedmnácti 

subjektů (kraj Vysočina). Další nejčastější variantou pak bylo přičlenění mateřských škol 

ke školám základním. 

K tomuto problému uvádí Jurková (7, s. 7) :„ Jak můţe ředitelka subjektu, která má pod sebou 

17 odloučených pracovišť kontrolovat zaměstnance, provádět hospitace, ŠVP tvořit tak, aby 

byly originální?“Od doby, kdy došlo ke změnám v právním postavení mateřských i ostatních 

škol, uplynulo jiţ sedm let. V následující kapitole si shrneme, podle jakých právních předpisů 

k nim došlo. 

 

3. Právní vymezení problematiky  
 

3.1 Proces decentralizace  - souvislosti 
 

Průběh decentralizace veřejné správy a navazující reformy byl uskutečněn několika zásadní-

mi, na sebe navazujícími právními předpisy, které jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

Podrobnější rozpracování lze nalézt v Příloze 1) a 2).  

1) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků  

a o změně ústavního zákona České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava české republiky. (8). 

Zabezpečil vznik 14 krajů ČR, vyšších územně samosprávných celků. 
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2) Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem  

o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě 

Praze. Umoţnil změnu působností a územních obvodů různých správních orgánů a zabezpečil 

plynulý přechod zaměstnanců škol z okresních úřadů na školy, jako nové zaměstnavatele (9).  

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (10). 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), (12). 

 Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (13).  

Zákony pověřují tyto územně samosprávné celky, dále jen ÚSC, úkoly spojenými s péčí 

 o výchovu a vzdělávání v jejich územních obvodech a funkcemi zakladatelů nebo zřizovatelů 

příspěvkových organizací. 

4) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (14), umoţňuje 

ÚSC zřizovat příspěvkové organizace a určuje jejich základní pravidla. 

5) Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samo-

správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (5). Tento zákon má 

rozhodující vliv na vznik různých modelů mateřských škol, co se týče jejich organizačně 

právního postavení. Zřizovatelům všech škol nařizuje zajistit změnu právní formy na práv-

nickou osobu nejpozději k 1. 1. 2003. Mateřské školy pak nejčastěji vznikaly v následujících 

modelech: mateřské školy jako samostatné právní subjekty 

 mateřské školy sloučené z více subjektů pod jeden právní subjekt  

 mateřské školy jako součást základních či jiných škol. 

 

3.2 Strategický dokument reformy školství v ČR -Bílá kniha  
 

Jak je patrné z výše uvedených zákonů, které reformovaly veřejnou správu, můţeme vysledo-

vat jejich přímou návaznost na uskutečňující se proces reformy školství. Jedním z prvotních 

strategických dokumentů byl Národní program rozvoje vzdělávání v České republice-Bílá 

kniha (15). Ve svém úvodu vysvětluje myšlenková východiska, obecné závěry a rozvojové 

programy, jenţ se mají stát  směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém hori-

zontu v ČR. Východiska této koncepce a strategické linie jsou formulovány v  kontextu 

s vývoji trendů v demokratických zemích Evropy. V Bílé knize se hovoří o proměnách naší 

společnosti, principech vzdělávací politiky, decentralizaci, o změnách v kompetencích 

MŠMT, krajů, obcí a o posílení autonomie škol. Zavádí se významným způsobem princip 

subsidiarity, tj. přesun rozhodovacích pravomocí na nejniţší moţný a kompetentní stupeň 

řízení. Bílá kniha se rovněţ zabývá vnitřní proměnou školy, zvyšováním kvality výuky, 
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proměnou rolí pedagogů jako nositelů změn. Tyto společné otázky pak v jednotlivých kapito-

lách  rozpracovává, včetně doporučení jejich realizace. 

Všudypřítomné jsou pojmy: zlepšení demokratické participace, řízení veřejných financí 

vynakládaných na vzdělávání, zvýšení kvality výuky, míra přenesených pravomocí, za-

vádění kontrolních mechanismů a přebírání odpovědnosti za výsledky. Tyto principy jsou 

později implementovány i do nového školského zákona. Zde jasně vidíme, ţe Bílá kniha 

vychází z evropských myšlenek a trendů, o kterých se hovoří v úvodu práce. 

Co se týče našeho tématu, vyhledávání kritických míst v řízení mateřských škol, je 

moţno nalézt v Bílé knize předvídání některých rizik spojených s decentralizací školské-

ho systému, která mohou být zároveň i rizikovými místy v řízení MŠ (15, str. 19). Tento 

dokument zároveň uvádí i několik závěrů, jenţ bylo nutné respektovat, aby se realizace této 

etapy zdařila a rizika se eliminovala: 

- vnitřní proměna-přijetí nových hodnot, změny postojů, přístupu a jednání, a to na 

  všech úrovních a u všech účastníků 

- změny by měly být jen postupné a nezbytně dlouhodobé, nelze je urychlit či vynutit 

- připravenost na změny a nová řešení při hledání optima 

Pokud se zamyslíme nad jednotlivými řádky, uvědomíme si, ţe Bílá kniha byla vydána v roce 

2001, na prahu rozsáhlých reformních změn. Vzpomeneme-li si jaký byl samotný průběh této 

reformy, můţeme konstatovat, ţe ne všechny závěry k eliminaci rizik se podařilo plně realizo-

vat. Vznikla tak mnohá kritická místa již při přechodu škol do právní subjektivity. 

To potvrzuje i článek Jurkové (7, str. 7): „Rozhodnutí o slučování škol je výhradně záleţitostí 

jejich zřizovatelů, tedy obcí. Nedorozumění mohlo vzniknout mylným výkladem textu 

v materiálu s názvem Metodická pomoc školám, předškolním zařízením a školským zařízením 

zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu, (16) který vznikl na MŠMT. Mezi 

variantami, jak dosáhnout právní subjektivity v rámci jednoho zřizovatele, je uvedeno také: 

sloučení jedné či více organizačních sloţek do jiţ existující příspěvkové organizace. Bohuţel 

tam není dodatek: ve výjimečných případech. Mnoha školám to zkomplikovalo ţivot.“ S tímto 

názorem můţeme souhlasit. 

 

3.3 Právní předpisy určující postavení řídících pracovníků škol  
 

Představitelé obcí a krajů vyuţili při změně právní formy škol i metodického doporučení 

MŠMT. Přesto, ţe z hlediska práva není tento dokument závaznou právní normou, zdál se být  

přehledný, srozumitelný a přesvědčivý. Jak uvádí (16, čl. II.): „Nově zřízená příspěvková 

organizace, dále jen PO, obsahující více škol či školských zařízení, dosud existujících jako 

organizační sloţky zřizovatele bez právní subjektivity, můţe mít jen jednoho ředitele a dále 
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potřebný počet vedoucích pracovníků, pokud jde o jednotlivé školy, předškolní zařízení či 

školská zařízení jako vnitřní organizační jednotky i odloučená pracoviště PO. Můţe se jednat 

např. o zástupce ředitele, a to v souladu s příslušnými vyhláškami MŠMT.“ 

Pokud si dobře přečteme toto  metodické doporučení MŠMT, mohlo by se zdát, ţe školy 

a obce měly zabezpečen dobrý start. Ovšem problém je v poslední větě: „…a to souladu s pří-

slušnými vyhláškami“. Pokud totiţ sloučený subjekt neměl dostatečný počet tříd, nemohl 

ředitel školy oficiálně jmenovat svého zástupce. U ZŠ by navíc „ukusoval“ z moţných zástup-

ců pro ZŠ. Ve školské terminologii tak vzniká nové neoficiální označení řídícího pracovníka 

mateřských škol, „vedoucí učitelka“. Ta vstupuje do řízení odloučeného pracoviště MŠ od 

1.1.2003 prakticky bez kompetencí, bez oficiální moţností sníţení úvazku přímé vzdělávací 

práce či zaručeného příplatku za vedení. Pojem „vedoucí učitelka“, i kdyţ je všemi akcepto-

vaný, není dosud ve školské a  právní terminologii zakotvený. Oficiálně je její onačení 

vedoucí organizačního útvaru příspěvkové organizace. 

Určitě se shodneme na tom, ţe kaţdé odloučené pracoviště potřebuje ke  svému bezproblé-

movému fungování přítomnou kompetentní, odpovědnou osobu. Ředitelé „rozšířených“ škol 

si byli většinou tohoto faktu a nesourodosti v právních předpisech také vědomi, a pokud 

nechtěli vést MŠ se vším, co k tomu patří, tolerovali sníţenou přímou vyučovací povinnost 

vedoucí učitelky u dětí. Nesourodost v kontinuitě právních předpisů s praxí v mateřských 

školách, můţeme chápat jeden z prvotních kritických momentů při řízení MŠ. O postavení 

vedoucích učitelek byly vedeny mnohé diskuse. Jejich postavení bylo chápáno jako diskrimi-

nující. Jak uvádí Spirit (17):„ Ředitelky mateřských škol byly před sloučením jmenovány  

zřizovatelem do svých funkcí na základě výsledků konkurzního řízení. Po sloučení škol do 

jednoho sloučeného pracoviště, jeţ ředitelkami nejsou. Takţe jsou buď za A učitelkami 

mateřských škol nebo za B zástupkyněmi ředitele sloučeného pracoviště pro činnost mateřské 

školy. Jiná varianta neexistuje. Zákoník práce nezná pojem POVĚŘEN FUNKCÍ, a protoţe 

jde o obcházení zákona, je stanoveno, ţe pokud byl někdo pověřen funkcí, pak je „de facto“ 

jmenován se všemi z toho plynoucími výhodami a nevýhodami.“ 

3.3.1 Postavení ředitele školy 

V současnosti určuje vznik funkce ředitele školy, jeho postavení i kompetence, několik práv-

ních předpisů, které jsou mnohdy sloţitě formulovány tak, aby postihly i řízení sloučených 

škol. Dochází často k jejich novelizacím. Pro ilustraci byl zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon (11), od svého vydání v roce 2004, doposud novelizován  jiţ 24 krát. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (18), § 33 odst. 3, písm. e) zakládá pracovní 

poměr vedoucímu příspěvkové organizace jmenováním, tj. v našem případě řediteli školy. 
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Jmenování ředitele poté provede podle § 33 odst. 4, písm. e) ten, kdo je k tomu příslušný 

podle zvláštního právního předpisu, v našem případě je to zřizovatel příspěvkové organizace.  

Odkazem u tohoto § 33 se dostáváme jiţ k citovanému zákonu č. 561/2004 Sb., 

školský zákon (11), a to k § 166 odst. 1, který je významný zejména ve vztahu k ředitelům 

sloučených škol a uvádí, ţe ředitel školy je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichţ 

činnost daná právnická osoba vykonává. Tento §33 rovněţ říká, ţe ředitelem příspěvkové 

organizace můţe být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele 

školy stanovené zvláštním zákonem. Zmiňovaným zákonem je pro mateřské a ostatní školy, 

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (19). 

Základní předpoklady pro výkon ředitele pak jsou: bezúhonnost, zdravotní způsobilost, 

splnění kvalifikačních předpokladů, splnění zvláštních předpokladů. 

Zde je zákonem umoţněna ještě jedna kuriozita, a sice, ţe lze jmenovat ředitele MŠ 

s vysokoškolským vzděláním, který nemá předepsanou odbornou kvalifikaci. Ředitel MŠ, 

který nesplňuje tento předpoklad, ale získal vzdělání v akreditovaném magisterském studij-

ním programu, a nejpozději do dvou let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy, 

zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá a toto studium úspěšně dokončí. To lze 

získat např.: jednotlivou maturitní zkouškou v oblasti předškolní pedagogiky či studiem 

v celoţivotním akreditovaném vzdělávání. 

Vrátíme-li se k tomu, kdo ředitele školy jmenuje do funkce, pak je to podle § 166 odst. 2 

zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon (11), zřizovatel školy Zde nás zákon opět odkazuje na 

další právní předpis, kterým je prováděcí vyhláška č. 54//2005 Sb., o náleţitostech konkurzní-

ního řízení a konkurzních komisích (20). Konkurzní řízení je poměrně sloţitý procedurální 

proces, kterým se zde nebudeme zabývat, můţeme ale shrnout, ţe ředitele školy jmenuje ten, 

kdo školu zřizuje. 

3.3.2 Postavení ostatních řídících pracovníků 

Postavení řídících pracovníků na niţším stupni řízení pak stanovuje ředitel školy na základě 

právních předpisů. Zákon č.262/2005 Sb., zákoník práce,(18) dává řediteli moţnost  podle  

§ 33 odst.3, písm. f), jmenovat na vedoucí pracovní místo organizačního útvaru příspěv-

kové organizace zástupce. Toto jmenování provádí podle § 33 odst. 4,  písm. f) vedoucí dané 

příspěvkové organizace, coţ je ředitel školy. Zde opět platí jednoduché pravidlo, kdo funkci 

zřizuje, ten také jmenuje. 

Ředitel školy tak můţe jmenovat např. zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání  

u sloučených subjektů, vedoucího organizačního útvaru, kterým můţe být např. vedoucí škol-

ní jídelny. Těmto jmenovaným vedoucím pak přísluší příplatek za vedení podle § 124 odst. 1 
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zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. U pedagogických 

pracovníků i sníţení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti podle nařízení vlády 

č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve 

znění pozdějších předpisů (21). Dalším specifickým vedoucím pracovníkem je vedoucí učitel- 

ka na odloučených pracovištích, která sice není jmenována do funkce zástupce ředitele, ale 

řídí některou ze škol, jejíţ činnost daná právnická osoba vykonává. Té může ředitel školy 

sníţit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti aţ do výše stanovené tímto nařízením pro 

zástupce ředitele školy. I této vedoucí učitelce, která není zástupkyní ředitele, avšak je podle 

organizačního předpisu oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců  

a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny, přísluší podle náročností řídící práce příplatek za 

vedení podle § 124 odst. 4 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

V oblasti jmenování zástupců ředitelů škol se stávají právní předpisy u některých druhů škol 

nepřehledné, matoucí a velmi diskutabilní. Není například zcela jasné, zda můţe ředitel 

samostatné MŠ, která nemá žádný organizační útvar, jmenovat svého zástupce. Pokud se 

budeme striktně drţet zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a budeme posuzovat MŠ, která 

nemá ţádný organizační útvar, do jehoţ čela by mohl být vedoucí jmenován, protoţe všichni 

zaměstnanci podléhají přímo ředitelce školy, pak takový zástupce na MŠ jmenovat nelze. 

Pokud bychom chtěli vyuţít subsidiární právní předpis, kterým je, v případě škol, nařízení 

vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve 

znění pozdějších předpisů, ani tam nenalezneme uspokojivou odpověď pro ředitele 

samotných mateřských škol v ploché organizační struktuře.   

Zde by přicházelo v úvahu pouze zastupování ředitele pedagogickým pracovníkem v plném 

rozsahu řídící práce, pokud by byla doba delší neţ 4 po sobě následující týdny, pak by náleţel 

tomuto pedagogovi od 5 týdne podle § 124 odst. 2, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce (18), příplatek za vedení. Podle nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psy-

chologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (21), mu náleţí 

i sníţení rozsahu přímé  pedagogické činnosti.  

V takovéto MŠ by ještě přicházela v úvahu moţnost jmenovat tzv. statutárního zás-

tupce, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti. 

Toto zastupování musí být upraveno zvláštním právním předpisem nebo organizačním 

předpisem školy, jak se uvádí v § 124, odst.2, písm. a) zákona č.262/2006 Sb., zákoníku prá-
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ce. Statutárnímu zástupci přísluší příplatek za vedení. Této moţnosti většinou vyuţívají ředi-

telé zejména velkých škol. V malých školách pak, pokud se ředitel vzdá funkce či je ze své 

funkce odvolán, a to po dobu vyhlášení a ukončení konkurzního řízení. 

V závěru kapitoly lze doplnit, ţe od 1. 9. 2009 došlo novelou nařízení vlády č.75/2005 Sb.,  

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (21), k  narovnání problému 

zástupců na malotřídních MŠ. Konkrétně je to novelou nařízení vlády č.273/2005 Sb. Podle 

tohoto nařízení může ředitel školy jmenovat svého zástupce jiţ, pokud má MŠ jednu třídu. 

 

4. Determinanty řízení škol  

 

 4.1 Vnější determinanty řízení  

O vnějších determinantech, které ovlivňují řízení školy se zmiňujeme v úvodu práce. Protoţe 

vnější determinanty nejsou hlavním cílem práce, uvedeme jen stručně jejich dopady na 

činnost školy. Vnější determinanty: ekonomické, politické, kulturní a demografické, jsou 

zejména v posledních dvou desetiletích ovlivňovány evropskou dimenzí a pronikajícími glo-

balizačními tendencemi. V ČR, podobně jako v dalších zemích střední a východní Evropy se 

změnilo politické uspořádání. Došlo k přijetí některých těchto zemí do společenství EU.  

Školy nestojí, podobně jako ostatní veřejné instituce, izolovaně, ale v důsledku otevírání trhů, 

ekonomických turbulencí, rozvoje informačních a komunikačních technologií, mobility za-

městnanců, celých rodin a dalších faktorů, se jich tyto vnější vlivy a jejich důsledky, dotýkají 

v širším měřítku. Rovněţ poznatky managementu, který byl především směřován do pod-

nikové sféry, se čím dál tím více uplatňují v řízení všech škol. 

Můţeme konstatovat, ţe se vnější determinanty nejen zintenzivňují, ale i přibližují jedné 

kaţdé škole a ovlivňují její činnost mnohem častěji, neţ tomu bylo dříve. I tyto vnější vlivy, 

protoţe jsou intenzivnější, působí na školy razantněji a mohou vyvolat kritická místa v jejich 

řízení. 

Jasným příkladem toho jsou vlivy politické, kdy všechny školy získaly právě politickým 

rozhodnutím autonomii. Do řízení škol se silněji promítá i komunální politika. Je to dáno tím, 

ţe samosprávám byl stanoven mandát školy nejen zřizovat, rušit, ale i kontrolovat. Samo-

správy rozhodují o jmenování a odvolání ředitele školy, o jeho platových podmínkách a mají 

další pravomoci, které vyplývají z jejich role zřizovatelů. 

V poslední době se začíná projevovat v regionálním školství další determinanta, ekonomická 

krize, toto pociťují nejen malé, ale i velké školy sniţováním nebo stagnací výše finančních 

rozpočtů, odlivem zaměstnanců ze školství, sníţenou úrovní koupěschopnosti obyvatel apod.  
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V některých regionech ČR se i v mateřských, projevuje vyšší migrace obyvatel, a to 

nejen z Evropských zemí, ale i z tzv. třetích zemí. Vydáním novely zákona č.561/2004 Sb., 

školského zákona(11), pod číslem 343/2007 Sb., se pravidla pro umisťování dětí cizinců ve 

školách od 1.1.2008 upřesnila, nevznikají jiţ problémy v proceduře přijímání těchto dětí. 

 

4.2 Vlivy mezoprostředí 

 

Dalšími determinanty, které ovlivňují činnost školy, a tím i její řízení, jsou podle 

Světlíka (22, str. 39-62) vlivy z tzv. mezoprostředí. Mezi nimi vyjmenovává: konkurenci, 

zákazníky a klienty školy (ţáky a studenty, rodiče, absolventy, zaměstnavatele a veřejnost). 

V současné době, kdy se změnila negativní prognóza v porodnosti, došlo k populační explozi, 

stírá se do určité míry potřeba konkurence mezi mateřskými školami. Podle zprávy ČŠI 

z roku 2007/2008 nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání asi 13 tisíc dětí (23). Rodiče jsou 

rádi, pokud své dítě do mateřské školy vůbec umístí. Tento jev by měl být podle dlouhodo-

bých prognóz dočasný. Ředitelé mateřských škol by proto neměli těmto tendencím stírajícího 

stírajícího se konkurenčního prostředí  podlehnout. Mohou vyuţít tento „klidnější stav“ k dal-

šímu rozvoji pracovníků, k prohlubování jejich vědomostí, kompetencí, k inovaci ŠVP, 

zpracovávání grantů, projektů apod. 

 

4.3 Vnitřní determinanty řízení 
 

Při vyhledávání kritických míst v řízení mateřských školy můţeme bezpochyby vyuţít 

poznatků z knihy (22, str.62–87), kde se Světlík široce zabývá jednotlivými sloţkami, jenţ 

tvoří vnitřní prostředí školy. Jak uvádí: „Vnitřní prostředí školy a jeho kvalita je tvořena pře-

devším těmito vzájemně propojeným sloţkami: 

- kulturou školy 

- mezilidskými vztahy 

- organizačním modelem školy, 

- kvalitou managementu a sboru 

- materiálním prostředím školy“.  

Uvádí také, ţe se můţeme často setkat v souvislosti s pojmem vnitřní prostředí i s pojmem 

klima školy: To klima je ovlivňováno všemi pěti sloţkami vnitřního prostředí a projevuje se 

především ve vztahových rovinách všech aktérů edukačního procesu. Ve všech uvedených 

sloţkách bychom mohli nalézt latentní kritické body řízení. My se blíţe podíváme pouze na 

velikost školy a její vliv na organizační strukturu školy, dále jen OS. Dotkneme se také 

kvality managementu a pedagogického sboru z hlediska profesionality a kompetencí. Některé 

další sloţky jsou pak zakomponovány v dotazníkovém šetření. 
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4.3.1 Velikost školy a její organizační struktura 

Pokud se zamyslíme nad tím jaká jsou hlavní  východiska pro řízení školy, vedení lidí a styly 

vedení, můţe jím být jistě velikost školy. Tím, ţe se v práce zaměřuje na řízení mateřských 

škol, pak především velikost školy, co do počtu zaměstnanců a z toho vyplývající OS, můţe 

být tím nejdůleţitějším prvkem, od kterého se odvíjí celé pojetí managementu v MŠ.  

V malých organizacích se uplatňuje zákonitě jiný styl řízení, neţ ve velkých sloţitých institu-

tucích. Jak se uvádí ve zprávě ČŠI je, i v případě sloučených subjektů, zapsáno na jednu MŠ  

v ČR v průměru 62 dětí (23). Tento počet pak představuje asi 10 aţ 15 zaměstnanců mateřské 

školy. Ve školském systému není přesně stanoveno, která škola je malá, která velká. Mohli 

bychom vyuţít dřívějšího členění ČSSZ, jenţ dělila organizace na malé do 25 zaměstnanců  

a velké nad 25 zaměstnanců. Jako přesnější se pro naše účely zdá být rozdělení škol podle 

podnikového členění, z nichţ vybíráme pouze kritérium počet zaměstnanců. Dvořáková uvádí 

(24, s.92): „Malé a střední podniky se vyznačují oproti velkým společnostem kvantitativními 

charakteristikami.“ Podle Evropské komise (European Union, Commission Recommendation 

96/280/EC 1996) jsou v EU pro členění podniků podle počtu zaměstnanců pouţívána násle-

dující kritéria: -  mikropodniky - do 9 zaměstnanců 

-  malé podniky - od 10 do 49 zaměstnanců 

-  střední podniky - od 50 do 249 zaměstnanců 

-  velké podniky - nad 250 zaměstnanců.“ 

Pokud při posuzování velikosti školy vyuţijeme tohoto členění, pak můţeme konstatovat, ţe 

jednotlivá pracoviště MŠ zůstávají většinou mikroorganizacemi nebo malými organizace-

mi. Styl řízení ředitelem nebo zástupcem je obdobný. 

Jak uvádí Dvořáková (25, s. 439): „Personální práce v malém podniku vykazuje specifika, jeţ 

vyplývají z nízkého počtu zaměstnanců, značných rozdílů mezi druhy prací a vysokých nároků 

na ţivou práci a také neformálních vztahů mezi vlastníkem a zaměstnanci. Zaměstna-vatel 

očekává od pracovní síly plnění řady poţadavků a zaměstnanci mívají víceoborovou 

kvalifikaci, aby mohli vykonávat různé pracovní úkoly, pracovat za nejasných hranic odpo- 

vědnosti a být časově či prostorově flexibilní“. Pokud se blíţe začteme do jednotlivých 

poloţek, pak výhody i nevýhody, uváděné pro podnikovou sféru, jsou platné i ve školství: 

Výhodou zaměstnání v malé organizaci je:  

- osobní přístup a atmosféra důvěry mezi zaměstnancem a vedením 

- prostředí, kde je větší vstřícnost akceptovat spojení pracovního a osobního ţivota 

- prostor pro autonomní a flexibilní nasazení 

- práce v malých skupinách, kde jsou příjemnější osobní vztahy 
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K nevýhodám takového zaměstnání patří: 

- menší jistota pracovního místa 

- niţší mzdy a menší rozsah zaměstnaneckých výhod 

- pracovní doba pruţně upravovaná podle mnoţství zakázek a potřeb zákazníkem 

- minimální investice do vzdělávání a rozvoje 

- omezené vyhlídky na povýšení“. 

Organizační struktura, dále jen OS, mateřských škol je většinou plochá, s jedním či dvěma 

stupni řízení. U škol, které jsou sloučeny z více škol nebo z více druhů škol a školských zaří-

zení bývá OS víceúrovňová, především se vyuţívá štábní OS. Tuto strukturu školy určuje její 

ředitel. Po schválení zřizovatelem se stává OS východiskem pro určení příplatku za vedení 

ředitele. Čím více organizačních pater  OS školy má, tím vyšší procentuální rozpětí příplatku 

za vedení řediteli podle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, náleţí. Někteří ředitelé, zej-

ména velkých škol, se proto snaţí stanovit, mnohdy i krkolomně, co nejvíce organizačních 

pater OS. Tento jev ve školství se stává protipólem s tendencemi podnikového managementu, 

který se snaţí OS podniků naopak zplošťovat, coţ potvrzuje i Veber  (3, str. 21). 

4.3.2 Kompetence a manažerské funkce ve školách 

Rozsah pravomocí a povinností vedoucích pracovníků škol v ČR jsou dány ve dvou dimen-

zích, které jsou přímo spjaty s úrovní, na níţ se vedoucí pracovník školy nachází. V prvním 

případě, kdy je vedoucí pracovník ředitelem školy, tzn. jejím statutárním orgánem, jsou jeho 

povinnosti přímo stanoveny právním předpisem, zejména zákonem č.561/2004 Sb., školským 

zákonem a zákonem č.262/2006 Sb., zákoníkem práce. V případě druhém, kdy je vedoucí 

pracovník jmenován do funkce zástupce ředitele a řídí určitý organizační útvar nebo sloţku 

školy, nejsou jiţ tyto pravomoci a povinnosti právními předpisy určeny. Kompetence, které 

ředitel přenese v běţné školské praxi na tyto řídící pracovníky na niţším stupni řízení, jsou 

plně v jeho pravomoci, a to na základě zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce (18). 

Hovoříme-li o kompetencích řídících pracovníků škol, na toto téma Veber (3, str. 257) uvádí: 

„Na všech úrovních řízení se řídící pracovníci (manaţeři) zabývají všemi funkcemi řízení  

v různém rozsahu“. Z tohoto poznatku můţeme odvodit, ţe nejen ředitelé škol, ale i jejich 

zástupci, disponují v běţné kaţdodenní praxi všemi funkcemi řízení. Pokud jsou kompetence 

delegovány na některého dalšího pracovníka, pak i ten, sice v omezené míře ale přesto, uplat-

ňuje některé řídící funkce vůči ostatním zaměstnancům. 

Ze strany ředitele školy je nutné, aby ve všech modelech mateřské školy, jasně definoval 

kompetence jednotlivých pracovníků. Jedině tak je moţné předejít různým výkladům, a tím  

i moţným střetům a kritickým místům v řízení školy. 
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K základním klasickým funkcím manaţera, patří podle Vebra plánování, organizování, kon-

trola, rozhodování a práce s lidmi. V současnosti se okruh rozšiřuje dále o komunikování, 

motivování, vzdělávání, řízení kariéry, ale i další prvky. Ředitel školy by se měl postupně stát 

vůdcem, měl by zaměstnance zaujmout, přesvědčit je, zmocňovat.  „Řídící pracovník, alespoň 

na nejvyšším stupni řízení by měl být zaměřen do budoucna, být vizionářem, umět koncepčně 

myslet atd.“  (3, str. 253-254) 

Jak k problematice kompetencí, činností a funkcí manaţera-ředitele školy, uvádí Slavíková 

(2, str. 61): „Zásadním obratem v chápání role řídícího pracovníka jako leadera je uvědomění 

si nutnosti zvládat na profesionální úrovni takové kompetence jako je delegování pravomocí, 

komunikace a schopnost rozhodovat.“  

Dalším moţným kritickým místem v řízení současné MŠ můţe být ustrnutí na rigidních 

(zastaralých) činnostech, neakceptování nových činností manaţera. Pro názornost můţeme 

vyuţít jednoduché schéma, jeţ znázorňuje hlavní oblasti činnosti manaţerů v průběhu uply-

nulých čtyřiceti let a které uvádí Slavíková (2, str. 31). 

 

   Tabulka č. 4.1; Hlavní činnosti manaţera 

Hlavní oblast činnosti manažera Období (20.stol.) 

Kontrola 70. léta  

Dávání příkazů 80. léta 

Řízení 90. léta 

Vůdcovství Nyní 

 

Ze všech uvedených skutečností můţeme usuzovat na další moţné kritické místo v řízení 

mateřské školy, kterým je rozšíření okruhu povinných činností, jeţ byly ředitelům škol 

právní subjektivitou nově určeny. Jde především o činnosti, které dříve ředitelé nevykonávali 

a jejichţ zvládnutí vyţaduje vysokou míru dalšího vzdělávání. Původní činnosti přitom nevy-

mizely, ale „nabalily“ se na ně další, nové. 

Podle Vebra (3, str. 255) : „ Je nesporné, ţe akcelerace změn, ke kterým v současnosti jak vně 

či uvnitř organizací dochází, vede k jednoznačnému závěru, ţe nelze vystačit se sumou 

znalostí, které byly získány během školní výuky, ale j nutné tyto znalosti průběţně rozšiřovat 

 a doplňovat. Řešení praktických problémů však často vyţaduje komplexní přístup, zapojení 

různých profesí (techniků, ekonomů, obchodníků, právníků apod.) Tyto skutečnosti vedou 

k závěru, ţe manaţer musí být minimálně dobrým koordinátorem, ovšem výhodnější je, pokud 

disponuje kromě své odborné profese ještě dobrou orientací v dalších disciplinách.“  
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V této chvíli se přímo nabízí další moţné kritické místo v řízení mateřských škol, 

kterým jsou odborné znalosti řídících pracovníků v různých disciplínách. Příprava 

ředitelů škol jako manaţerů, je velice důleţitá právě v oblastech, které nově vstupují do řízení. 

V současné době ještě stále „pokulhává“ za přípravou podnikových manaţerů. Určité shrnutí 

problematiky rozvoje a získávání manaţerských kompetencí pro školství 21. století můţeme 

spatřovat v citaci autorů publikace (4, s. 63): „Předpokladem pro rozvoj manaţerských osob-

notí je jednak vytvoření motivačních mechanismů, jednak vytvoření kvalitativně nového 

systému manaţerské přípravy ve školství. Diletantské přístupy opírající se pouze o soubor 

přednášek je nutno nahradit efektivním souborem dalších forem, které vyuţívají učení akcí, 

pozorování a nácviku nových přístupů, výměny zkušeností, práce v týmech, zpracování 

projektů a dalších forem manaţerské přípravy.“ 

Je sice pravda, ţe ředitelé všech škol ČR, včetně ředitelů škol mateřských, mají zákonnou 

povinnost absolvovat podle zákona č.563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů. (19), kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. Toto 

studium je opravňuje a dává předpoklady pro výkon funkce. Zde však vyvstává otázka, jestli 

se jedná ve všech případech o studium kvalitní. Je moţné si dovodit, z rozhovorů s řediteli 

škol, ţe skutečně ne všechny projekty, například tzv. F1- funkční studium úrovně 1, jsou ve 

všech institucích prováděny stejně kvalitně. Přístup ředitelů ke studiu není rovněţ jednotný. 

Někteří ředitelé toto vzdělávání, byť velmi dobře připravené a propracované, berou pouze ja-

ko formální záleţitost, kterou „musí“ absolvovat, aby mohli dále vykonávat svoji funkci.  

 

  4.3.3 Delegování kompetencí v kontextu demokratických principů 

Práce, včetně jejího výzkumného šetření, se zaměřuje na vyuţívání principů demokratických 

a participativních stylů řízení, k nimţ bezesporu patří, jak uvádí Svoboda (25, s. 11-12), 

delegování některých pravomocí na podřízené: 

- delegování odměňování 

- delegování rozhodování o čerpání některých finančních operací 

- delegování přístupu k důleţitým informacím.  

Tyto tři indikátory povaţuje Svoboda v současném managementu za validní (platné) indiká-

tory demokratičnosti a participativního stylu vedení. Dalšími ukazateli demokratičnosti, které 

však jiţ nepovaţuje autor za zcela platné (validní) jsou: 

- porada s ostatními 

- delegování rozhodování. 
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Tyto dva indikátory se mohou stát „pseudodemokratickými“, a jak vidíme na školách, skuteč-

ně to tak mnohde je. Ředitel navenek deklaruje, ţe se s ostatními radí, ale pak rozhoduje jen 

podle svého názoru. Podobné to můţe být i s delegováním kompetencí. Na podřízené jsou 

přeneseny pouze nedůleţité, rutinní činnosti, kterých se ředitel rád zbaví. Důleţitější rozho-

dovací kompetence jiţ podřízeným nepředávány nejsou. 

Práce vyuţívá při posuzování kritických míst v řízení MŠ všech pěti zmiňovaných indikátorů. 

Důvodem je to, ţe ve sloučených školách, případně při nepřítomnosti ředitele školy, přebírají 

rozhodovací kompetence jeho zástupci. Právě odpovědný a funkční přenos rozhodovacích 

kompetencí se jeví pro řízení ve všech modelech mateřských škol jako jedna z klíčových 

dovedností manaţera-ředitele školy. Delegování (zmocňování) můţe řediteli nejen ulevit  

v jeho práci, ale také motivovat podřízené k výkonu, stmelovat kolektivy, vede k samomat-

nosti, spokojenosti, loajalitě, umoţňuje osobní růst atd. Míra delegování je přitom ovlivněna 

mnoha determinanty. Jedná o důleţitý strategický krok, zejména z toho důvodu, ţe ředitel 

není, ani nemůţe být po celou dobu provozu mateřské školy na pracovišti přítomen tak, aby 

mohl o všech věcech rozhodovat. 

 

 

 

5. Výzkumná část 
 

5.1 Cíl výzkumného šetření 

Výzkumným problémem práce bylo zmapovat kritická místa v řízení současných mateřských 

škol v různých modelech jejich organizačně právního postavení.  

Porovnat pozitiva a negativa těchto modelů v kontextu uplatňování demokratických a partici-

pativních stylů řízení (delegování odměňování, rozhodování o čerpání některých finančních 

operací, přístupu k důleţitým informacím, rozhodování a porady s ostatními). 

Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení mělo vyvrátit či potvrdit následující hypotézy:  

Hypotéza 1) Principy demokratického a participativního stylu vedení eliminují kritická místa 

v řízení mateřských škol různých modelů. 

Hypotéza 2) Mateřské školy s odloučenými pracovišti mají jasně stanovené kompetence  

   k tvorbě ŠVP  a sebehodnocení školy, které umoţňují jejich profilaci. 

Hypotéza 3) Ředitelky samostatných mateřských škol by raději volily oborové řízení před  

   právní subjektivitou.  
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5.2 Příprava výzkumného šetření  

5.2.1 Metoda výzkumu 

Pro výzkumné šetření byl vytvořen samostatný dotazník.  Konstrukce dotazníku pro téma 

práce byla poměrně náročná, jak z hlediska obsahu, rozsahu, zakomponování otázek, které by 

potvrdily či vyvrátily stanovené hypotézy, tak z hlediska jeho následného vyhodnocování.  

Pro všechny řídící pracovníky mateřských škol byl jako základ zkonstruován jeden 

universální dotazník se dvěma modifikacemi. Tyto modifikace se týkaly pouze změny osoby, 

kterou respondenti posuzovali vzhledem ke svému postavení ve škole-ředitel, zástupce. 

5.2.2 Konstrukce dotazníku 

I. část dotazníku poskytuje základní údaje o škole, modelu MŠ, údaje o počtu tříd, pedagogů, 

zástupců ředitele, postavení ve škole. Jedna otázka byla určena pro sloučená pracoviště, 

způsob provedení jejich sloučení. Tyto početní údaje slouţily k základnímu rozdělení mateř-

ských škol a rovněţ jako podklady pro vyhodnocení hypotéz. 

II. část dotazníku obsahovala otázky č.1-11, které si daly za úkol zmapovat vlastní řídící 

činnost respondenta v kontextu s demokratickými principy řízení. Dále vyhodnocovala rozsah 

a šíři činností řídícího pracovníka v závislosti na modelu MŠ a moţnou míru delegování. 

V této části dotazníku slouţily otázky k potvrzení či vyvrácení hypotéz. Hypotéza 1) byla vy-

vozena z otázky č. 7 a podporovaly ji otázky č. 3, 4, 5 a 6, které reflektovaly některé principy 

demokratického řízení školy. Hypotéza 3) byla postavena především na otázce č. 9, kde se 

respondenti vyjadřovali k optimálnosti modelu MŠ.  

III. část dotazníku se pak zabývala základními kompetencemi manaţera a spokojeností obou 

skupin respondentů se svým postavením. K hypotéze 2) zde byla namířena otázka č. 15, jenţ 

se zabývala ŠVP PV, sebehodnocením školy a hospitační činností. 

5.2.3 Etapy dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo prováděno ve dvou na sebe navazujících a závislých etapách. 

I. etapa dotazníkového šetření byla směřována mezi ředitele škol všech tří modelů MŠ. V zá-

věru dotazníku byli ředitelé poţádáni o souhlas k zaslání obdobného dotazníku zástupcům  

a o zaslání jejich e-mailové adresy. Na souhlasu i ochotě ředitelů závisela moţnost výzkum-

ného šetření z pohledu zástupců škol. Zde se očekával nepřímý, ale o to pádnější, důkaz 

uplatňování demokratických principů při řízení školy. A sice to, zda jsou ředitelé ochotni 

informovat podřízené a umoţnit jim hodnotit i ředitele školy. Byla jsem si vědoma, ţe některé 

otázky jsou poměrně „na tělo“.  



22 

 

II. etapa dotazníkového šetření se týkala řídících pracovníků mateřských škol na niţším 

stupni řízení.  

5.2.4 Pilotní průzkum 

Pilotní průzkum byl proveden za účelem posouzení dotazníku a jeho případných úprav. Bylo 

rozesláno celkem 9 dotazníků na všechny modely MŠ, oběma skupinám respondentů. Kromě 

otázky č. 9 časový snímek, respondenti otázkám porozuměli a bylo upraveno pouze několik 

obratových formulací. Časový snímek řídícího pracovníka, byl upraven tak, ţe k jednotlivým 

kategoriím byl přidán krátký výklad. V pilotním průzkumu byl rovněţ dotaz na délku 

dotazníku a srozumitelnost otázek. Zde nebyla ţádná výhrada ze strany pilotní skupiny. Do-

tazníky z pilotního průzkumu nebyly zařazeny do výzkumného šetření. 

 

5.3 Realizace dotazníkového šetření 

5.3.1 Respondenti 

I. skupina: ředitelé škol, tj. ředitelky samostatných MŠ, ředitelky MŠ sloučených z více MŠ 

a ředitelé ZŠ s odloučeným pracovištěm MŠ, dále jen ředitelé. 

II. skupina: zástupci ředitelů, tj. jmenovaní zástupci, nejmenovaní zástupci, tzv. vedoucí  uči- 

telky a pedagogové s delegovanými kompetencemi, dále jen zástupci, pokud nebude třeba 

bliţší diferenciace. 

5.3.2 Distribuce dotazníků 

Dotazníky byly distribuovány pomocí e-mailové pošty na konkrétní MŠ. V období, kdy byly 

dotazníky rozesílány se provádělo na školách velké mnoţství dotazníkových šetření. Všichni 

respondenti proto byli v úvodu dotazníku osloveni jménem, titulem a byla připojena i osobní 

fotografie. Těmito kroky měla být podpořena osobitost a návratnost dotazníků. 

Je nutné podotknout, ţe největším problémem před distribucí dotazníků bylo zajištění elektro-

nických adres na samostatné MŠ. V přehledu UIV je moţné bez problémů nalézt MŠ, které 

jsou součástí ZŠ, protoţe je povinnost do názvu školy zahrnout všechny druhy škol. V dostup-

ných přehledech však není u samostatných MŠ zvýrazněno, zda se jedná o MŠ samostatnou 

nebo o MŠ sloţenou z více subjektů. S vyřešením tohoto problému mi pomohly referentky 

krajských úřadů odborů školství, které zaslaly e-mailové kontakty. U tří krajů byly adresy 

získány postupným „rozklinkáváním“ odkazů na školy.  

Na e-mailový dotaz ohledně přehledů MŠ odpověděla pí PaedDr. Marta Jurková, pracovnice 

pro předškolní vzdělávání MŠMT: „V ČR neexistuje aktuálně ţádná databáze ani přehled, 

který by přesně rozčleňoval jednotlivé mateřské školy na samostatné nebo sloučené.“ 
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5.3.3 Rozsah a návratnost dotazníků  

I. etapa: ředitelům škol bylo rozesláno cekem 126 dotazníků do všech 14 krajů ČR. 

Rovnoměrně: 42 dotazníků na samostatné MŠ, dále jen MŠ;  42 na sloučené MŠ, dále jen MŠ 

+ MŠ a 42 dotazníků na MŠ sloučené se ZŠ, dále jen ZŠ+MŠ.  

Tři dotazníky nebyly ke zpracování zařazeny pro jejich neúplnost. Tři dotazníky se vrátily 

běţnou listovní poštou. Návratnost z jednotlivých modelů MŠ zobrazuje následující tabulka.  

 

Tabulka č. 5.1; Návratnost dotazníků - ředitelé škol 

Model školy Rozesláno Vráceno Vráceno v % 

MŠ 42 26 62 % 

MŠ +MŠ 42 29 69 % 

ZŠ+MŠ 42 25 60 % 

Celkem  126 80 x 

 

II. etapa: z navrácených dotazníků od ředitelů škol, kteří poskytli e-mailové adresy svých 

zástupců, bylo rozesláno celkem 59 dotazníků. K vyhodnocení byly zařazeny všechny dotaz-

níky, jeden přišel běţnou listovní poštou. Návratnost vyjadřují následující tabulky. 

 

Tabulka č. 5.2; Návratnost dotazníků – zástupci 

 

 
5.4 Doporučující změny v postupech výzkumného šetření 

Systém konstrukce dotazníku, kdy byla relevantnost získaných dat z druhé části dotazníku 

ověřována i ve vzájemné komparaci se třetí části dotazníku jinou skupinou respondentů, lze 

hodnotit kladně. Výsledky pak byly objektivnější a zvýšila se jejich relevantnost.  

V případě realizace obdobného šetření je moţné doporučit  zúţení některých poloţek v dotaz-

níku a jejich sjednocení. Tzn. nebát se opakovat otázku, právě z jiného úhlu pohledu. 

Náhodný výběr cílových skupin byl vzhledem k cíli práce vhodný. Rozeslání do všech krajů 

také přispělo k vyšší objektivitě. Rovněţ pomoc ředitelů se zasláním e-mailových kontaktů 

přispěla k cílům práce. Zvýšení vypovídací hodnoty zjištěných výsledků a tím i jejich 

zobecnění, by bylo nutné získat odpovědi od většího počtu respondentů.  

Model školy Rozeslané Vrácené 
Vrácené 

v % 

Z celkového počtu 

škol vráceno 

MŠ 16 12 75 % 29% 

MŠ +MŠ 20 19 95 % 45% 

ZŠ+MŠ 23 16 70 % 38% 

Celkem  59 47 80 % X 
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6. Analytická část  
 

6.1 Způsob vyhodnocení výsledků šetření  
 

Návratnost dotazníků byla u zástupců asi poloviční ve srovnání s počtem ředitelů. Nevyhod-

nocovala se zvlášť skupina ředitelů a zvlášť skupina zástupců, tak jak bylo původně plánová-

no. Jako relevantní základ pro vyhodnocování slouţily dotazníky ředitelů. Názory zástupců 

pak byly vyuţity přímo v komentářích u jednotlivých otázek, a to zejména v případech, kdy 

názory ředitelů potvrzovaly nebo naopak zcela popíraly, případně ve vzájemné korelaci. 

6.1.1 Základní metoda vyhodnocování 

Údaje z výzkumného šetření byly zpracovány u otázek č. 1 aţ 7, 9 a u otázek č. 12 aţ 16 

pomocí kontingenční tabulky, která udává data jak v absolutních, tak relativních (percentuál-

ních) četnostech vyskytujících se odpovědí. Výsledky poté byly sestaveny do tabulek a grafů. 

Bylo tak moţné porovnávat všechny tři modely škol. Jako relevantní byly stanoveny oblasti, 

jejichţ součet v prvních dvou sloupcích ve škále Ano a Spíše ano, přesahoval hodnotu 60 %  

a více. Tato hranice byla stanovena s ohledem na menší počet vyhodnocovaných dotazníků. 

Takto uznané relevantní hodnoty byly pro názornost v tabulkách barevně zvýrazněny. 

Percentuální četnosti byly zaokrouhleny na celá čísla podle matematických pravidel. 

Pro zpracování otázky č. 8 bylo pouţito percentuálního rozlišení počtu kompetentních osob 

ve vybraných oblastech. Časový snímek v otázce č. 11, byl na základě dat vyhodnocen 

v grafu podle průměrných hodin odpracovaných v jednotlivých oblastech. U časového snímku 

byla moţná komparace obou skupin respondentů. 

Slovní moţnosti odpovědí byly při vyhodnocování nahrazeny ve sloupcích jejich číselnou 

hodnotou takto 1=ano; 2=spíše ano; 3=spíše ne; 4=ne. Únikové moţnosti „ nevím, neumím 

se vyjádřit“ vyuţili respondenti v jedné otázce. Proto není tato moţnost v tabulkách a grafech 

znázorněna a je okomentována pouze v příslušné otázce. 

V tabulkách jsou absolutní četnosti označeny P a relativní (percentuální) četnosti v %. 

Tabulky a grafy jsou umístěny přímo v práci nebo jsou zařazeny do příloh, s odkazem. 

  

6.2 Interpretace výsledků  

6.2.1 Využívání demokratických principů řízení 

6.2.1.1 Důvody pro nezaslání e-mailové adresy 

Zdůvodnění, proč někteří ředitelé nezaslali kontakty na svoje zástupce, jsou patrné z tabulky 

č. 6.1; Důvody pro nezaslání e-mailové adresy. Ze součtů zřetelně vyplynulo, ţe nejvíce ne-

souhlasilo ředitelů samostatných MŠ a těsně po nich ředitelů MŠ+ MŠ. Nejvíce vstřícní byli 

ředitelé modelu  ZŠ+MŠ. 
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 Pokud vyjdeme z přesvědčení, ţe udávané informace byly pravdivé, pak je moţné z odpovědí 

vyvozovat, ţe samostatné MŠ mají problém s vyuţíváním ICT technologií. Podle šetření se 

nejednalo pouze o jednotřídní MŠ, ale i vícetřídní MŠ. Důvody pak mohly být různé: v MŠ 

není pedagogickým pracovníkům k dispozici počítač, škola nemá připojení na internet, věk 

zástupce, nechuť seznamovat se a pracovat s ICT apod. Další argumenty, které ředitelé uvádě-

li, byla pracovní neschopnost; zaneprázdnění; nezveřejňovat osobní údaje a „bez komentáře“. 

Kritická místa v řízení: 

Pouze z poslední poloţky „bez komentáře“, by bylo moţné usuzovat na neochotu ředitelů  

a na určitý nedemokratický přístup v řízení. Tyto odpovědi byly pouze 4 z celkového počtu 80 

respondentů, nelze proto brát za směrodatné tvrzení o nedemokratickém přístupu v delego-

vání informací. U samostatných MŠ by bylo moţné doporučit zástupcům větší zájem ICT. 

 

Tabulka č. 6.1; Důvody pro nezaslání e-mailové adresy 

Udávané důvody MŠ MŠ + MŠ MŠ v ZŠ celkem 

Bez komentáře 2 2 - 4 

Zástupce nemá e-mail 2 1 - 3 

Zástupce neumí na počítači 3 - - 3 

Mnoho práce, mnoho dotazníků - 2 1 2 

Nepřeje si zveřejňovat osobní údaje - 1 - 1 

Pracovní neschopnost 1 3 1 5 

Není ustanoven zástupce 2 - - 2 

CELKEM 10 9 2 21 

 

  

6.2.1.2 Problematické oblasti v řízení škol a možnosti výpomoci 

Otázky č. 1 a 2: 

č. 1. Uveďte, zda jsou pro Vás následující činnosti a oblasti při řízení MŠ problematické. 

 č. 2. Máte v následujících oblastech řízení MŠ výpomoc?  

Přílohy: 

č. 3) Tabulky  - Problematické oblasti řízení-ředitelé; Výpomoc v oblastech-ředitelé 

č. 4) Tabulky -  Problematické oblasti řízení-zástupci; Výpomoc v oblastech-zástupci 

č. 5) Grafy   -   Problematické oblasti řízení-zástupci; Výpomoc v oblastech-zástupci 

Soubor oblastí:  

a) Ekonomická oblast-rozpočtování, plánování, účetnictví  

b) Oblast koncepce MŠ a plánování-strategické plány, ŠVP  

c) Organizační oblast-zastupování, organ.akcí, BOZP, PO, kontrola  

d) Oblast personální a vedení lidí-pravomoci a povinnosti,  pracovně  právní, kontrola  

e) Nárůst administrativní práce. 

f) Výše přímé vyučovací povinnosti 
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Pokud srovnáme výsledky z oblasti ekonomiky a financování vyplynulo z nich, ţe ředitelé 

ZŠ+MŠ nepovaţují ekonomiku a financování za oblast problematickou, přestoţe v ní mají 

niţší procento výpomoci, neţ ředitelé ostatních modelů. Dále z dat vyplývá, ţe ředitelé 

samostatných MŠ mají výpomoc v této oblasti ve srovnatelné míře jako ředitelé MŠ+MŠ, ale 

finanční oblast je pro ně poměrně problematická. Vysvětlení lze hledat v tom, ţe většina 

samostatných MŠ jsou malé organizace nebo mikroorganizace. Ty pak mohou vzhledem 

k normativnímu přidělování mzdových prostředků zaměstnat účetní pouze na malý úvazek 

nebo ji hradit formou sluţby z provozních rozpočtů. Ředitelé MŠ tak sami zpracovávají 

mnoho podkladů, které ve větších sloučených školách připravují administrativní pracovnice 

nebo účetní. Jednotlivé oblasti se pak pro ně stávají problematičtější neţ pro ředitele škol. 

Srovnáme-li moţnosti výpomoci, pak ředitelé samostatných MŠ vykazovali nejniţší hodnoty.  

Obdobné závěry vykazuje bod e), kde se posuzovaly administrativní činnosti. Opět 

nejvíce těchto činností vykonávají ředitelé samostatných MŠ, poté ředitelé MŠ+MŠ. Nejméně 

se administrativou ve vztahu k mateřské škole zabývají ředitelé ZŠ+MŠ. Lze předpokládat, ţe 

důvody jsou stejné jako u financování a ekonomiky, čím větší škola, tím větší moţnost na 

úhradu administrativní pracovnice. U modelů škol MŠ+MŠ a ZŠ+MŠ pak navíc mnohé admi-

nistrativní úkony provádí zástupci ředitelů na odloučených pracovištích.  

Při srovnávání třetí oblasti, kterou je koncepce a plánování je naprosto zřejmé, ţe s ní nemají 

ředitelé obou modelů samostatných MŠ problémy, naopak. Téměř kritickou se stala oblast 

koncepce pro ředitele ZŠ+MŠ. Toto zjištění bylo podloţeno dalšími výsledky. Ředitelé ZŠ 

sami uznávají, ţe k tvorbě koncepce a plánování v MŠ, včetně tvorby ŠVP PV, nejsou dosta-

tečně vybaveni, a proto z 64% tuto oblast přenechávají svým zástupcům a kolektivu MŠ, coţ 

potvrzují výsledky v otázce č. 8 a č. 12.  

Oblast organizační se ředitelům nejeví jako problematická, navíc ředitelé škol v modelech 

MŠ+MŠ a  ZŠ+MŠ v této oblasti poměrně ve vysokém procentu pověřují ostatní pracovníky. 

Podle výsledků nejmenší percentuální podíl výpomoci mají opět ředitelé samostatných MŠ. 

Oblasti personálního řízení a vedení lidí nevykazovala výkyvy či kritické hodnoty v ţád-

ném sledovaném modelu. Nejmenší problémy činila tato oblast ředitelům MŠ+MŠ, z čehoţ 

by se dalo usuzovat na promyšlenou organizaci provozu tohoto modelu. To nesporně podtrhu-

jí i výsledky od zástupců, kteří v oblasti organizační i personální vykazují 0% problémy. 

Jako velmi problematickou posuzovali ředitelé MŠ a MŠ+MŠ výši přímé vyučovací povin-

nost, coţ navíc ilustruje nejen časový snímek v otázce č. 11, ale především nespokojenosti 

vyjádřená řediteli v otázce č. 16, kde jsou hodnoty dokonce 67% a 95 %. Obdobně hodnotili 

tuto otázku i zástupci škol. Tato část nebyla sledována u ředitelů ZŠ+MŠ. 
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Kritická místa v řízení: 

U samostatných MŠ vysoká míra zátěže a minimální možnost výpomoci ve sledovaných 

oblastech. Ve všech třech modelech MŠ je největší problém nárůst administrativy. Jako 

kritickou je moţné označit vysokou míru přímé vyučovací povinnosti.  

 

Graf č. 6.1;  Problematické oblasti řízení-ředitelé 

 

 

Graf č. 6.2; Výpomoc v oblastech řízení-ředitelé  
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6.2.1.3 Delegování informování a spolurozhodování 

Otázky č. 3 a č. 6: 

č. 3. Ř: Informujete zaměstnance MŠ?   

Z: Jste informován ředitelem školy? 

č.. 6. Ř: Zaměstnanci MŠ mají moţnost spolurozhodovat? 

 Z: Máte moţnost spolurozhodovat s ředitelem školy? 

Soubor oblastí:  

a) O tvorbě a čerpání provozního rozpočtu 

b) O celkové výši rozpočtu mzdových prostředků pro MŠ 

c) O celkové výši nenárokových sloţek platu na MŠ 

d) O personálních změnách (přijímání, propouštění, změnách v úvazcích v MŠ atd.) 

e) O koncepčních záměrech vedení školy 

Přílohy: 

č. 6) Tabulky - Informování  zaměstnanců; Spolurozhodování zaměstnanců-ředitelé 

č. 7) Tabulky – Informování zaměstnanců; Spolurozhodování zaměstnanců-zástupci 

č. 8) Grafy     - Informování zaměstnanců; Spolurozhodování zaměstnanců-zástupci 

 

Na otázku č. 3, která se zabývala delegováním informací v pěti oblastech řízení školy, byla 

v dotazníku zhotovena i komparativní otázka č.6, jenţ vyhodnocovala i moţnost zaměstnanců 

o těchto oblastech řízení zároveň také rozhodovat. Touto vzájemnou komparací lze do určité 

míry, posoudit i to, do jaké míry se na školách uplatňují principy demokratického a partici- 

pativního řízení-informování, rozhodování.  

Z výsledků dotazníkového šetření u samostatných MŠ je patrná téměř naprostá shoda mezi  

řediteli a zástupci jak v oblasti informování, tak i v moţnosti spolurozhodování o těchto čin-

nostech. Ředitelé své zaměstnance informují o tvorbě a čerpání provozního rozpočtu, 

personálních změnách i koncepčních záměrech školy. V těchto oblastech také ve vysoké míře 

delegují rozhodovací pravomoci na zaměstnance. Rovněţ v otázce, která se týkala  posky-

tovaní informací a moţností rozhodovat o výši mzdových prostředků a nenárokových sloţek 

platu je mezi oběma skupinami respondentů naprostá shoda. Zde je však jiţ patrný určitý 

náznak nedemokratického přístupu v tom smyslu, ţe zaměstnanci jsou o mzdových prostřed-

cích a nenárokových sloţkách platu informováni, avšak nemají moţnost o nich rozhodovat. 

Vzhledem k tomu, ţe 77 % ředitelů MŠ uvedlo, ţe mají jako své zástupce pouze pedagogy 

s delegovanými kompetencemi, a dále se jiţ šetření nezabývalo organizační strukturou MŠ, 

dále jen OS, je moţné následující vysvětlení. Lze usuzovat, a to i z mé zkušenosti, ţe se ve 
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většině MŠ jedná o ploché OS, kde jsou buď všichni zaměstnanci přímo podřízeni řediteli 

školy, nebo je v OS pouze jeden mezičlánek, např. vedoucí školní jídelny. V tomto případě se 

na některých pracovištích můţe stát i minimálně rozdílná částka v nenárokových sloţkách 

platu příčinou nesvárů. Ředitelé MŠ proto o celkové výši mzdových prostředků informují, ale 

jiţ většinou nemají moţnost delegovat pravomoc rozhodování v oblasti odměňování na 

nestranného zaměstnance. 

Stejně jako u předchozího modelu došlo i u modelu MŠ +MŠ k vysoké shodě při posuzování 

všech vytyčených oblastí, a to nejen mezi oběma skupinami respondentů, ale také v kompa-

raci informování a spolurozhodování. Ředitelé škol informují zaměstnance o provozním 

i mzdovém rozpočtu, včetně výše nenárokových sloţek platu, rovněţ i o personálních změ-

nách a koncepčních záměrech. Stejně jako u modelu MŠ, jsou zaměstnanci téměř nezastřeně 

informováni o výši mzdových prostředků i nenárokových sloţkách platů, mají jiţ poměrně 

menší moţnost o nich rozhodovat.  

Mezi názory ředitelů a zástupců ZŠ +MŠ došlo podle výsledků na první pohled poměrně 

k neshodám. Zejména v oblasti informování. Zatímco ředitelé zastávají názor, ţe zástupce 

takřka vyčerpávajícím způsobem informují o všech sledovaných oblastech, zástupci tento ná-

zor sdílí pouze u předávání informací o personálních změnách a koncepčních záměrech. 

Podíváme-li se však blíţe na percentuální vyjádření, jsou tyto rozdíly těsně pod hranicí 

stanovených 60 % relevantnosti. Zástupci ředitelů byly spokojeni se spolurozhodováním. 

 

Kritická místa v řízení: 

Z výsledků ve všech třech modelech MŠ, u obou skupin respondentů vyplynulo, ţe jsou 

zástupcům škol delegovány nejen informace, ale i rozhodovací pravomoci v oblasti 

personálních změn a koncepčních záměrů. Toto zjištění je významné a pozitivní především  

u sloučených subjektů. V úvodu práce bylo avizováno riziko omezeného či znemoţněného 

spolurozhodování ve výběru zaměstnanců na sloučených pracovištích vedoucími učitelkami  

a ztrátou profilace školy. Podle výsledků šetření se tato kritická místa v řízení škol nepotvrdi-

la. Rezervy v uplatňování demokratických principů v řízení škol lze spatřovat v delegování 

rozhodovacích kompetencí o některých finančních operacích, zejména mzdových. 
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Graf č. 6.3; Informování zaměstnanců-ředitelé 

 

 

Graf č. 6.4; Spolurozhodování zaměstnanců-ředitelé 
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6.2.1.4 Delegování  informací  - vzdělávání 

Otázka č. 4::  

Dalšího vzdělávání v oblasti řízení školy se účastní (např. ekonomika, právo…) 

Přílohy: 

č. 9) Tabulky - DVP v oblasti řízení školy se účastní-ředitelé, zástupci  

č. 10) Graf - DVP v oblasti řízení školy se účastní- zástupci 

Soubor osob:  

a) Ředitel školy 

b) Zástupce MŠ (vedoucí učitelka) 

c) Pedagog 

d) Jiná osoba, doplňte 
 

Oblast dalšího vzdělávání zaměřeného na znalosti řízení mateřské školy je poměrně zásadní 

věc pro chod školy, a to především z dlouhodobého hlediska nebo v situacích, kdy není ředitel 

dlouhodobě na pracovišti přítomen. Při rozboru výsledků z dotazníkového šetření došlo k mi-

mořádné shodě ředitelů a zástupců prakticky ve všech poloţkách. Shodují na tom, kdo se 

DVP v oblasti řízení účastní.  

Výsledky ukázaly běţnou praxi na školách. Nejvíce se DVP účastní ředitelé škol, a to 

především v modelech MŠ a MŠ+MŠ, coţ je pochopitelné. Přesto, ţe i ředitelé MŠ+MŠ mají 

poměrně ve značné míře jmenované zástupce a delegují na ně i vzdělávání v oblasti řízení, 

odpovědnost za chod školy leţí především na nich, a tak je jejich účast na DVP je 100%, 

stejně jako u MŠ samostatných.  

Výsledky u ředitelů ZŠ+MŠ byly odlišné. Respondenti uváděli, ţe se podílí na DVP ve stejné 

výši jako zástupci školy. Toto zjištění by se dalo vysvětlit tím, ţe ve sloučeném subjektu 

z více druhů škol, má kaţdý druh školy svá specifika v právních předpisech. Dále lze odvodit  

i z jiných odpovědí, ţe ředitelé na své zástupce delegují poměrně mnoho rozhodovacích kom-

petencí, a proto pokládají za důleţité, aby se zástupci v těchto profesních kompetencích 

vzdělávali. Viz. např.: otázka č. 15. 

Poměrně vysoká účast na DVP zástupců vyplynula i v modelu MŠ+MŠ. Rovněţ zde je účast 

na DVP v oblastech důleţitá z důvodu, ţe ředitel MŠ+MŠ nedochází na odloučená pracoviště 

denně. Zástupce mnohdy řeší kaţdodenní provozní problémy, nad rámec pedagogických 

povinností, které vyţadují i vyšší míru znalostí v jiných oblastech. Srovnání výsledků 

s otázkou č. 15 poskytlo zřetelné informace o oblastech delegovaných kompetencí.  

Ředitelé samostatných MŠ delegují vzdělávání na svoje zástupce v nejniţší míře, a to aţ pod 

hranici, která byla určena jako relevantní. I tento model má svoje specifika. Ředitel je téměř 

denně přítomen na pracovišti, nemá moţnost delegovat tolik činností v souvislosti se mzdo-
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vými normativy a počtem zaměstnanců. V menších kolektivech se hůře zabezpečuje provoz 

v době, kdy se ostatní účastní DVP. Z výsledků otázky č. 5 jasně vyplynula nejniţší míra 

delegování kompetencí právě v tomto modelu MŠ. Dalším problémem, který byl zjištěn 

dotazníkovým šetřením bylo, ţe ředitelé MŠ mají pouze v 23% jmenované zástupce, ostatní 

jsou pedagogové s delegovanými kompetencemi.  

Ostatní osoby, které byly uvedeny rovnoměrně ve všech modelech mateřských škol- účetní  

a vedoucí školní jídelny. 

Kritická místa v řízení: 

Celkově z výsledků vyplynulo, ţe ředitelé, zejména ve sloučených školách, delegují infor-

mace z oblasti řízení formou dalšího vzdělávání v poměrně vysoké míře i na svoje zástupce. 

Dotazník se nezabýval ani časovou dotací tohoto DVP v oblastech řízení škol, ani jejich 

strukturou, hloubkou či kvalitou, lze tedy pouze konstatovat, ţe ředitelé informace formou 

dalšího vzdělávání delegují.  

U samostatných MŠ by bylo vhodné více zástupce na DVP vysílat, případně se pokusit 

vyuţít dotací a grantů v oblasti DVPP, které se v současnosti nabízí. Mnohé záleţitosti by pak 

i ředitelka samostatné MŠ mohla na proškolené zaměstnance delegovat.  

 

Graf č. 6.5; DVP v oblasti řízení -ředitelé 
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6.2.1.5 Delegování informací - komunikace  

Otázka č.5: Jakou formou nejčastěji komunikujete? (se zaměstnanci, s ředitelem)  

Přílohy: č. 10) Graf zástupci -preferované formy komunikace- zástupci  

  č. 11) Tabulky-preferované formy komunikace-ředitelé, zástupci  

Preferovaný způsob komunikace: 

a) Osobně 

b) Telefonicky 

c) Elektronicky (e-mail, skype, intranet…) 

d) Oběţníky, písemnosti 

e) Pedagogické rady, porady vedení 
 

Z výsledků dotazníkového šetření u preferovaných způsobů komunikace dochází při porov-

nání názorů ředitelů škol a jejich zástupců  k vysoké shodě.  

U samostatných MŠ je řediteli i jejich zástupci v 100% výši preferována osobní komuni-

kace a pedagogické rady, coţ je jistě dáno i tím, ţe pracují na stejném pracovišti. Další 

uznávanou formou jsou pak telefonické hovory, toto by bylo moţné vysvětlit protilehlými 

pracovními směnami, příp. telefonáty mimo pracovní dobu. Obě skupiny respondentů 

preferují méně vyuţívání písemností a oběţníků, i kdyţ jak je patrné z tabulek, nebrání se jim. 

Nejmenší procento popularity získala forma pomocí ICT, zejména u zástupců škol. Při zasí-

lání e-mailových adres k dotazníkovému šetření byl tento problém také zjištěn.  

V případě skupiny ředitelů a zástupců modelu MŠ+MŠ  došlo ve výsledcích k nebývalé sho-

dě. Obě skupiny poměrně rovnoměrně vyuţívají ke komunikaci všechny varianty. Ředitelé 

dávali na první místo osobní komunikaci, jejich zástupci komunikaci telefonickou. Příčinou 

můţe být to, ţe zástupci častěji dochází na budovu, kde ředitel sídlí, neţ opačně. To jim 

zabírá čas, a tak preferují telefonické spojení. Další významné místo ve vzájemné komunikaci 

zaujaly, zejména ze strany ředitelů, pedagogické porady a porady vedení. Tato forma je pro 

řízení sloučených MŠ jistě nezbytná, ředitelé informují své zástupce a pedagogy o zamýšle-

ných změnách, úkolech i běţných provozních záleţitostech. Z dotazníku není patrné, zdali se 

schází všichni pedagogové či ředitel a zástupce. Z provozního hlediska lze předpokládat, ţe se 

častěji jedná o porady vedení. Je známo, ţe příliš velký kolektiv mnoho nevyřeší. Obě 

skupiny si jsou pravděpodobně vědomy důleţitosti písemných dokumentů, a to nejen při 

komunikaci, ale i řízení školy. Poměrně často, na rozdíl od samostatných MŠ, vyuţívají ICT. 

U poslední skupiny ředitelů a zástupců  modelu ZŠ+MŠ z výsledků vyplývá, ţe obě 

skupiny dávají přednost osobnímu, telefonickému i elektronickému kontaktu. Zástupci pak 

upřednostňují telefonický kontakt, důvod můţe být stejný jako u zástupců v MŠ+MŠ. Častěji 

dochází k řediteli zástupci, neţ opačně, coţ jim zabírá potřebný čas.  Zajímavý poznatek 
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vyplynul z dotazu na komunikaci pomocí oběţníků a písemností. I zde došlo ke shodě v tom 

smyslu, ţe se obě skupiny vzájemnému kontaktu touto formou brání a zástupci ji z 75% zcela 

odmítají. Důvodem této situace můţe být patrně  obrovský nárůst administrativy u obou 

skupin, které se snaţí dalším „papírováním“ jiţ vzájemně nezatěţovat. Poslední poloţkou by-

la komunikace prostřednictvím pedagogických rad. Zde byl mezi řediteli a jejich zástupci 

poměrně rozpor, zatímco ředitelé ZŠ povaţují pedagogické rady za poměrně důleţité, jejich 

zástupci tento názor nesdílejí. Příčin můţe být několik. Z dotazníku není patrné, zda ředitelé 

ZŠ preferují porady vedení či pedagogické rady. Podle ohlasů od některých kolegů ředitelů 

lze usuzovat, ţe na většině těchto sezení se projednávají spíše záleţitosti ZŠ neţ MŠ. Někteří 

pedagogové ZŠ ještě nepřijali MŠ jako integrovanou součást své školy. Zástupci MŠ nemají 

většinou vysokoškolské vzdělání jako pedagogové ZŠ. Ve velkém kolektivu se toho většinou 

vyřeší méně, neţ mezi čtyřma očima. Z těchto poznatků by tedy bylo moţné dovozovat, ţe se 

zástupci pro předškolní vzdělávání necítí na takovýchto poradách dobře, zejména to podpo-

ruje fakt, ţe osobní, telefonická i elektronická komunikace jim nečiní potíţe.  

Kritická místa v řízení: 

Nízké poznatky a praktické dovednosti v oblasti ICT u zástupců modelu MŠ, moţno doplnit 

DVP. U ředitelů ZŠ přehodnotit formy pedagogických rad či porad vedení a zamyslet se nad 

negativním přístupem ze strany zástupců pro MŠ. 

 

 

Graf č. 6.6; Preferované formy komunikace – ředitelé 
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6.2.1.6 Dlouhodobá nepřítomnost ředitele-delegování rozhodování 

Otázka č. 7: Ředitel školy bude dlouhodobě nepřítomen/na, asi 2- 3 měsíce, např. stáţ, zahra-              

    niční dovolená, nemoc. Přestane některá z následujících oblastí v MŠ fungovat? 

Přílohy: č. 12) Tabulky-dlouhodobá nepřítomnost ředitele-ředitelé, zástupci 

  č. 13) Graf- dlouhodobá nepřítomnost ředitele- zástupci 

Sledované oblasti: 

a) Vzdělávací práce  

b) Pracovní morálka    

c) Ekonomická oblast  

d) Organizace provozu  

e) Personální oblast 

f) Jiná oblast 

 

Výsledky této otázky od obou skupin respondentů byly pouţity jako podklad pro hypotézu 2).  

Z odpovědí jsou zástupci i ředitelé škol přesvědčeni, ţe jsou „naše“ školy zabezpečeny i při 

dlouhodobé nepřítomnosti ředitelů. Malé riziko je patrné ve všech školách v oblasti ekono-

mické. Důvodem můţe být to, ţe většina ředitelů zpracovává podklady pro mzdy, schvaluje 

faktury, má podpisová práva apod. Potvrzení tohoto faktu lze nalézt také v otázce č. 8 dele-

gování rozhodování o finančních otázkách. 

Zjištění, ţe jsou provozy škol zabezpečeny je velmi pozitivní. Zde by bylo vhodné tuto otázku 

rozšířit a zeptat se ředitelů, zda jiţ někdy skutečně byli tak dlouho ve škole nepřítomni. Byly 

by výsledky stejné? 

 

Graf č. 6.7; Nepřítomnost ředitele ve škole-ředitelé  
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6.2.1.7 Delegování rozhodování 

Otázka č. 8:  Dopište, prosím, kdo ve Vaší MŠ provádí následující činnosti: 

a) Tvoří ŠVP 

b) Zpracovává sebehodnocení MS 

c) Provádí hospitační činnost 

Přílohy: č. 13) Tabulky-tvorba ŠVP, sebehodnocení školy, hospitace-ředitelé, zástupci  

  č. 14) Graf-tvorba  ŠVP, sebehodnocení školy,hospitace- zástupci 

 

Výsledky v oblasti tvorby ŠVP PV jasně prokazují, ţe ředitelé ve všech třech modelech MŠ 

zpracovávají ŠVP PV podle zásad, které jsou dány RVP PV (25, s. 41-42). Přestoţe se v RVP 

PV uvádí, ţe odpovědnost za vytvoření ŠVP PV má ředitelka mateřské školy, platí toto i pro 

ředitele základní školy, jejíţ součástí mateřská škola je. Za tvorbu v modelu ZŠ+MŠ odpovídá 

ředitel ZŠ, protoţe mu to ukládá školský zákon. Tato drobná nesrovnalost byla způsobena 

pravděpodobně chybou v aktualizaci RVP PV v roce 2005. RVP PV jasně uvádí, ţe by se na 

zpracování ŠVP PV měl spolupodílet pedagogický sbor a jeho tvorba je plně v kompetenci 

pedagogů mateřské školy. 

Z výsledků také jednoznačně vyplynulo, ţe ředitelé modelu ZŠ+MŠ program netvoří. Nemají 

k tomu potřebné znalosti a vzdělání. Je také patrné, ţe tyto kompetence zcela prokazatelně 

delegovali na pracovníky MŠ. Tento krok jistě působí příznivě na kurikulární pojetí  před-

školního vzdělávání a na profilaci MŠ ve sloučeném modelu ZŠ +MŠ. 

U samostatných MŠ se objevilo ve výsledcích poměrně vysoké procento (27%) odpovědí, ve 

kterých respondenti uvádí, ţe ředitel MŠ zpracovává ŠVP PV sám. Vysvětlením by mohlo 

být, ţe jde o jednotřídní MŠ, ale i v tomto případě, pokud jsou na pracovišti dvě pedagogické 

pracovnice, by měly ŠVP PV tvořit společně. Pouze jedna z oslovených MŠ měla dopolední 

provoz s jedním pedagogickým pracovníkem, kde by bylo moţné předpokládat, aby ŠVP PV 

zpracovával ředitel sám. Dotazníkové šetření prokázalo, ţe ředitelé plně důvěřují svým zás-

tupcům v oblasti jejich odborných pedagogických znalostí k tvorbě ŠVP.  

V oblasti sebehodnocení školy bylo zjištěno, ţe ředitelé k této problematice v kaţdém 

modelu přistupují jiným způsobem. U ZŠ+MŠ ředitelé školy delegují nejvíce kompetencí na 

svoje zástupce. Rovněţ ředitelé MŠ+MŠ v sebehodnocení předávají kompetence, a to celému 

kolektivu školy. Výsledky poté zpracovávají společně ředitel a zástupce MŠ, coţ je pochopi-

telné, protoţe pouze pedagogové v MŠ jsou plně seznámeni s činností příslušné součásti. 

Míru přenesení kompetencí v této oblasti potvrzuje rovněţ otázka č. 16. 
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Ředitelé samostatných MŠ podle zjištění nesou největší míru práce při sebehodnocení školy 

na sobě. Tento fakt potvrdily i výsledky otázky 1 a 2, kde ředitelé udávají pouze 8 % výpo-

moci v této oblasti.  

V oblasti delegování hospitačních činností bylo zjištěno, ţe ředitelé v obou modelech slou-

čených škol, delegují kompetence na svoje zástupce nebo se o tuto povinnost s nimi dělí, a to 

téměř ve stejné míře. Tento stav je pochopitelný z toho důvodu, ţe odloučená pracoviště MŠ 

většinou nejsou umístěna ve stejném objektu. Největší míru zátěţe v oblasti hospitačních 

činností nese opět ředitel samostatné MŠ. I to je z běţného ţivota škol zdůvodnitelné. V ma-

lých kolektivech se pedagogové ještě brání hospitovat u svých kolegů. Z dotazníků bylo zřej-

mé předávání kompetencí i v tomto modelu MŠ.  

Kritická místa v řízení: 

Z výsledů dotazníkového šetření, nebylo potvrzeno kritické místo v profilaci škol. Poměrně 

jednoznačně vyplynulo, ţe k tvorbě kurikulárního dokumentu ŠVP PV, sebehodnocení školy  

i hospitační činnosti, mají kolektivy ve všech modelech MŠ delegovánu vysokou míru pravo-

mocí  Z těchto poznatků lze do značné míry vyvodit i možnost profilace jednotlivých škol. 

Zřetelně opět vyplynula zatíženost ředitelů samostatných MŠ, coţ pro ně můţe být, zejmé-

na z dlouhodobého pohledu, kritickým bodem v řízení. 

 

 

Graf č. 6.8; Tvorba  ŠVP, sebehodnocení, hospitační činnost- ředitelé 
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6.2.1.8 Optimální model mateřské školy 

Otázky č. 9 a 9 a: 

č. 9   Povaţujete současný model Vaší MŠ za zcela optimální?  

č. 9a Pokud byla Vaše odpověď „ne“ nebo „ spíše ne“, kterou variantu byste zvolil?  

a) Samostatnou MŠ 

b) MŠ pod ZŠ 

c) MŠ sloučenou z více subjektů 

d) Oborové řízení MŠ z centra (obdoba dřívějších školských úřadů) 

e) Jiný model , jaký …. 

Přílohy: č. 14) Tabulky- spokojenost  se současným modelem školy-ředitelé, zástupci 

 

Při vyhodnocování odpovědí na otázku, zdali povaţují současný model MŠ za optimální, byly 

zjištěny poměrně vysoké rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů. Nejvíce spoko-

jenosti se současným modelem školy vykazují ředitelé i zástupci samostatných MŠ,  

a to i přes jejich vysokou zatíţenost, která vyplynula z předchozího šetření. Naopak jako 

model, který ředitelům ani jejich zástupcům celkově nevyhovuje, byl zjištěn model MŠ+MŠ. 

Přestoţe ředitelé mají moţnost delegovat řídící kompetence, nepovažují tento model 

MŠ+MŠ za optimální řešení. 

Poslední model ZŠ+MŠ byl jejich řediteli oceněn z 76% jako optimální, toto číslo se dostalo 

poměrně vysoko nad stanovenou hranici relevantnosti, a rovněţ vysoko nad model MŠ+MŠ. 

Zástupci ZŠ+MŠ byly v hodnocení optimálnosti méně optimističtí. Pokud se podíváme pouze 

na jednoznačné odpovědi Ano, pak byly výsledky ještě zřetelnější. Příloha 14). 

Zajímavé výsledky vyplynuly z dotazu: „ Jaký model by řídící pracovníci volili v případě, ţe 

nejsou se současným modelem školy spokojeni“. Respondenti se vyjádřili zcela jednoznačně. 

Nikdo z ředitelů by dobrovolně nevolil sloučený subjekt. Jako ideální model pro před-

školní vzdělávání potvrzují samostatnou MŠ, v minimálním mnoţství pak oborové řízení, 

dříve školské úřady. 

V úvodu dotazníku byla otázka rovněţ otázka:„Jakým způsobem byly školy sloučeny“. Při 

zpracování byly tyto odpovědi konfrontovány se spokojeností v současném modelu MŠ. Při 

direktivně nařízeném sloučení je nyní spokojeno 44% škol. Při sloučení dohodou se 

zřizovatelem 73% škol. Při ponechání samostatnosti škole je spokojeno 92% respondentů. Jde 

o součty Ano a Spíše ano. 

 Kritická místa v řízení: 

Z výsledků je jednoznačně patrné, ţe model sloučených mateřských škol není pro řídící 

práci a předškolní vzdělávání zcela optimální. Rovněţ sloučení školy direktivním způsobem 

je pro školu vysoce rizikový faktor. 
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Graf č. 6.9;  Spokojenost s modelem dle způsobu sloučení-ředitelé  

 

 

 

Graf č. 6.10;  Spokojenost s modelem dle způsobu sloučení-zástupci   

 

 

 



40 

 

6.2.1.9 Časový snímek řídícího pracovníka  

 

Otázka č. 11: Odhadněte, kolik hodin týdně věnujete následujícím činnostem, napište počet. 

a) Ekonomice a financování (rozpočtování, účetnictví, předpisům, kontrole…) 

b) Řízení organizace (plánování, administrativě, organizování, jednání se zřizovatelem) 

c) Řízení pedagogického procesu (hospitacím, tvorbě ŠVP, hodnocení MŠ…) 

d) Právní oblasti (předpisům školským, pracovně právním, odměňování, BOZP…) 

e) Vedení lidí (komunikaci, řešení konfliktů, motivaci, kontrole, deleg. pravomocí…) 

f) Přímé práci s dětmi (netýká se ředitelů ZŠ) 

 

Přílohy: č. 15) Tabulka; Časový snímek řídících pracovníků 

 

Výsledky v grafu ukazují, kolik hodin týdně věnují řídící pracovníci jednotlivým oblastem 

řízení školy. U samostatných škol je znázorněna i přímá vyučovací povinnost. Tato čísla byla 

napsána respondenty odhadem jako průměrná, protoţe kaţdý týden přináší k řešení jinou 

prioritu. I přes tuto nepřesnost vyplynulo, ţe se nejvíce řídícím činnostem věnují ředitelé  

a zástupci MŠ+MŠ, v součtu 54,3 hodiny, poté MŠ 42,9 hodin a nejméně 32,3 ZŠ+MŠ.  

U ředitelů ZŠ je pohlíţeno pouze na řízení MŠ. Nejvíce času všem skupinám respondentů 

zabírá řízení organizace, jako je plánování, administrativa, organizování, jednání se zřizova-

telem apod. Mnozí responsi z řad ředitelů uváděli, ţe si nosí důleţitou a sloţitější „papírovou“ 

práci domů, kde nejsou z práce vyrušováni dalšími činnostmi. 

Pokud se podíváme na celkové součty, včetně přímé vyučovací povinnosti v MŠ, kam nebyli 

zahrnuti ředitelé ZŠ, je její průměrná délka značná. Z otázky č.16 naprosto shodně u obou 

skupin vyplynulo, ţe mají problémy délku přímé vyučovací povinnosti dodržet. Počty v jed-

notlivých oblastech se u jednotlivých skupin respondentů liší vzhledem ke specifikům jejich 

škol. U ředitelů ZŠ nebylo moţné zjistit celkovou týdenní pracovní dobu. 

 

Kritická místa v řízení: 

U ředitelů MŠ, MŠ+MŠ a zástupců ZŠ+MŠ překračování týdenní pracovní doby průměrně 

o 7 hodin, coţ z dlouhodobého hlediska nepůsobí příznivě ani na psychický ani zdravotní stav 

ředitelů škol. Délka přímé vyučovací povinnosti u ředitelů MŠ a MŠ+MŠ. 
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Graf č. 6.11; Časový snímek ředitelů 

 

 

 

 

Graf č. 6.12; Časový snímek- zástupců 
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6.2.2 Kompetence a spokojenost řídících pracovníků 
 

Celá část dotazníku věnovaná kompetencím manaţerů byla postavena na vzájemném hodno-

cení obou skupin respondentů, které často bývá podbarveno subjektivními pocity. Zabývala se 

základními kompetencemi manaţera: odbornými znalostmi, praktickými dovednostmi a so-

ciální zralostí. K zadání bylo vyuţito rozdělení profesních kompetencí podle Vebra (3, s.255), 

které byly uzpůsobeny pro účely mateřských škol. Poslední otázka se věnovala vlastní 

spokojenosti respondenta s postavením ve škole. 

 

6.2.2.1 Odborné znalosti 

Otázka č. 12:  

Ř - Myslíte si, ţe má Vaše zástupkyně následující odborné znalosti  pro řízení MŠ?   

Z - Myslíte si, ţe má ředitel/-ka Vaší MŠ následující odborné znalosti  pro řízení MŠ?   

a) Odborné pedagogické znalosti pro MŠ 

b) Pro tvorbu ŠVP 

c) Znalosti z pracovně právní oblasti 

d) Znalosti z oblasti  řízení lidí, vedení lidí 

e) Ekonomické (rozpočtování, účetnictví, …) 

f) Jiné- doplňte… 

 

Ředitelé všech tří modelů MŠ vyhodnotili u zástupců nejvýše znalosti  pro tvorbu ŠVP PV  

a pedagogické znalosti. Jsou to oblasti, které jsou základním posláním škol a zástupci je 

vykonávají mnohdy zcela samostatně. Shodli se také v tom, ţe zástupci mají velmi nízké 

ekonomické znalosti. V pracovně právní oblasti se všichni ředitelé opět shodují na tom, ţe  

zástupci zde mají poměrně značné rezervy. Vyšší ohodnocení znalostí vyplynulo z otázky 

vedení lidí (mimo samostatné MŠ). Zjištění potvrzuje skutečnost, ţe se těmito činnostmi 

zástupci na odloučených pracovištích sloučených škol zabývají v širší míře.  

Z výsledků dotazníků vyplynulo, ţe zástupci oceňují u ředitelů shodně ve všech modelech, 

všechny oblasti řízení, a to nad námi uznanou relevantní hranici 60 %. Jako odborníky vidí 

ředitele školy především v oblasti pracovně právních vztahů a ekonomiky. Vysvětlením můţe 

být to, ţe zástupci mají právě v těchto oblastech nejniţší znalosti. Jedinou výjimku zde tvoří 

ředitelé ZŠ+MŠ, kteří mají v oblasti pedagogiky MŠ a tvorby ŠVP PV velmi malé odborné 

znalosti, coţ je pochopitelné, protoţe jejich specializací je ZŠ. Všechna uvedená zjištění je 

moţné blíţe vzájemně posuzovat s výsledky v části 6.2.1. 

Kritická místa v řízení:  
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Je moţné spatřovat ve kvalitě a hloubce znalostí, zejména u zástupců ředitelů, kteří nemají 

zákonnou povinnost kvalifikačního studia jako ředitelé škol.  

 

Graf č. 6.13; Odborné znalosti zástupce  

 

 

 

Graf č. 6.14; Odborné znalosti ředitele. 
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6.2.2.2 Praktické dovednosti 

Otázka č.13: 

Ř: Myslíte si, ţe má Váš zástupce dostatečné praktické dovednosti pro řízení MŠ? 

Z: Myslíte si, ţe má ředitel Vaší MŠ dostatečné praktické dovednosti pro řízení MŠ  

Sledované oblasti: 

a) Organizování chodu školy 

b) Rozhodování 

c) Plánování 

d) Komunikace s lidmi 

e) Technických dovedností-ICT (práce na počítači)  

f) Funkční kontroly a přijímání opatření 

g) Jiné, doplňte … 

Oblast uplatňování praktických dovedností přímo v činnostech manaţera bylo v teoretické 

části vysvětleno podle Vebra (3, str.255). Pokud jeho myšlenku zjednodušíme, můţeme říci, 

ţe nejsou ani tak důleţité předpoklady, ale to, jak je manaţer připraven svoji práci vykonávat  

a jak práci skutečně vykonává. Toto zjištění bylo i cílem otázky č. 13. 

Výsledky  dotazníkového šetření pak nebyly zcela jednoznačné. Respondenti, především ředi-

ditelé, se častěji neţ v jiných otázkách přikláněli k nevyhraněným odpovědím Spíše ano, 

Spíše ne. Vysvětlení by bylo moţné vidět v tom, ţe některé dovednosti zástupců nemají tak 

velkou váhu nebo je ředitelé neumí přesněji posoudit. 

Ředitelé ZŠ+MŠ jednoznačně kladně vyhodnotili odborné znalosti zástupců v oblasti organi-

zování chodu školy, rozhodování a plánování. Ředitelé MŠ+MŠ vidí největší dovednosti také 

v organizování chodu školy, rozhodování a komunikaci. Ředitelé MŠ oceňují komunikační 

dovednosti. 

Problematické dovednosti u zástupců viděli ředitelé všech modelů škol v dovednostech 

kontroly, přijímání účinných opatření a používání ICT. Při srovnání výsledků z před-

chozích otázek, i zde se potvrzuje, ţe zástupci na samostatné MŠ nemají tolik praktických 

dovedností v rozhodování jako ve sloučených školách. Tento jev jiţ byl odůvodněn menší 

moţností tyto rozhodovací dovednosti získat, protoţe je uplatňují většinou pouze v nepřítom-

nosti ředitele. 

Zástupci ředitele svých škol hodnotili vyrovnaně a poměrně jednoznačně. Zde se potvrdilo, ţe 

ředitelé ZŠ+MŠ nemají dostatečné dovednosti k tvorbě ŠVP PV, a také k organizaci chodu 

MŠ, zástupci je ocenili v oblasti ICT a komunikaci s lidmi. Naopak v tomto směru jsou 

vysoko ceněni ředitelé MŠ a MŠ+MŠ.  
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Kritická místa v řízení:  

Je moţno spatřovat celkově v nevyhraněném přesvědčení o praktických dovednostech zástup-

ců. Jedná se zejména o dovednosti v ICT a v účinné kontrole a přijímaných opatřeních.  

 

Graf č. 6.15; Praktické dovednosti zástupce 

 

 

Graf č. 6.16; Praktické dovednosti ředitele  
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6.2.2.3 Sociální zralost-vlastnosti 

Otázka č. 14: Ř-Myslíte si, ţe Vaše zástupkyně má následující vlastnosti? 

             Z-Myslíte si, ţe má ředitel/-ka Vaší MŠ následující vlastnosti? 

Sledované oblasti: 

a) Důvěryhodnost   e) Odpovědnost 

b) Poctivost    f) Vytrvalost 

c) Samostatnost    g) Čestnost 

d) Rozhodnost    h) Jiné, doplňte … 

 

Pod pojmem sociální zralost můţeme chápat pro účely managementu celý soubor vlastností, 

mravních a lidských kvalit. Odborníci nejsou totoţní v názoru, které vlastnosti jsou důleţité, 

aby byl manaţer úspěšný. Některé vlastnosti jsou dědičné, jiné se získávají empirickým vývo-

jem osobnosti a výchovou. Řídící funkce ve školách by měli zastávat lidé morálně kvalitní, 

psychicky silní a odolní. Soubor vybraných vlastností obsahuje jednak vlastnosti osobní: 

důvěryhodnost, poctivost, čestnost a vlastnosti ve smyslu pracovních aktivit: samostatnost, 

rozhodnost, vytrvalost, odpovědnost. 

Z odpovědí všech ředitelů jednoznačně vyplynulo, ţe vysoce oceňují morální vlastnosti 

svých zástupců: důvěryhodnost, poctivost a čestnost. Své zástupce povaţují ředitelé za velmi 

odpovědné. Zejména ve sloučených subjektech MŠ+MŠ a ZŠ+MŠ. Toto zjištění je pozitivní. 

Ředitelé se ve vlastnostech, které jsou nutné k vykonávání pracovních aktivit, rovněţ shodují 

na tom, ţe zástupci nemají tak vysokou míru samostatnosti, rozhodnosti a vytrvalosti. Přede-

vším je to patrné u zástupců v modelu MŠ. Zjištění poměrně dobře odráţí skutečnost. Tito 

zástupci nemají takový prostor pro samostatné řízení školy. 

Z dotazníkového šetření u zástupců vyplynula nebývale vysoká shoda v ocenění sledovaných 

vlastností ředitelů, a to opět ve všech modelech škol. Toto zjištění je pro ředitele velmi 

povzbuzující. V grafu jsou patrné i drobné nuance, které hodnotí vlastnosti ředitelů slou-

čených subjektů negativně. Jedná se pravděpodobně o respondenty z MŠ, kde dochází 

k neshodám s vedením školy. Podle zástupců chybí i ředitelům škol více rozhodnosti. 

Kritická místa v řízení: 

Výsledky je moţné konfrontovat s otázkou č.15; Osobní spokojenost, která je potvrzuje. 

V oblasti vlastností řídících pracovníků nebyla nalezena ţádná významná kritická místa.  
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Graf  č . 6.17; Vlastnosti zástupce  

 

 

 

 

Graf č. 6.18; Vlastnosti ředitele  
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6.2.2.4 Delegované kompetence 

Otázka č. 15: 

Ř: Má Vaše zástupkyně jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti pro řízení MŠ? 

Z: Máte jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti pro řízení MŠ od ředitele? 

Sledované oblasti: 

a) Tvorba ŠVP, plánování   e) Práce s lidmi 

b) Organizování     f) Komunikaci 

c) Sebehodnocení MŠ, kontrola   g) Motivaci lidí 

d) Rozhodování     h)Vzdělávání pracovníků 

 

Delegování kompetencí prostupuje celou práci. Otázka č. 15 si dala za úkol zmapovat, v jaké 

míře jsou kompetence opravdu delegovány. Celkově při komparaci obou skupin respondentů 

vyplynul jeden rozdíl. Ředitelé samostatných MŠ si myslí, ţe delegují na svoje zástupce má-

lo. Zástupci měli pocit, ţe jsou jim, mimo sebehodnocení školy, delegovány kompetence 

v poměrně vysoké míře. To mohlo být zapříčiněno nepochopením otázky nebo tento názor 

zástupci skutečně mají, protoţe vykonávají i činnosti, které dříve nedělali. 

Ředitelé ZŠ+MŠ předávají kompetence zástupcům nejčastěji k tvorbě ŠVP PV, rozhodování, 

motivaci a DVPP zaměstnanců, coţ vychází z organizačních potřeb takto sloučeného modelu.  

Ředitelé modelu MŠ+MŠ svěřují nejvíce kompetencí k práci s lidmi, komunikaci, organizo-

vání, kontrole a sebehodnocení školy. Zástupci obou modelů se s řediteli shodují. 

Kritická místa v řízení: 

Celkově jsou řediteli škol delegovány kompetence ve sledovaných oblastech rovnoměrně.  

U samostatných MŠ byl problém moţnosti delegování nastíněn jiţ v předchozích otázkách. 

 

Graf č. 6.19; Kompetence delegované zástupci z pohledu ředitele 
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Graf č. 6.20; Kompetence delegované zástupci-zástupce 

 

 

 
6.2.2.5 Osobní spokojenost s  postavením ve škole 

Otázka č. 16:  Jste v následujících oblastech spokojen/-a s? 

Sledované oblasti: 

a) Prací Vaší zástupkyně? (Přístupem ředitele?) 

b) Pravomocemi, které máte? 

c) Vaší odpovědností v  MŠ? 

d) Vaším ohodnocením? 

e) Vaší motivací k práci? 

f) S výší přímé vyučovací povinnosti? (netýká se ředitelů ZŠ) 

g) Se spoluprací mezi jednotlivými odloučenými pracovišti?(netýká se samomat. MŠ) 
 

Osobní spokojenost, která vystihuje celkový stavu člověka, je v práci řídících pracovníků 

velmi důleţitá. V případě nespokojenosti ředitele nebo zástupce se zcela přirozeně odráţí  

v klimatu školy, tvůrčí pedagogické práci, v přístupu k dětem, ve výkonu, v ochotě i loajalitě 

zaměstnanců, a také v dalších oblastech. Proto, aby se škola nestala pro zaměstnance a řídící 

pracovníky pouhým „pracovištěm“, je osobní spokojenost velmi důleţitá, zejména v malých 

kolektivech, jakými jsou mateřské školy.  

Podíváme-li se nejprve na graf zástupců, z výsledků vyplynulo, ţe jsou ve všech modelech 

škol spokojeni s přístupem ředitelů. V tomto bodě je na místě opět zdůraznit, ţe vzorek 

respondentů nebyl tak vysoký, aby výsledky mohly být aplikovány na všechny školy. Spoko-

jenost s řediteli je však přesvědčivá. Oblast spokojenosti s pravomocemi, odpovědností, 



50 

 

 motivací nevykazovala výrazné známky kritických míst. U samostatných MŠ jsou zaměst-

nanci nespokojeni s ohodnocením. Dotazník dále nezkoumal typy ohodnocení, ale při této 

otázce se všeobecně jako ohodnocení finanční. V tomto směru malé samostatné školy mají 

napjaté rozpočty. Na ocenění zaměstnanců jim v nenárokových sloţkách platu nezbývá tolik 

finančních prostředků jako u obou modelů sloučených MŠ. Všichni zástupci jsou nespokojeni 

s výší přímé vyučovací povinnosti, zejména v modelu ZŠ+MŠ. Zde záleţí na řediteli a na 

moţnostech školy, jaký statut zástupci přidělí. Je-li jmenovaným zástupcem, má daleko lepší 

postavení i podmínky pro práci, neţli vedoucí učitelka. V poslední oblasti spokojenosti se 

spoluprací mezi pracovišti škol dochází mezi zástupci a řediteli ke shodě, obě skupiny jsou se 

spoluprací spíše spokojeni. 

U ředitelů škol byla situace v oblasti jejich osobní spokojenosti vyhodnocena méně příznivě. 

Spokojenost byla patrná pouze s prací zástupců a pravomocemi ředitelů. Na ostatní oblasti je 

moţné nahlíţet jiţ jako na rizikové: vysoká odpovědnost, slábnoucí motivace k práci, nespo-

kojenost s ohodnocením. Zde byly pouze ředitelé ZŠ+MŠ spíše spokojeni.  

Kritická místa v řízení: 

Výsledky jsou jednoznačné vysoká míra přímé vyučovací povinnosti jak zástupců, tak 

ředitelů MŠ a MŠ+MŠ. Ohodnocení zástupců a ředitelů v modelu MŠ. 

 

 

Graf č. 6.21; Osobní spokojenost ředitele s postavením ve škole 
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Graf č. 6.22; Osobní spokojenost zástupce s postavením ve škole 

 

 

 

6.2.2.6 Pozitiva a negativa v různých modelech MŠ 

Otázka č. 10: 

Vyhodnocení této otázky bylo ponecháno aţ na úplný závěr interpretační části práce. Kritická 

místa i pozitiva nalezená z dotazníkového šetření jsou uvedena přímo pod jednotlivými 

otázkami v interpretační části, včetně některých doporučení. 

 

Shrnutí nalezených potencionálních kritických míst z teoretické části: 

- nejasnost a chaotičnost právních předpisů, které nerespektují praxi škol 

- nerespektování poznatků z teorie řízení změny 

- podcenění rizik avizovaných při decentralizace škol v Bílé knize ((15, str. 19) 

- rozšíření okruhu profesních kompetencí řídících pracovníků 

- nízká odborná připravenost řídících pracovníků v oblasti řízení  

- neefektivní delegování rozhodovacích kompetencí  

 

Následující přehled je sestaven podle četnosti odpovědí zástupců a ředitelů škol. Některé vý-

roky mohou být ovlivněny subjektivními pocity respondentů, to je přirozená reakce zvláště, 

pokud nejsou na svém pracovišti spokojeni. Činností v MŠ je tolik, ţe přehled jistě není 

úplný. Velká část pozitiv i negativ, kritických míst byla nalezena i ve výzkumné části práce, 

proto je tato část jiţ ponechána bez dalšího komentáře.  
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Tabulka č. 6.2; Pozitiva a negativa v řízení školy – zástupci 

 

POZITIVA 

MŠ  MŠ+MŠ ZŠ+MŠ 

- samostatnost rozhodování 

- nezávislost ve všech 

oblastech 

- pohoda, klid, empatie, 

vstřícnost  

- prezentace práce MŠ, 

ojedinělost 

- pochopení starostí ředitele 

- vzájemná výpomoc 

- spolupráce pedagogů a pro-

vozních zaměstnanců 

 

 

 

- zajišťování zástupů v době 

nepřítomnosti (suplování) 

- zajištění prázdninového 

provozu 

- společné akce 

- mnoţstevní slevy-úspora 

- jednodušší rozhodování 

 o umístění dětí ve městě 

- méně administrativy pro 

vedoucí učitelku 

- dobrá spolupráce s ředite- 

lem, vzájemný respekt 

- ponechání vlastního ŠVP 

- spolupráce s rodiči 

- společný cíl MŠ a ZŠ 

- úbytek ekonom. a právních 

problémů pro zástupce MŠ 

- stejné postupy při vzdělává-

ní (spolupráce s I. tř.) 

- příprava školáků 

-  propojenost ŠVP MŠ a ZŠ 

- personální výpomoc 

(účetní, údrţba) 

- vzájemná znalost učitelů, 

dětí, rodičů 

- v případě  nepřít.učitelky 

MŠ, zajišťuje ZŠ 

 

NEGATIVA 

- nárůst administrativy 

- malá organ. pro zřizovatele  

- problemat.zastupování za 

nepřítomnost učitelek 

- niţší ohodnocení-chybí 

finance na nenárokové 

sloţky platu 

 

- nárůst administrativy 

- sloučení MŠ  

- časová ztráta při docházení 

za ředitelem 

- zprostředkované a zkresle-

né  informace 

- malé kompetence vedoucí 

učitelky 

- nemoţnost rozhodovat o 

financích, personál., platech 

- problematická kontrola 

- neznalost lidí 

- ředitel má vysokou přímou 

vyuč. povinnost- nestíhá  

- není rozdělen rozpočet na 

jednotlivé MŠ 

- nespravedlivé rozdělování 

financí (mzdy i investice) 

- vysoký počet dětí na třídě 

- ztráta identity jednotlivých 

pracovišť 

- těţké postavení bývalé 

ředitelky (nyní ved.učit.) 

- dualita činností 

- podřízenost MŠ  

- neprůhlednost financí MP 

 i provozních 

- vysoká naplněnost tříd 

- sloučení MŠ se ZŠ 

- nízké ohodnocení  zaměstn. 

- chybí informace nebo jsou 

neúplné 

- navýšení administrativy  

- mnoho hodin zástup. navíc 
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Tabulka č. 6.3; Pozitiva a negativa v řízení školy-ředitelé 

POZITIVA 

MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ 

- samostatnost rozhodování 

- nezávislost 

- dobré vztahy, empatie 

- atmosféra a spolupráce 

- profilace školy, ŠVP 

- nové přístupy k práci 

- dobré vztahy s rodiči 

- kreativita zaměstnanců 

- průhledné financování 

- zainteresovanost na 

výdajích (snaha šetřit) 

 

 

 

 

- moţnost suplování 

- zabezpečení prázdninového 

provozu 

- společné akce a DVPP 

- dostatek finančních 

prostředků (provoz, mzdy) 

- malé výkyvy v úvazcích 

učitelů 

- vyuţívání provoz.pracov. 

pro více pracovišť-údrţba, 

účetní 

 

 

 

 

 

- návaznost MŠ a ZŠ  

(ŠVP, koncepce) 

- společné akce 

- znalost dětí, rodičů, učitelů 

- příprava předškoláků 

- zabezpečení ekonom., 

právnického servisu  

- vetší subjekt, větší finance 

- vyuţívání prostor ZŠ 

- vyuţívání profesí pro více 

subjektů-údrţba, účetní, 

školník 

- moţnost přesunů úvazků 

mezi MŠ a ŠD 

- vedoucí učit.má více času 

na pedagogickou práci 

NEGATIVA 

- nárůst administrativy 

- vysoký úvazek ředitele 

(přímá vyučov.povinnost)  

- nemoţnost mít zástupce 

(nelze sníţit úvazek) 

- zvyšování nároků na ředit. 

- mnoho různých činností 

- velká odpovědnost ředitele 

- omezená moţnost delego-

vání úkolů  

- nemoţnost odborných 

konzultací 

- zasahování zřizovatele do 

činnosti školy 

- těţce se prosazují poţadav-

ky u zřizovat. -malý subjekt 

 

- nárůst administrativy 

- chybí osobní kontakt  

- mnoho hodin navíc 

- vysoká přímá vyučovací 

povinnost ředitele, zástupce 

- nevyhovující oblast kontro-

ly a řízení, hospitací 

- sloţitá organizace provozů 

- vysoká odpovědnost za vše 

- nemotivující postavení 

bývalé ředitelky (ved.uč.) 

- ztíţená komunikace 

- znehodnocená práce 

odloučeného pracoviště 

(rivalita mezi školami) 

- vzdálenost mezi objekty 

- zkreslené informace od 

vedoucích učitelek 

- nízké ohodnocení ředitele 

- nedodrţování pravidel, prac. 

doby, únik informací 

- trvá napětí z nuceného slou-

čení, i přes snahu domluvy  

- ředitelka je osamocena 

- nárůst odpovědnosti ředit. 

- nárůst administrativy 

- ředitel musí znát více 

předpisů (i za MŠ) 

- náročnost řízení pro ředit. 

- chybí přímý kontakt 

- omezené rozhodování 

vedoucí učit., podřízenost  

- neprůhlednost financí 

- neinformování o mzdovém 

rozpočtu pro MŠ 

- vzdálenost mezi objekty 

- zprostředkované informace 

- nelze sloučit odpolední  

a ranní provoz MŠ a ŠD  
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6.3 Potvrzení či vyvrácení hypotéz 
 

Ke zpracování hypotéz byly vyuţity poznatky z knihy Škaloudové (31, str. 61 a násl.). 

Příloha 15) Tabulky; Výchozí hodnoty k hypotéze 1) a hypotéze 2) 

Hypotéza 1)  Principy demokratického a participativního stylu řízení eliminují kritická 

místa v řízení mateřských škol různých modelů. 

Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy byl vybrán soubor dat z otázky č. 7. Údaje vypovídaly 

o moţném ohroţení fungování mateřské školy při dlouhodobé nepřítomnosti ředitele školy. 

Hypotézu potvrzuje nebo vyvrací T-test provedený na dvou nezávislých souborech, 

v našem případě na skupině ředitelů a skupině zástupců v otázce č. 7. K testování byly 

vyuţity absolutní četnosti ze sloupců Ne a Spíše ne, z nichţ je patrná důleţitost uplatňování 

demokratických principů při řízení školy v dnešní době, čímţ lze předejít riziku kolapsu 

školy. Hladina významnosti byla stanovena na úrovni 5 %, která nám zaručuje 95% statis-

tickou jistotu.  

Stanovení hypotézy:  

H0 – Principy demokratického a participativního stylu vedení eliminují kritická místa v řízení 

mateřských škol různých modelů.  

H1 - Principy demokratického a participativního stylu vedení neeliminují kritická místa 

v řízení mateřských škol různých modelů.     

 

Tabulka č. 6.4, výsledky hypotézy 1) 

 

 

 

 

 

Potvrzením hypotézy můţeme konstatovat, ţe principy demokratického a participativního 

stylu vedení jsou na mateřských školách při řídící práci uplatňovány, a tím eliminují kritická 

místa v jejich řízení.  

Z výsledků, které jsou znázorněny v grafu k otázce č. 7, je patrné, ţe ředitelé vyuţívají ve 

značné části demokratických a participativních principů v řízení, neboť jinak by nedošlo ke 

vzájemné shodě mezi řediteli a zástupci v problému, který se týká zabezpečení fungování 

mateřské školy v dlouhodobé nepřítomnosti ředitele. Principy typické pro toto řízení byly 

zkoumány především otázkami č 3,4,5, 6 a 8. Bliţší výpočty jsou uvedeny v Příloze 15). 

Výběrová 

skupina 
Průměr Rozdíl na 5% hladině 

významnosti 

Ředitelé 11,2 
0,766 

Zástupci 7,8 
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Graf č. 6.23; Dlouhodobá nepřítomnost ředitele-zabezpečení provozu-ředitelé 

 

 

 

Graf č. 6.24; Dlouhodobá nepřítomnost ředitele-zabezpečení provozu MŠ-zástupci 
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Hypotéza 2)  

Mateřské školy s odloučenými pracovišti mají jasně stanovené kompetence k tvorbě 

ŠVP PV a sebehodnocení školy, které umožňují jejich profilaci. 

Hypotéza 2) byla vyhodnocována stejnými metodami jako hypotéza 1). Základní soubor dat 

byl vybrán z otázky č. 15a) a 15c), které znázorňují míru přenesených kompetencí při tvorbě 

ŠVP PV a sebehodnocení školy ve sloučených MŠ. 

Tuto hypotézu potvrzuje  T-test provedený na dvou nezávislých souborech, v tomto případě 

na skupině ředitelů a skupině zástupců v otázce č. 15a) a c). K testování byly vyuţity absolut-

ní četnosti ze sloupců Ano a Spíše ano, z nichţ vyplývá míra přenesených kompetencí 

v těchto dvou oblastech. Hladina významnosti byla stanovena na úrovni 5 %, která nám zaru-

čuje 95% statistickou jistotu.  

Stanovení hypotézy:  

H0- Mateřské školy s odloučenými pracovišti mají jasně stanovené kompetence k tvorbě ŠVP 

PV a sebehodnocení školy, které umoţňují jejich profilaci. 

H1 - Mateřské školy s odloučenými pracovišti nemají jasně stanovené kompetence k tvorbě 

ŠVP PV a sebehodnocení školy, které umoţňují jejich profilaci. 

 

Tabulka č. 6.5, výsledky hypotézy 2 

 

 

 

 

 

Tato hypotéza potvrdila, ţe v obou modelech sloučených mateřských škol, tzn. v MŠ + MŠ  

i v ZŠ + MŠ, jsou jasně stanoveny kompetence pro tvorbu ŠVP PV i sebehodnocení školy, 

čímţ je těmto školám umoţněna jejich profilace. 

Další důkaz pravdivosti hypotézy lze vyvodit z otázky č. 8, kdy respondenti přímo uvádějí 

komu, a také v jaké míře, jsou kompetence tvorby ŠVP PV i sebehodnocení školy v jednotli-

vých sloučených modelech delegovány. Bliţší výpočty jsou uvedeny v příloze 15) 

 

Pro účely této práce byly hypotézy 1) a 2) poměrně jistě potvrzeny. Rovněţ osobní zkušenosti 

i zkušenosti ředitelů v okolí, hovoří v jejich prospěch. Vzhledem k velikosti posuzovaného 

vzorku respondentů, nelze tyto hypotézy zobecnit pro všechny MŠ v ČR.  

 

Výběrová skupina 

 
Průměr Rozdíl na 5% hladině 

významnosti 

Ředitelé 12,6 
0,34 

Zástupci 8,3 
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Hypotéza 3) Ředitelky samostatných mateřských škol by raději volily oborové řízení  

   před právní subjektivitou.  

Na první pohled je z výsledků otázky č. 9 a 9a) a grafu č. 25 jasné, ţe počet ředitelek 

samostatných MŠ, které by raději volily oborové řízení před právní subjektivitou je tak malý, 

ţe hypotézu nepotvrzuje. Ředitelky samostatných MŠ jsou s modelem spokojeny, i přes 

problémy, které byly odhaleny u tohoto modelu MŠ v této práci. 

Přestoţe se jedná o náhodný výběr samostatných mateřských škol ze všech krajů ČR, nelze 

vzhledem k celkovému počtu respondentů tuto hypotézu zevšeobecnit. 

 

Graf č. 6.25; Změna subjektu MŠ na oborové řízení-hypotéza 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. Závěr 

7.1 Splnění cílů práce   
Projdeme-li celou práci, která byla zaměřena na vyhledávání kritických míst v řízení součas-

ných MŠ v  různých modelech jejich organizačně právního postavení v kontextu s uplatňo- 

váním demokratických a participativních principů řízení, je moţné konstatovat, ţe byla 

nalezena nejen místa kritická, ale i pozitiva, coţ je optimistické. Konstrukce dotazníků byla 

zvolena tak, aby se při vyhodnocování otázek bylo moţno dívat na problém z více úhlů, a tím 

se zvýšila relevantnost názorů. Cíl výzkumného šetření byl splněn. 

Navíc bylo zjištěno, ţe řídící pracovníci aplikují ve své práci principy demokratického a par-

ticipativního stylu řízení, které eliminují kritická místa v řízení školy.  
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7.2 Doporučení pro praxi   

Lze předpokládat, ţe ne všichni řídící pracovníci budou s výsledky a doporučeními souhlasit. 

Je to pochopitelné vzhledem ke specifikům, která kaţdá jednotlivá škola má. Přesto máme 

mnoho společného. Drtivé většině škol byla právní subjektivita dána legislativním procesem, 

školy o ni neusilovaly. Skutečnost je taková, ţe školy jsou právními subjekty, ať jiţ samo-

statnými nebo sloučenými, a je třeba hledat cesty k jejich optimálnímu fungování. 

V následující části jsou předloţena některá doporučení, jeţ vyplynula z výsledků práce a mo-

hou se stát pro řídící pracovníky inspirací.   

7.1.1 Řízení změny (change management)  

V teoretické části práce byla nastíněna skutečnost, ţe při tak rozsáhlé systémové změně jakou 

byla decentralizaci školství, došlo k mnoha chybám. Bylo rovněţ řečeno, ţe by tehdejší 

představitelé z teorie řízení změn výbornou nedostali. Tento, moţná trochu smělý výrok, 

potvrdily i některé výsledky dotazníkového šetření. 

Přesto, ţe uplynulo jiţ více neţ sedm let od povinného vstupu všech škol do právní 

subjektivity, jsou důsledky některých nepromyšlených rozhodnutí patrné i dnes. Svědčí o tom 

 nespokojenost poměrně značné části ředitelů a zástupců škol ve sloučených modelech škol. 

Některé školy se s  mnoha změnami provázejícími decentralizaci vypořádaly rychleji, jinde to 

byl proces dlouhodobý. V některých případech, zejména tam, kde došlo k direktivnímu 

rozhodnutí sloučit školy ze strany zřizovatele, problémy přetrvávají. 

Jak uvádí Prášilová (26, s. 189-190):„Po roce 1989 řídí čeští ředitelé „své “školy v  perma-

nentně turbulentním prostředí. Změn je tolik, ţe většinou není šance se na jejich zvládnutí 

v předstihu připravit a často ani patřičně reagovat. Přitom to jsou mnohdy změny mající pro 

školy zásadní aţ revoluční význam, někdy dokonce ohrožující samotnou existenci některých 

škol. V této souvislosti zmíním „jen“ demografický vývoj, reformu veřejné správy a z ní 

vyplývající kurikulární reformu“. 

Výše uvedený způsob změn se můţe stát pro řídící pracovníky určitým ponaučením pro jejich 

praxi. Umění řízení změny se netýká jen změn systémových, ale i změn „malých“.  

Vyuţití této teorie ve školách popisuje Prášilová (26, 191-193). Je vybráno to 

podstatné, co se týká eliminace některých kritických míst v řízení školy. Teorie řízení změny 

můţeme ve škole pomoci provádět: 

1. Strukturální změny, které se mohou týkat změn v organizaci práce a způsobu řízení. 

Například, aby se spolu mohli pracovníci setkávat, zpracovávat projekty, vzájemně u sebe 

hospitovat, inovovat společně ŠVP PV atd. Měnit můţeme technologie a pracovní postupy, 

jako zpracovat nový systém kontrolní činnosti, na kterém by se podíleli všichni pracovníci 
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školy, inovovat přístup k dětem zavedením některé alternativní formy výuky, kreativně  

a funkčně vyuţívat učebny a další prostory školy, spolupracovat s partnerskou školou apod.  

2. Kulturní změny, které se promítají ve vzájemných vztazích a chování mezi pracovníky 

navzájem, mezi vedením a pracovníky. Můţe k nim patřit změna řídícího stylu, například  

z autokratického na participativní nebo vyuţití koučování, podporování či mentorování apod. 

K dalším změnám můţe patřit preference správných hodnot, které pedagogové při své práci 

projevují a ředitelé je mohou ocenit na veřejnosti. Mezi ně můţeme zařadit samostatnost, 

iniciativu, smysl pro spolupráci, ochotu učit se i znalosti sdílet a další. 

3. Individuální změny podporující ţádoucí změny pracovního chování jednotlivých pracov-

níků. Například při vytváření nových pracovních schopností u zaměstnanců formou dalšího 

vzdělávání. V podpoře a vytváření ţádoucích pracovních postojů, případně v přijetí nebo 

výměně pracovníků. 

Aplikací změn v českém školství se zabývá Plamínek, Urban, Obst, Prášilová a další autoři. 

Pro základní orientaci a jednoduchou aplikaci řízení změny je moţné si zapamatovat několik 

kroků, které byly pro naše účely zpracovány jako přehled z publikace Vebra (3, s. 330-336) : 

 

Fáze managementu změny: 

1. Určit potřebu změny, tzn. vytipovat, která změna je pro organizaci nutná. Fázi provádí 

většinou manaţer, který musí umět pracovat s informacemi. Pro úspěch tohoto bodu je třeba:  

a) vědět: příčiny problému, podstatu problému, přínosy, které lze očekávat 

  b) chtít: manaţer nezpochybňuje nutnost změny a její realizaci  

 c) umět: mít příslušnou kompetenci pro prosazení změny s ohledem na její charakter  

d) věřit: přesvědčení o správnosti uskutečnění změny i v případě nezdarů 

2. Připravit a realizovat změnu 

Tuto fázi provádí buď manaţer nebo pověřená osoba či tým a je pro řízení změny klíčová. 

Pokud je jiţ rozhodnuto o potřebě změny je nutné: 

a) zabezpečit příslušné zdroje podle charakteru změny: finanční, personální, kvalifi-

kační, materiální apod.  

b) řídit vlastní proces změny: tj. přípravu, naplánování, realizaci, kontrolu 

3. Přijmout a stabilizovat změnu 

Je nutné získat pro změny ty, kterých se změna týká. Většina lidí změny odmítá například 

z důvodu konzervatismu, je pohodlnější dělat to, co známe; z obavy ze ztráty jistoty, 

postavení, prestiţe atd. 
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Rady pro manažera, jak překonat odpor podřízených ke změnám: 

- informovat o nutnosti a potřebě změny 

- zapojit spolupracovníky jiţ do procesu příprav změny 

- komunikovat (porady), vysvětlovat pozitiva změn pro pracovníky 

- objasnit, jak budou řešeny momenty, které se mohou jevit jako neţádoucí 

- věnovat pozornost všem obavám a námitkám 

 

Pro eliminaci kritických míst v řízení školy je vhodné zapamatovat si při řízení změny tuto 

citaci Vebra (3, s. 335):„ Je empiricky prokázáno, ţe lidé podstatně lépe přijímají změnu po-

kud se na ní od počátku podílejí, neţ kdyţ jsou ke změně vedeni příkazem“.  

 

7.2.2 Demokratické a participativní styly vedení lidí-osvědčený způsob vedení  

Participace: svazek mezi lidmi zaloţený na citové afinitě (vzájemném vztahu), důleţitý pro 

sjednocení v jedné komunitě (27). 

Participovat: mít podíl, účast, podílet se, účastnit se (27). 

Demokratický: princip rovnoprávného uplatňování vůle všech členů nějaké skupiny (27). 

Tak, jak bylo předesláno v teoretické části práce jsou jednotlivá pracoviště mateř-

ských škol, vzhledem k počtu zaměstnanců, většinou malými organizacemi. Ty mají vysoké 

předpoklady pro uplatňování demokratického a participativního stylu vedení. Výsledky 

dotazníkového šetření potvrdily, ţe je řídící pracovníci v kaţdodenní práci vyuţívají. Jak bylo 

i prověřeno hypotézou 1), mohou tyto styly eliminovat kritická místa v řízení mateřských 

škol.  

Autoři literatury managementu se shodují na tom, ţe existuje mnoho teorií, které se zabývají 

vedením lidí. Nikdo však ještě nevymyslil takový styl, který by byl univerzální, který by bylo 

moţno vyuţít za všech situací, ve všech organizacích, prostředním „universálního“ vedoucí-

ho. Kaţdý člověk je specifická osobnost, a to jak osoba řídící, tak i osoba řízená. Je proto 

vhodné, aby se kaţdý řídící pracovník seznámil se styly vedení lidí (leadershipem) a poznal 

některé manaţerské techniky. 

Jak uvádí Svoboda (28, str. 8-10): „Pro školství je důleţité zjištění: skupiny nekvalifikovaných 

pracovníků dosahují často lepších výsledků na základě vedení „na krátké uzdě“ a s důrazem 

na negativní motivaci (co se nesmí, za co mohou být postiţeni), zatímco vzdělaní, odborně  

a osobnostně vyspělí pracovníci dosahují aţ neočekávaných výsledků, je-li jim poskytnuto 

dostatek autonomie a participace.“ 
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Jako příklad leadershipu můţeme uvést dvě klasické teorie managementu, jejichţ součástí 

jsou demokratické a participativní styly vedení. Podrobněji se s nimi lze seznámit v literatuře. 

1. Teorie stylu:  „Autokrat – demokrat – volná uzda“  

2. Čtyři systémy podle Reinsise Likerta 

 Opírá se do značné míry o „klasické styly“, ale zdůrazňuje více orientaci vůdců na podřízené. 

a) styl exploativně-autoritativní  

b) styl benevolentně-autoritativní  

c) konzultativní styl  

d) participativně-skupinový styl 

Participaci ve školství vysvětluje Prášilová (26, s. 136) takto:„Uplatňování stylu vedení, 

který umoţňuje zaměstnancům spolupodílet se na řídícím procesu, je v souladu s celospo-

lečenským trendem volajícím po změně klimatu na školách s důrazem na decentralizaci, 

participaci, kooperaci, na osobní zodpovědnost a samostatnost jak pracovníků, tak i ţáků. 

Pokud ředitel školy nechává v optimální míře vstupovat pracovníky do řízení organizace, 

musí jim poskytovat dostatek informací. Také musí počítat s časovou náročností takového 

přístupu k lidem. Přesto ředitelé většinou participativní vedení lidí preferují.“ 

Pokud bychom chtěli měnit svůj styl vedení, je třeba si uvědomit některé zásady:  

1) Úspěšný styl vedení lidí závisí na osobnosti řídícího pracovníka, na jeho osobních 

předpokladech. Není vhodné snaţit se vyuţívat styl řízení, se kterým se neztotoţňujeme.  

2) Chceme-li mateřskou školu nově vést právě ve smyslu demokratického, participativního 

stylu, je třeba to dělat pozvolna, s citem, zejména u nezralých či nesehraných kolektivů, které 

byly zvyklé spíše na direktivní vedení.  

3) Tyto styly vedení jsou vhodné pro stabilní kolektivy, kde se lidé znají. Podporují v nich 

iniciativu, kreativitu, výkonnost, motivaci atd.  

4) Je třeba si uvědomit, ţe participativní a demokratické styly nejsou neměnným dogmatem. 

Některé situace, které v mateřských školách řešíme, vyţadují jiný styl řízení. V krizové situa-

ci nebo extrémním stresu, kdy se snaţíme dostat stav pod kontrolu, bychom pravděpodobně 

pomocí participativního stylu řešili situaci velmi dlouho, mnohdy i neúspěšně. V takovýchto 

případech pracovníci od ředitele očekávají rozhodnost a samostatnost. 

V závěru lze doporučit, aby se řídící pracovníci, kteří chtějí více vyuţívat zmiňovaných stylů 

vedení lidí, blíţe seznámili s jejich zákonitostmi v literatuře managementu. Mezi techniky 

participativního stylu řízení patří: delegování kompetencí, řízení podle cílů, efektivní řízení 

porad, řízení pomocí informací. Atributy demokratického řízení jsou prakticky podobné, 

ne-li totoţné a slouţily jako podklad pro tuto práci.   
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7.2.3 Kompetence a jejich delegování – podmínka efektivního řízení školy 

Kompetence: schopnost, dovednost, způsobilost úspěšně realizovat nějaké činnosti, řešit 

určité úkoly zejména v pracovních a jiných ţivotních situacích (29).   

Delegování: vyslat, vysílat, určit, zmocnit, zmocňovat; práv. přenášet pravomoc na jiný orgán 

nebo osobu neţ původně oprávněnou (27). 

Zmocňování (empowerment): představuje směr vedení lidí, který spočívá v poskytnutí pra-

covníkům jisté volnosti, samostatnosti v jednání a při výkonu jim svěřené práce (30). Někteří 

autoři, především podnikového managementu, tak označují delegování. 

Delegováním podle Vebra (3, s. 85):„ Pověření výkonem nebo přenesení vymezeného rozsahu 

pravomocí a odpovědností na jinou (zpravidla podřízenou) osobu. Některé z činností mohou 

být delegovány formálně-písemným pověřením, organizačním či podpisovým řádem, jiné 

určeny ad hoc příkazem. Umění vhodně delegovat patří k důleţitým schopnostem manaţera.“ 

Delegování kompetencí na podřízené pracovníky, především zástupce škol, předpo-

kládá u řídícího pracovníka určité zkušenosti, dovednosti a znalosti. V této kapitole se 

zaměříme na moţnost uplatňování teoretických poznatků v praxi. Měla by slouţit především 

začínajícím ředitelům k získání moţného náhledu na problematiku delegování. Rovněţ 

ředitelům samostatných MŠ, kteří vykazovali nejmenší míru delegování téměř ve všech 

sledovaných oblastech. Z několika dotazníků vyplynulo, ţe někteří ředitelé samostatných MŠ 

jsou přesvědčeni o tom, ţe mnohé řídící činnosti, které by mohli delegovat, vykonají sami 

lépe a hlavně rychleji. Ano, proces delegování není jednoduchý, je nutné zaměstnancům úkol 

i několikrát vysvětlit, zkontrolovat, upravit atd. Při delegování kompetencí je třeba se řídit 

určitými pravidly. Následující informace byly upraveny podle Vebra (3) a Prášilové (30).  

Klady delegování a participace zaměstnanců na řízení školy: 

- v dnešní době je nemyslitelné, aby ředitel sám zvládal celou škálu úkolů a povinností  

- zaměstnanci jsou vtaţeni do procesu spoluvytváření školy a rozvoje školy 

- stávají se ke škole loajálnější a „berou ji svou“ 

- na pracovišti se vytváří pozitivní, tvůrčí klima, které se odráţí i na přístupu k dětem  

- vytvářejí se vzájemné vazby mezi pracovníky 

- zmocnění pracovníci se učí samostatnosti, čímţ se profesně rozvíjejí 

- vedoucí pracovník si uvolňuje ruce od nadbytku rozhodování, které musel dělat a pone-

chává si ve svých rukou jen zásadní rozhodnutí 

- zmocnění působí motivačně-větší volnost v jednání obohacuje práci zaměstnanců 

- rozhodovací hierarchie zaloţená na delegování je pokládána za flexibilnější 

-  rozhodnutí jsou přijímána rychleji, přímo na místě a se znalostí věci 
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Pravidla pro delegování kompetencí: 

- ředitel nemůţe přenášet na niţší řídící pracovníky úkoly, které jsou jednoznačně 

delegovány jemu, za které jednoznačně nese odpovědnost  

- není vhodné delegovat pouze nepopulární úkoly a ponechat si ty, které nás „baví“ 

- delegování by měla předcházet analýza výběru kompetencí i vhodného pracovníka 

- do řešení jiţ zadaných úkolů není vhodné svévolně zasahovat nebo je odebírat 

- je nutné jasně vytyčit cíle, kterých má být dosaţeno 

- sledovat průběţně řešení úkolu, příp. pomoci    

- zpřístupnit co nejširší zdroje informací 

Jako pomůcku pro rozdělení kompetencí lze vyuţít kompetenční matici, kterou uvádí ve své 

publikaci Prášilová (26, s. 100). Kompetenční matice byla upravena pro účely MŠ, lze s  ní 

dále pracovat podle  podmínek a cílů konkrétní školy a je vhodná pro všechny modely MŠ.  

 

Tabulka č. 7.1; Kompetenční matice 

Pozice 
Kompetence 

metodické 

Kompetence 

rozhodovací 

Kompetence 

výkonné 

Ředitel školy    

Zástupce ředitele    

Vedoucí učitelka     

Správce budovy    

Ekonom. zástupce    

Vedoucí ŠJ    

 

„Podmínkou, aby pracovník mohl realizovat tyto řídící kompetence je, aby k tomu měl 

potřebné nástroje:motivační, kontrolní, hodnotící a potřebné informace k rozhodování. Tyto 

nástroje je moţné sestavit do obdobné jednoduché matice.“(26, s. 100). 

 

7.2.4 Komunikace a informování-důležité nástroje participace 

Komunikace: sdělování informací, myšlenek pocitů; dorozumívání. Z pedagogického hledis-

ka je důleţitá sociální komunikace, která můţe probíhat pomocí mluvené řeči, psaného  

a tištěného slova, obrazového materiálu, gest (29). 

Informování: přenos informací od vysílatele, zdroje, k příjemci pomocí informačního kanálu.  

Základními atributy demokratického a participativního stylu vedení je informování  

a s ní související komunikace. Bez nadsázky můţeme říci, ţe v mateřských školách, zejména 

ve sloučených subjektech, kde není ředitel denně přítomen, hraje komunikace a informování 
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zaměstnanců klíčovou úlohu pro fungování školy. V průběhu běţné praxe škola shromaţ-

ďuje a uchovává velké mnoţství informací metodických, pedagogických, o zaměstnancích, 

dětech, zápisy z porad atd. Je jich tolik, ţe je zde nelze vyjmenovat. Vţdy je na řediteli školy, 

aby vytvořil takový vnitřní informační systém, který bude skutečně funkční. To znamená, 

aby dokázal kaţdému zaměstnanci zprostředkovat k plnění jeho úkolů všechny potřebné 

informace. Případně, aby věděl, kde je získat. Jedině tak ředitel předejde rozšiřování zkresle-

ných, nepravdivých informací či fám, které mohou zbytečně vyvolat nevraţivost, hněv, 

nepochopení, ale i rezignaci na práci nebo odpor k vedení či kolegům. Navíc ředitel školy je 

povinen zaměstnance o důleţitých záleţitostech informovat, případně s nimi některé záleţi-

tosti projednat. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 276 a násl. Ředitel školy má 

k přenosu informací účinný nástroj-komunikaci. 

 Oblast komunikace a informování je velmi obsáhlá, zabývá se jí mnoho profesionál-

ních autorů, v jejichţ dílech lze nalézt inspiraci, ale také pomoc při řešení konfliktů, zavádění 

účinného informačního systému atd. Nejčastější formy komunikace na školách jsou: osobní, 

telefonická, elektronická, oběţníky, písemnosti, pedagogické rady nebo porady vedení. 

Kritická místa zjištěná v těchto oblastech jsou uvedena v předchozích kapitolách. Při přenosu 

informací vţdy dochází k jejich přirozenému zkreslování, zejména je-li tento přenos 

zprostředkován další ještě osobou, coţ je časté u sloučených MŠ. Ředitel by proto měl při 

sdělování důleţitých nebo aktuálních zpráv vyuţít i více forem tzv. informaci „duplovat“.  

Z následujícího obrázku Světlíka (23, s. 212), je patrné, ţe v kaţdé fázi komunikačního 

procesu dochází k jeho ovlivňování „šumy“. Je vhodné vţdy dostat zpětnou vazbu o po-

chopení informace. 

 

Obrázek č. 7.1;  Základní model komunikačního procesu 
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Na dalším obrázku je znázorněno, jak můţe docházet ke zkreslování „slábnutí“ informace, 

pokud je předávána prostřednictvím dalších osob.  

 

Obrázek č. 7.2;  Zprostředkované informace „slábnou“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeho s mírou! Budeme-li například denně zasílat zaměstnancům e-maily, přestanou je 

postupně vnímat jako důleţité. Nepomohou ani vykřičníky a důleţité informace pak snadno 

přehlédnou. To platí i o telefonních hovorech. Telefon by měl být účinnou pomůckou při 

aktuální potřebě sdělení, vţdyť nepatří mezi nejlevnější. Na plánování úkolů, hodnocení školy 

apod., by určitě měla slouţit osobní schůzka nebo porada. Řídící pracovníci v modelu ZŠ+MŠ 

poměrně striktně odmítají oběţníky a písemnosti, coţ je v dnešním „administrativním“ světě 

pochopitelné, ale i zde platí, ţe důleţité informace, zvláště pokud se týkají více lidí nebo 

důleţitého problému, by měly být písemné. 

 

7.2.5 Další vzdělávání zástupců-jistota ředitele 

Jak uvádí Svoboda (30, kap. 2, s. 8): „Neinformovaní podřízení se stávají loutkami v dnešním 

světě změn a nejsou schopni se kompetentně vyjadřovat k ţádným závaţným rozhodnutím“.  

Tento výrok bychom mohli rozšířit: „Neinformovaný zástupce, potencionální hrozba ředitele“ 

Určitý kritický bod vyvstal z dalšího vzdělávání řídících pracovníků na niţším stupni 

řízení. Odpovězme si na otázky. Mají tito pracovníci pro řízení školy nebo jejího úseku 

opravdu dostatečné předpoklady? Rozšiřují si je? Umoţňuje ředitel DVP v řídících doved-

nostech?  

Jak bylo zmíněno, ředitel v současné době není schopen zvládnout řídící práci sám. Některé 

kompetence musí delegovat ve všech modelech MŠ. Je tedy v jeho zájmu, aby svého zástupce 
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potřebnými znalostmi a dovednostmi vybavil. Především z důvodu předcházení rizikům  

a chybám, jenţ mohou vzniknout při neerudovaném řízení školy či jejího úseku.  

Tento fakt navíc potvrdily výsledky výzkumného šetření, které ukázaly, ţe zástupci 

ředitelů postrádají znalosti, praktické dovednosti i „pracovní“ vlastnosti. Blíţe otázka. č.12, 

13,14 a 15. Nad tímto zjištěním se mohou ředitelé ve své škole zamyslet, a pokud uznají, ţe 

se kritický bod týká i jejich zástupců, měli by jej řešit.  

Jako pomůcku například pro výběr zástupců či vhodného typu DVP atd., lze vyuţít jednodu- 

chou matici. Zvolíme kritéria, např. znalosti, dovednosti. Vytipujeme zástupce. U kaţdého 

postupně do jednotlivých kvadrantů dopisujeme zjištěný stav. Poté se rozhodneme, co dělat: 

I. S těmito lidmi se nejlépe pracuje, pozor na jejich přetěţování; 

II. Tyto lidi je nutné poslat na cílené DVP 

III. Tyto osoby je nutné vhodně motivovat. 

IV. Pokusit se je přesunout motivací, DVP  alespoň do kvadrantů II. a III., jinak na trh práce. 

 

Obrázek č. 7. 3; Matice – naléhavosti a důleţitosti úkolů 

 

 

7.2.6 Time management, self management a psychohygiena-pomocníci ředitele 

Time management: je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času, obvykle za 

účelem zvýšení efektivnosti vyuţití pracovního i osobního času.  

Self management:sebeřízení, sebevedení, management řízení sebe sama. 

 

Vedoucí pracovníci mají tendenci věnovat úkolům mnoţství času v obráceném poměru k jejich 

důleţitosti“         C. Northcote Parkinson 

 

Jak říkají klasikové: „Pokud chceme někoho řídit, měli bychom umět řídit sami sebe.“ 

Dlouhotrvající zatíţenost, velké mnoţství úkolů, napětí, konflikty, nedostatek aktivního odpo-

činku, odkládání řešení některých úkolů, práce pod časovým tlakem, práce bez přestávek, 

ZNALOSTI, 

DOVEDNOSTI 
DOSTATEČNÉ NEDOSTATEČNÉ 

KLADNÉ 
  I.      SCHOPNÍ A OCHOTNÍ 

(Chce a umí- ideál) 

II.    NESCHOPNÍ, ALE OCHOTNÍ 

(Chce, ale neumí) 

 

ZÁPORNÉ 

 

 

III.    SCHOPNÍ, ALE NEOCHOTNÍ 

(Umí, ale nechce) 

IV.   NESCHOPNÍ A NEOCHOTNÍ 

(Neumí a nechce) 
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nadměrné pití kávy, nízká motivace atd. To je jen malý výčet okolností, které nepříznivě  

a především dlouhodobě, doprovází práci mnoha ředitelů i zástupců škol. Ten, kdo řekne, ţe 

se ho tyto řádky netýkají, patří mezi ty spokojené. Dokázal si svůj čas i práci organizovat, umí 

za sebou v práci „zavřít dveře“, nenosit si ji domů; umí odpočívat, věnovat se rodině, koníč-

kům, ţije plnohodnotný ţivot. Není pochyb o tom, ţe by si to přáli všichni.  

Z interpretační části této práce však vyplynuly i jiné poznatky. Pracovní doba všech řídících 

pracovníků je trvale překračována průměrně o 7 hodin týdně, ředitelé jsou přetíţení, ztrácejí 

motivaci k práci, neúměrně se hromadí administrativní činnosti, délka přímé vyučovací je 

značná, nespokojenost s ohodnocením také.  

Ředitelé i učitelé často trpí stresem. Pokud jej dokáţí zvládnout, můţe jim pomoci při řešení 

různých situací, posiluje je. Nebezpečný je však stres dlouhodobý. Připojují se různé psycho-

somatické potíţe, jako jsou bolesti hlavy, ţaludku, nespavost, podráţděnost, nervozita a další 

symptomy. Pokud člověk přestane zvládat i běţné situace, hovoříme jiţ o tzv. syndromu 

vyhoření. Tento syndrom je rozšířený hlavně u tzv. pomáhajících profesí (v sociálních 

sluţbách), je častý i u učitelů. 

Je nutné si tyto symptomy včas uvědomit a pokusit se je eliminovat, případně vyhledat 

odbornou pomoc nebo literaturu. Existuje opět mnoho prací, které se věnují Self managemen-

tu a Time managementu. Např.: Plamínek, J., Sebepoznání, sebeřízení a stres; Caunt, J., Time 

management, jak hospodařit s časem“, a další. Dalo by se shrnout, ţe principem těchto teorií 

je zmapovat své pracovní i ostatní návyky, poznat sám sebe, označit priority. Naučit se pláno-

vat čas a hospodařit s ním tak, aby se ţivot jedince stal plnohodnotný a smysluplný. 

V literatuře se často cituje tzv. Paretovo pravidlo, podle kterého se věci, které musíme 

udělat, dělí podle jejich naléhavosti a důleţitosti. Z toho vyplývají i čtyři moţnosti, jak 

s věcmi naloţit. Pro jejich třídění se pouţívá matice. Pokud se podle ní naučíme třídit věci 

alespoň v hlavě, stane se naše práce efektivnější.  

 

Obrázek č. 7.4; Matice – naléhavosti a důleţitosti úkolů 

Členění problému NALÉHAVÉ MÉNĚ NALÉHAVÉ  

DŮLEŢITÉ 
I. 

Řešíme hned 

II. 

Řeším na druhém místě 

MÉNĚ DŮLEŢITÉ 

III. 

Zbaví se jich, 

 předáme jinému 

IV. 

Vyhodíme 
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7.2.7 Návrhy na změny právních předpisů- podmínka pro řízení školy 

V našich právních předpisech je moţné nalézt poměrně mnoho nesrovnalostí a chyb. Hlavně 

nejsou, díky častým novelizacím, přehledné. Některé právní předpisy neodpovídají realitě  

a potřebám škol. Následuje několik právních předpisů, jejichţ výklad není zřetelný, 

diskriminuje některou skupinu zaměstnanců školství, a proto by byla vhodná jeho úprava. 

Jedná se o můj osobní názor, se kterým nemusí mnozí souhlasit, ale určitě stojí za zamyšlení. 

 

1) Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce;  § 279 Informování a § 280 Projednávání 

Podle teorií demokratického a participativního stylu řízení se doporučuje, mimo jiné, posky-

tovat zaměstnancům informace o všech důleţitých záleţitostech, např. i o finančních opera-

cích, mzdových prostředcích, atd. Pokud prostudujeme zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, 

pak u malých organizací do 10 zaměstnanců, takto ředitel postupovat nemusí, je z povin-

nosti zaměstnance informovat o některých ustanoveních vyňat přímo zákonem.  

Jedná se o § 279 Informování, kde ředitel takové školy nemusí zaměstnance informovat  

o ekonomické a finanční situaci a jejím pravděpodobném vývoji. Obdobně se k zaměstnan-

cům zaměstnavatelů do 10 zaměstnanců chová i § 280 Projednávání. Blíţe jmenovaný zákon.  

 

2) Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracov-

níků. Umoţňuje svoji novelou, nařízením vlády č.273/2009 Sb., ze dne 17. srpna 2009, 

jmenovat zástupce mateřské školy jiţ, pokud má škola jednu třídu. Touto novelou se narov- 

nal nesoulad pro malé MŠ, určitě to pomůţe MŠ v odloučených pracovištích.  

Týká se tato změna i samostatných MŠ?  To není zcela jasné. Můţe  ředitel samostatné MŠ, 

která nemá žádný organizační útvar, jmenovat svého zástupce? Pokud se budeme striktně 

drţet zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a budeme posuzovat MŠ, která nemá ţádný 

organizační útvar, do jehoţ čela by mohl být vedoucí jmenován, protoţe všichni zaměstnanci 

podléhají přímo řediteli školy. Pak takový zástupce jmenovat nelze. Ředitel by takový útvar 

musel v OS stanovit, pak by mohl zástupce jmenovat. K tomuto problému jsou různé interpre-

tace. Snad se ředitelé samomat-ných MŠ brzy dočkají jasné odpovědi. Blíţe kapitola 3.3.2. 

 

3) Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků. Upravit v Příloze týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitelům 

mateřských škol, např. srovnatelně s ředitelem ZŠ s prvním stupněm.  
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U sloučených modelů škol MŠ+MŠ a ZŠ+MŠ tuto hranici ještě sníţit. Například  

koeficientem vypočteným podle počtu odloučených pracovišť, které ředitel řídí.. To znamená, 

čím více škol, tím méně přímé vyučovací povinnosti.  

 

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

vzdělávání (školský zákon). Zakotvit povinnost ředitelů modelu ZŠ+MŠ, přidělovat mzdové 

prostředky na příslušnou součást minimálně podle vypočteného normativu pro příslušnou 

školu (odloučené pracoviště MŠ). Obdobné opatření by si přály asi i zástupci MŠ+MŠ. 

Například: v § 160, odst. 5 ve větě první, která by zněla: „ Finanční prostředky ze státního 

rozpočtu podle odstavců 1 a 2 se poskytují, účelově zvlášť pro každý druh školy, jejíž 

činnost právnická osoba vykonává, a to, podle skutečného počtu dětí, ţáků nebo studentů 

ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech…   

 

5) Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně dalších zákonů,  

Doplnit do zákona obdobné nařízení o předpokladech pro výkon funkce jmenovaného 

zástupce tak, jako to mají ředitelé škol. Například § Předpoklady pro výkon funkce zástupce 

ředitele. Jmenovaný zástupce by pak měl povinnost získat do určité doby znalosti v oblasti 

řízení školství, absolvováním studia pro řídící pracovníky škol v rámci dalšího vzdělávání.  
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7.3 Závěr: 

Na závěr práce je vhodné ocitovat dvě moudré věty, které s tématem řízení mateřských škol 

velmi úzce souvisí: 

Peter Drucker:  „Lidé jsou náš největší kapitál“.   

   „ Problémy mizí jen, když s nimi někdo něco udělá“. 

 

Škola je sloţitá společenská instituce s mnoha nezaměnitelnými specifiky. Řídící pracovník se 

po celou dobu své řídící činnosti snaţí nalézt optimum pro děti, zaměstnance, společnost. 

Toto optimum by měl hledat i pro svoji řídící práci. Řízení školy ve formě právnické osoby, 

klade na její vedení mnoho nároků, které jsou spojeny s neustálými změnami vně i uvnitř 

organizace. Na tyto změny je třeba reagovat, nebo ještě lépe, pokusit se je předvídat. Ředitelé 

jsou doslova zavaleni mnoţstvím informací, které je nutno třídit, vyhodnocovat a aplikovat 

v praxi.  

Jiţ dávno nestačí vystudovat jeden obor či získat osvědčení z kvalifikačního studia pro 

ředitele. Jak je patrné i z materiálu Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice 

- Bílé knihy (15), proměňuje se celá škola. Mění se role pedagogů jako nositelů změn, mění se 

kompetence škol, poţadavky, strategie, nároky atd. Ty pak s sebou zákonitě přináší nutnost 

celoţivotního vzdělávání. 

Přes veškerá kritická místa, která byla nalezena, drtivá většina ředitelů umí „svoje“ školy 

řídit, ví jak vést své zaměstnance, je i sociálně zralá. Někdy pro nalezení optimálního stavu 

stačí více komunikace, motivace a upřímně projevený zájem o práci kolegů. Někdy je to ale 

proces sloţitější, který vyţaduje notnou dávku trpělivosti. I zde pomůţe správně volená ko-

munikace, dodrţování stanovených pravidel nebo jejich změna, k níţ by mělo docházet po 

vzájemné dohodě a vysvětlení.  

Přejme si, aby naše mateřské školy zůstaly plné zapálených, veselých a kreativních učitelů,   

chápajících a spravedlivých ředitelů. Doufejme, ţe i tvůrci našich právních předpisů, budou 

více slyšet na hlasy„ze spodu“, upraví některé právní předpisy, a tak pomohou nejen 

ředitelům, zástupcům, ale všem zaměstnancům škol vytvářet dobré podmínky pro kvalitní 

vzdělávání. 

Doufám, ţe se tato práce stane inspirací pro řídící pracovníky v různých modelech 

mateřských škol. Rovněţ můţe poslouţit zřizovatelům při rozhodování o školách  

a jejich organizačně právním postavení. Pro naše zákonodárce by mohla být dalším impulzem 

ke změně zákonných předpisů. 

 

        Hana Sedláková 
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Příloha 1)   

Proces decentralizace škol v právních předpisech 

Proces  decentralizace  - souvislosti reformy veřejné správy a vzniku škol 

jako samostatných právních subjektů 

 

Reformě školské vzdělávací soustavy v ČR předcházela reforma veřejné správy. Školám byly 

svěřeny nové kompetence v souladu s obecnými právními předpisy, jenţ se postupně promí-

taly do fungování a změn v celém školském systému. Autonomie daná školám byla vedena 

jako součást národní legislativy modelem „shora dolů“. Průběh tohoto legislativního procesu 

od vzniku krajů, přes vymezení nových kompetencí místním samosprávám, aţ po vznik škol 

jako samostatných právních subjektů, byl uskutečněn několika zásadními, na sebe navazují-

cími  právními předpisy. 

Zásadní význam pro odstartování reformy veřejné správy má ústavní zákon č. 347/1997 Sb., 

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České ná-

rodní rady č.1/1993 Sb., Ústava české republiky. (8). Tento zákon jasně vymezuje vznik 

vyšších územních samosprávných celků, dále jen VÚSC, tj. čtrnácti krajů na území ČR, 

 a rovněţ tak ustanovuje postavení obcí, které se stávají základními územními samosprávný-

mi celky, dále jen ÚSC. Zákon, vzhledem k nutné přípravě  a sloţitosti změn, nabyl účinnosti 

od 1.1.2000. 

Na tento zákon navazuje zákon č. 36/1960 Sb., a to novelou  zákonem č. 132/2000 Sb., 

o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, 

zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě  Praze. (9). Tento rozsáhlý zákon 

mění působnosti a územní obvody různých správních orgánů. Mimo jiné se v části padesáté 

šesté, čl.LVI, odst. 2 uvádí, ţe práva a povinnosti z pracovně právních vztahů přecházejí 

z ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, z okresních  úřadů a ze školských úřadů na 

ÚSC. Zákon zabezpečil plynulý přechod zaměstnanců škol z okresních úřadů přímo na školy 

jako na nové zaměstnavatele. Nebylo tomu tak ale u všech pracovníků, resp. ředitelů škol. 

Bliţší vysvětlení tohoto problému je uvedeno pro jeho rozsah v příloze 2). 

Pro postavení škol se stal, do jisté míry zlomový zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) (10). Zákon na základě § 35 odst.1 a 2,  ukládá obcím povinnost v péči  

a uspokojování potřeb občanů, mezi které, mimo jiné, patří i péče o výchovu a vzdělávání 

v je-jím územním obvodu. Dále v § 35 písm. a) dává moţnost obci, v její samostatné 

působnosti, zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační sloţky obce. Konkrétně podle § 

84 odst. 2 můţe obec zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační sloţky státu, 

schvalovat jejich zřizovací listiny. Mimo tato ustanovení je obec povinna podle  § 102  odst.2, 
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písm. b), plnit vůči právnickým osobám a organizačním sloţkám zaloţeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů. Tímto 

zvláštním předpisem je v současnosti pro mateřské a ostatní školy a školská zařízení 

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

vzdělávání (11). 

Obdobnou roli jakou má zákon č.128/2000 Sb., o obcích, má  zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), (12) jenţ řeší problematiku škol zřizovaných v samostatné 

působnosti krajských orgánů a zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (13), který řeší 

problematiku škol na území hlavního města Prahy, v jeho jednotlivých obvodech. 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (14), podle  

§27 aţ § 37 písm. a) umoţňuje územním samosprávním celkům zřizovat příspěvkové 

organizace se samostatnou právní subjektivitou, vymezuje povinnost určit obsah zřizovacích 

listin těchto subjektů, např. předmět jejich činnosti, sídlo, označení statutárních orgánů a způ-

sob jejich vystupování, vymezení majetku, práv a moţností s nakládáním s tímto majetkem, 

moţnosti doplňkové činnosti, tvorbě a uţití fondů a další kompetence. Tento zákon byl v roce 

2009 změněn rozsáhlou novelou zákonem č. 421/2009 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých  souvisejících  zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších před-

pisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (32). 

Pro naše účely posuzování vzniku modelů mateřských škol v jejich různém organi-

začně právním postavení má rozhodující vliv zákona č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon 

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony (5). Ten ukládá v § 24 odst. 4 obci nebo kraji, který je zřizovatelem 

předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, a které nemá právní subjektivitu (je 

tedy zřízeno jako organizační sloţka obce nebo kraje), a není organizační součástí jiného 

předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistit 

změnu právní formy v souladu s § 14 odst. 2 a 7 a § 16 tohoto zákona nejpozději do 1.1.2003. 

  Na základě uvedených právních norem, musela být všem školám a školským zaříze-

ním, zapsaným ve školském rejstříku, tedy i školám mateřským, udělena právní subjektivita. 

Zřizovatelé škol pak měli moţnost volit ze tří variant:  

a) sloučení jedné či více organizačních sloţek do jiţ existující příspěvkové organizace 

b) vznik nové příspěvkové organizace z jedné organizační sloţky 

c) vznik jedné příspěvkové organizace z více organizačních sloţek, de facto se jedná  

o souběţné splynutí více organizačních sloţek a zřízení jedné příspěvkové organiz. 
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Mateřské školy vznikly v následujících modelech jejich organizačně právního pořádání:  

a) mateřské školy jako samostatné právní subjekty 

b) mateřské školy sloučené z více subjektů pod jeden právní subjekt  

c) mateřské školy jako součást základních či jiných škol 

  

           Příloha 2) 

Různé pohledy a přístupy na přechod ředitelů MŠ škol  

do právní subjektivity ze strany krajských úřadů. 

(ke kapitole 3.1.  právní vymezení problematiky) 

Některé tehdejší odbory školství krajských úřadů pouţily u ředitelů škol, kteří zůstávali na 

školách ve funkcích nového dovětku §14 v zákonu č.284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 

564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a někte-

ré další zákony (5), cit.: „Ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených 

podle tohoto odstavce jmenuje a odvolává rada obce se souhlasem krajského úřadu. Při 

jmenování vychází zejména z výsledků konkurzního řízení a stanoviska rady školy, pokud je 

zřízena.“ 

Slovo zejména bylo vzato, jako musí a potvrzení ve funkci ředitelů podmiňovaly některé 

krajské úřady vyhlášením nového konkurzu. Vzhledem k tomu, ţe obce by celý proces pře-

chodu škol do právní subjektivity, včetně nových konkurzních řízení nestihly, ředitele škol 

v jednom dni odvolaly a v tom stejném dni jmenovaly na dobu určitou do doby vyhlášení 

a ukončení konkursního řízení. Určitým paradoxem a důkazem hektičnosti a zmatečnosti 

v tomto procesu přechodu škol do právní subjektivity pak zůstává i fakt, ţe MŠMT ve svém 

doporučujícím materiálu Metodická pomoc školám (17, čl.II., odst.1.2), v bodě 1.2.3 vysvět-

luje zřizovatelům nutnost konání konkurzních řízení a ve stejném doporučení (17, dodatek), 

které bylo zveřejněno i ve stejném Věstníku MŠMT, pak přikládá dodatek, který k bodu 1.2.3 

říká, ţe konání konkurzního řízení a jmenování ředitele je nadbytečné s ohledem na 

skutečnost, ţe dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nemění se 

věcná ani majetková podstata škol, předškolních zařízení či školských zařízení a přeměna 

jedné organizační sloţky obce na jednu PO se posuzuje jako změna zařazení v síti. Na mno-

hých školách nové konkurzy dosud vyhlášeny nebyly, a tak setrvávají ředitelé škol s tímto 

jmenováním na dobu určitou i nadále ve svých funkcích. Příkladem jsou některé mateřské 

školy v kraji Vysočina.  
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Tabulka č. 1; Problematické oblasti řízení-ředitelé  Příloha 3) 

 

Tabulka č. 2; Výpomoc v oblasti-ředitelé 

Problematické oblasti řízení - ředitelé 

 
Oblasti řízení 

 
 

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 

Ekonomika  
 financování 
 

 
P 
 

3 13 6 4  
62
% 

3 12 8 6 
51% 

5 2 12 5 

28% 

% 
0,1
2 

0,5 0,23 0,15 0,10 0,41 0,28 0,21 0,20 0,08 0,48 0,20 

b 
 

Koncepce 
a plánování 
 

P 0 2 12 12 

8% 

0 0 18 11 
2% 

3 11 8 3 

56% 

% 0 0,08 0,46 0,46 0 0 0,62 0,38 0,12 0,44 0,32 0,12 

c 
 

Organizační 
oblast 
 

P 1 3 11 11  
16
% 

0 2 15 12  

7% 

2 4 9 10 

24% 

% 
0,0
4 

0,12 0,42 0,42 0,00 0,07 0,52 0,41 0,08 ,016 0,36 0,40 

d 
Personální 
a vedení lidí 
 

P 0 5 10 11  
19
% 

1 0 10 18  

3% 

3 2 8 11 

20% 

% 0 0,19 0,38 0,42 0,03 0 0,34 0,62 0,12 0,08 0,32 0,44 

e 
Administra-
tivní činnosti 
 

P 20 5 1 0  
96
% 

22 5 1 1  

93% 

11 8 1 4 
76% 

 
% 

0,7
7 

0,19 0,04 0 0,76 0,17 0,03 0,03 0,44 0,32 0,04 0,16 

f 
Výše vyuč. 
povinnosti  

P 8 10 2 6 
69
% 

11 9 8 1 

69% 

x x x X 

x 
% 

0,3
1 

0,38 0,08 0,23 0,38 0,31 0,28 0,03 x x x x 

Výpomoc v oblastech řízení - ředitelé 

Oblastí řízení   
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 

a 
 

Ekonomika  
 financování 
  

 
P 
 

16 6 2 2 
 

85% 

21 4 3 1  

86

% 

19 0 1 5 
 

76% 

% 0,62 0,23 0,08 0,08 0,72 0,14 0,10 0,03 0,76 0 0,04 0,20 

b 
 

Koncepce  
a plánování 
  

P 1 1 2 22 
 

8% 

4 7 7 11  

38

% 

8 8 3 6 
 

64% 

% 0,04 0,04 0,08 0,85 0,14 0,24 0,24 0,38 0,32 0,32 0,12 0,24 

c 
 

Organizační 
oblast 
  

P 1 5 2 18 
 

23% 

5 13 2 9  

62

% 

7 6 3 9 
 

52% 

% 0,04 0,19 0,08 0,69 0,17 0,45 0,07 0,31 0,28 0,24 0,12 0,36 

d Personální  
a vedení lidí 
  

P 2 0 3 21 

8% 

5 3 5 16 
27

% 

4 5 3 13 

36% 

% 0,08 0 0,12 0,81 0,17 0,10 0,17 0,55 0,16 0,20 0,12 0,52 

e Administra- 
tivní činnosti 
  

P 2 2 2 20 
 

16% 

4 7 4 14  

38

% 

11 2 2 10 
 

52% 

% 0,08 0,08 0,08 0,77 0,14 0,24 0,14 0,48 0,44 0,08 0,08 0,40 
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Příloha 4) 

Tabulka č. 3; - Problematické oblasti- zástupci 

 

 

Tabulka č. 4; Výpomoc v řízení-zástupci 

 

Problematické oblasti řízení - zástupci 

 
Oblasti řízení 

  
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 

a 
 

Ekonomika  
 financování 
  

 
P 
 

2 5 0 0 

59% 

1 2 7 4 

16% 

5 0 4 6 

31% 

% 0,17 0,42 0,00 0,00 0,05 0,11 0,37 0,21 0,31 0,00 0,25 0,38 

b 
 

Koncepce  
a plánování 
  

P 0 0 5 7 

0% 

0 1 4 14 

5% 

1 2 9 4 

19% 

% 0,00 0,00 0,42 0,58 0,00 0,05 0,21 0,74 0,06 0,13 0,56 0,25 

c 
 

Organizační 
oblast 
  

P 0 3 1 8 

25% 

0 0 5 14 

0% 

0 3 7 6 

19% 

% 0,00 0,25 0,08 0,67 0,00 0,00 0,26 0,74 0,00 0,19 0,44 0,38 

d 
Personální  
a vedení lidí 
  

P 0 2 6 4 

17% 

0 0 8 11 

0% 

0 2 5 9 

13% 

% 0,00 0,17 0,50 0,33 0,00 0,00 0,42 0,58 0,00 0,13 0,31 0,56 

e 
Administrati
vní činnosti 
  

P 9 2 1 0 

92% 

0 10 9 0 

53% 

0 11 4 1 

69% 

% 0,75 0,17 0,08 0,00 0,00 0,53 0,47 0,00 0,00 0,69 0,25 0,06 

f 
Výše vyuč. 
povinnosti 

P 2 0 6 4 

17% 

0 10 0 9 

53% 

3 5 5 3 

50% 

% 0,17 0,00 0,50 0,33 0,00 0,53 0,00 0,47 0,19 0,31 0,31 0,19 

Výpomoc v oblastech  řízení - zástupci 

 
Oblasti řízení 

  
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 

a 
 

Ekonomika  
 financování 
  

 
P 
 

10 2 0 0 
100
% 

17 2 0 0 100

% 

15 1 0 0 100

% 
% 0,83 0,17 0,00 0,00 0,89 0,11 0,00 0,00 0,94 0,06 0,00 0,00 

b 
 

Koncepce  
a plánování 
  

P 3 0 0 9 

25% 

5 2 4 8 
37% 

3 5 2 6 
50% 

% 0,25 0,00 0,00 0,75 0,26 0,11 0,21 0,42 0,19 0,31 0,13 0,38 

c 
 

Organizační 
oblast 
  

P 2 1 1 8 

25% 

6 0 4 9 
32% 

2 0 6 8 
13% 

% 0,17 0,08 0,08 0,67 0,32 0,00 0,21 0,47 0,13 0,00 0,38 0,50 

d 
Personální  
a vedení lidí 
  

P 1 2 0 9 

25% 

5 3 4 7 
42% 

4 4 2 6 
50% 

% 0,08 0,17 0,00 0,75 0,26 0,16 0,21 0,37 0,25 0,25 0,13 0,38 

e 

Administra-
tivní 
činnosti 
  

P 0 3 0 9 

25% 

7 3 3 6 
53% 

8 0 0 8 
50% 

% 0,00 0,25 0,00 0,75 0,37 0,16 0,16 0,32 0,50 0,00 0,00 0,50 
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           Příloha 5) 

 

Graf č. 1; Problematické oblasti v řízení – zástupci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 2; Problematické oblasti v řízení – zástupci 
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Příloha 6) 

Tabulka č. 5; Informování zaměstnanců – ředitelé    

 

 

Tabulka č. 6; Spolurozhodování zaměstnanců  - ředitelé 

Informování  zaměstnanců - ředitelé 

 
Sledované oblasti 
  
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 

Tvorba   
a čerpání 
provoz. 
rozpočtu 

 
P 
 

13 9 2 2 
85% 

 

19 8 2 0 
94% 

17 7 1 0 
96% 

% 0,50 0,35 0,08 0,08 0,66 0,28 0,07 0 0,68 0,28 0,04 0,00 

b 
 

Výše   
rozpočtu 
mzdových 
prostředků 

P 8 9 3 6 
66% 

 

17 10 2 0 
93% 

17 6 1 1 
92% 

% 0,31 0,35 0,12 0,23 0,59 0,34 0,07 0 0,68 0,24 0,04 0,04 

c 
 

Výše 
nenárokov. 
složek platu 

P 9 6 4 7 
58% 

19 7 3 0 
90% 

17 5 3 0 
88% 

% 0,35 0,23 0,15 0,27 0,66 0,24 0,10 0 0,68 0,20 0,12 0 

d 
Personální 
změny 

P 23 3 0 0 
100
% 

22 5 1 1 
93% 

22 3 0 0 
100
% 

% 0,88 0,12 0,00 0 0,76 0,17 0,03 0,03 0,88 0,12 0 0 

e 
Koncepční 
záměry školy 

P 24 2 0 0 
100
% 

27 2 0 0 
100
% 

18 6 0 1 
96% 

% 
0,92 0,08 0 0 0,93 0,07 0 0 0,72 0,24 0 0,04 

Spolurozhodování  zaměstnanců - ředitelé 

Sledované oblasti 
MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 

Tvorba 
a čerpání 
provoz. 
rozpočtu 

  
P  
  

12 6 5 3 
69% 

15 7 5 2 
76% 

4 11 7 3 
60% 

% 0,46 0,23 0,19 0,12 0,52 0,24 0,17 0,07 0,16 0,44 0,28 0,12 

b 
 

Výše 
rozpočtu 
mzdových 
prostředků 

P 0 3 10 13 
50% 

7 4 13 5 
38% 

6 4 8 7 
40% 

% 0,00 0,12 0,38 0,50 0,24 0,14 0,45 0,17 0,24 0,16 0,32 0,28 

c 
 

Výše 
nenárokov. 
složek platu 

P 0 4 10 12 
15% 

8 9 8 4 
59% 

8 6 5 6 
56% 

% 0,00 0,15 0,38 0,46 0,28 0,31 0,28 0,14 0,32 0,24 0,20 0,24 

d 
Personální 
změny 

P 5 13 5 3 
69% 

9 9 6 5 
62% 

12 6 3 4 
72% 

% 0,19 0,50 0,19 0,12 0,31 0,31 0,21 0,17 0,48 0,24 0,12 0,16 

e 
Koncepční 
záměry školy 

P 20 5 1 0 
96% 

18 8 3 0 
90% 

13 12 0 0 
100
% 

% 
0,77 0,19 0,04 0 0,62 0,28 0,10 0 0,52 0,48 0,00 0,00 
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Příloha 7) 

Tabulka č. 7; Informování ze strany ředitelů- zástupci 

 

Tabulka č. 8; Spolurozhodování v řízení-zástupci 

 

Informování ze strany ředitelů- zástupci 

Sledované oblasti 
MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 

Tvorba 
a čerpání 
provoz. 
rozpočtu 

  
P  
  

5 5 2 0 
82% 

13 2 4 0 
79% 

8 1 6 1 
56% 

% 0,42 0,42 0,17 0,00 0,68 0,11 0,21 0,00 0,50 0,06 0,38 0,06 

b 
 

Výše 
rozpočtu 
mzdových 
prostředků 

P 5 5 0 2 
82% 

15 3 1 0 
95% 

6 3 6 1 
57% 

% 0,42 0,42 0,00 0,17 0,79 0,16 0,05 0,00 0,38 0,19 0,38 0,06 

c 
 

Výše 
nenárokov. 
složek platu 

P 5 2 3 2 
59% 

11 3 2 3 
74% 

6 2 7 1 
51% 

% 0,42 0,17 0,25 0,17 0,58 0,16 0,11 0,16 0,38 0,13 0,44 0,06 

d 
Personální 
změny 

P 9 3 0 0 
100
% 

13 5 1 0 
94% 

15 0 0 1 
94% 

% 0,75 0,25 0,00 0,00 0,68 0,26 0,05 0,00 0,94 0,00 0,00 0,06 

e 
Koncepční 
záměry školy 

P 9 3 0 0 
100
% 

13 3 2 1 

74% 
12 1 0 3 

81% 
% 0,75 0,25 0,00 0,00 0,68 0,16 0,11 0,05 0,75 0,06 0,00 0,19 

Možnost spolurozhodování zástupců - zástupci 

   
Sledované oblasti 
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 

Tvorba 
a čerpání 
provoz. 
rozpočtu 

  
P  
  

3 7 1 1 
84% 

7 2 3 7 
48% 

7 2 0 7 
57% 

% 0,25 0,59 0,08 0,08 0,37 0,11 0,16 0,37 0,44 0,13 0,00 0,44 

b 
 

Výše 
rozpočtu 
mzdových 
prostředků 

P 0 4 2 6 
33% 

3 5 4 7 
42% 

7 4 3 2 
69% 

% 0,00 0,33 0,17 0,50 0,16 0,26 0,21 0,37 0,44 0,25 0,19 0,13 

c 
 

Výše 
nenárokov. 
složek platu 

P 0 3 1 8 
25% 

8 4 1 6 
63% 

7 6 1 2 
82% 

% 0,00 0,25 0,08 0,68 0,42 0,21 0,05 0,32 0,44 0,38 0,06 0,13 

d 
Personální 
změny 

P 4 8 0 0 
100
% 

9 4 6 0 
68% 

14 0 0 2 
88% 

% 0,33 0,67 0,00 0,00 0,47 0,21 0,32 0,00 0,88 0,00 0,00 0,13 

e 
Koncepční 
záměry školy 

P 11 1 0 0 
100
% 

9 4 3 3 

68% 

11 4 0 1 

94% 

% 0,92 0,08 0,00 0,00 0,47 0,21 0,16 0,16 0,69 0,25 0,00 0,06 
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Příloha 8) 

Graf č. 3; Informování zaměstnanců-zástupci          

 

 

Graf č. 4; Spolurozhodování zaměstnanců-zástupci          
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Příloha 9) 

Tabulka č. 9; DVP v oblasti řízení  ředitelé 

 

 

 

Tabulka č. 10; DVP v oblasti řízení-zástupci 

 

 

 

 

DVP v oblasti řízení školy se účastní - podle  ředitelů 

 
Soubor osob 

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 
Ředitel  

P 
 

25 1 0 0 
100
% 

27 2 0 0 
100
% 

19 3 1 2 
88
% 

% 0,96 0,04 0,00 0,00 0,93 0,07 0,00 0,00 0,76 0,12 0,04 0,08 

b 
 

Zástupce 

P 7 5 4 8 
52% 

14 9 5 1 
79% 

15 7 2 1 
88
% 

% 0,28 0,24 0,16 0,32 0,48 0,31 0,17 0,03 0,60 0,28 0,08 0,04 

c 
 

Pedagog 

P 3 2 3 16 
24% 

2 4 8 15 
21% 

7 2 3 13 
36
% 

% 0,12 0,12 0,12 0,64 0,07 0,14 0,28 0,52 0,28 0,08 0,12 0,52 

d Ostatní  

P 4 0 0 22 
16% 

8 0 0 21 
28% 

4 0 0 21 
4% 

% 0,16 0,00 0,00 0,84 0,28 0,00 0,00 
 

0,72 
0,16 0,00 0,00 0,84 

DVP v oblasti řízení školy se účastní - podle  zástupců   
 
   Soubor osob 
  
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 
Ředitel  

  
P  
  

11 1 0 0 
100% 

19 0 0 0 
100% 

15 1 0 0 
100% 

% 0,92 0,08 0,00 
0,0
0 

1,0 0,00 0,00 0,00 0,94 0,06 0,00 0,00 

b 
 

Zástupce 

P 4 3 0 5 
58% 

14 4 0 1 
95% 

10 3 2 1 
82% 

% 0,33 0,25 0,00 
0,4
2 

0,74 0,21 0,00 0,05 0,63 0,19 0,13 0,06 

c 
 

Pedagog 

P 1 0 0 11 
8% 

2 2 1 14 
22% 

4 0 0 12 
25% 

% 0,08 0,00 0,00 
0,9
2 

0,11 0,11 0,05 0,74 0,25 0,00 0,00 0,75 

d Ostatní  

P 5 0 0 0 
42% 

1 0 0 0 
4% 

2 0 0 0 
13% 

% 0,42 0,00 0,00 
0,0
0 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 
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Příloha 10) 

 

Graf  č. 5; DVP v oblasti řízení – zástupci 

 

 

 

Graf  č.6; Preferované formy komunikace s řediteli  –zástupci 
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          Příloha 11) 

Tabulka č. 11; Preferované formy komunikace-ředitelé  

 

Tabulka č.12; Preferované formy komunikace-zástupci  

Preferované nejčastější formy komunikace v mateřských školách  řediteli škol 
 

Preferovaný 
způsob komunikace 
  
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 

a 
 

  Osobně  

  
P  
  

25 1 0 0 
100
% 

26 3 0 0 
100
% 

23 1 1 0 
96
% 

% 0,96 0,04 0,00 0,00 0,90 0,10 0,00 0,00 0,92 0,04 0,04 0,00 

b 
 

Telefonicky 
 

P 12 5 7 2 
64
% 

16 6 5 2 
76% 

11 8 4 2 
76
% 

% 0,46 0,19 0,27 0,08 0,55 0,21 0,17 0,07 0,44 0,32 0,16 0,08 

c 
 

Elektronicky 
 

P 6 3 4 12 
36
% 

16 4 3 6 
69% 

12 5 5 3 
68
% 

% 0,24 0,12 0,16 0,48 0,55 0,14 0,10 0,21 0,48 0,20 0,20 0,12 

d 
Oběžníky, 
písemnosti 
 

P 8 6 2 9 
56
% 

9 9 6 5 
62% 

2 3 5 15 
20
% 

% 0,32 0,24 0,08 0,36 0,31 0,31 0,21 0,17 0,08 0,12 0,20 0,60 

 
e 

Pedagogické 
rady, porady 
vedení 

P 18 7 0 0 
100
% 

26 2 1 0 
97% 

7 9 7 2 
64
% 

% 
0,72 0,28 0,00 0,00 0,90 0,07 0,03 0,00 0,28 0,36 0,28 0,08 

Preferované nejčastější formy komunikace v MŠ s řediteli  - zástupci 

 
Preferovaný 

způsob komunikace 
 
 

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 
% 
 
 
 a 

 
  Osobní  

  
P  
  

12 0 0 0 
100
% 

15 1 3 0 

84% 

15 0 0 1 

94% 

% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,05 0,16 0,00 0,94 0,00 0,00 0,06 

b 
 

Telefonicky 
 

P 4 4 2 2 

66% 

13 6 0 0 
100
% 

9 7 0 0 

100% 

% 0,33 0,33 0,17 0,17 0,68 0,32 0,00 0,00 0,56 0,44 0,00 0,00 

c 
 

Elektronicky 
 

P 3 0 4 5 

25% 

10 7 0 2 

90% 

11 1 0 4 

75% 

% 0,25 0,00 0,33 0,42 0,53 0,37 0,00 0,11 0,69 0,06 0,00 0,25 

d 
Oběžníky, 
písemnosti 
 

P 3 3 1 5 

50% 

12 4 1 2 

84% 

0 0 4 12 

0% 

% 0,25 0,25 0,08 0,42 0,63 0,21 0,05 0,11 0,00 0,00 0,25 0,75 

 
e 

Pedagogické 
rady, porady 
vedení 

P 7 5 0 0 
100
% 

11 4 4 0 

79% 

3 1 9 3 

24% 

% 
0,58 0,42 0,00 0,00 0,58 0,21 0,21 0,00 0,19 0,06 0,56 0,19 
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Příloha 12) 

Tabulka č. 13; Dlouhodobá nepřítomnost ředitele-ředitelé  

 

Tabulka č.14; dlouhodobá nepřítomnost ředitele-zástupci 

Dlouhodobá nepřítomnost ředitele školy na pracovišti – z hlediska ředitele školy 

 
Sledované oblasti     
 
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 a 

 
Vzdělávací 
práce 

P 
 

0 1 3 22 
4% 

2 2 5 20 
14% 

0 1 3 21 
4% 

% 0,00 0,04 0,12 0,85 0,07 0,07 0,17 0,69 0,00 0,04 0,12 0,84 

b 
 

Pracovní 
morálka 

P 0 2 14 9 
8% 

1 2 14 12 
10% 

0 1 6 16 
4% 

% 0,00 0,08 0,54 0,35 0,03 0,07 0,48 0,41 0,00 0,04 0,24 0,64 

c 
 

Ekonomická 
oblast 

P 6 2 7 12 
27
% 

2 6 8 13 
28% 

1 4 7 13 
20
% 

% 0,19 0,08 0,27 0,46 0,07 0,21 0,28 0,45 0,04 0,16 0,28 0,52 

d 
Organizace 
provozu 

P 0 6 6 14 
23
% 

2 4 8 15 
21% 

0 2 6 17 
8% 

% 0,00 0,23 0,23 0,54 0,07 0,14 0,28 0,52 0,00 0,08 0,24 0,68 

 
e 

Personální 
oblast 

P 1 3 10 12 
16
% 

2 7 7 13 
31% 

1 2 9 13 
12
% 

% 0,04 0,12 0,38 0,46 0,07 0,24 0,24 0,45 0,04 0,08 0,36 0,52 

 
f 

Jiná oblast 
P 2 0 0 1 

8% 
1 0 0 0 

4% 
0 0 0 0 

0% 
% 0,8 0,00 0,00 0,4 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobá nepřítomnost ředitele školy na pracovišti – z hlediska zástupce 

Ohrožené oblasti 
řízení 

  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 

a 
 

Vzdělávací 
práce 

P 
 

0 0 0 12 
0% 

0 0 0 19 
0% 

0 0 0 16 
0% 

% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

b 
 

Pracovní 
morálka 

P 0 0 0 12 
0% 

0 0 7 12 
0% 

0 0 6 10 
0% 

% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,37 0,63 0,00 0,00 0,38 0,63 

c 
 

Ekonomická 
oblast 

P 0 1 3 8 
8% 

0 0 5 14 
0% 

0 0 6 10 
0% 

% 0,00 0,08 0,25 0,67 0,00 0,00 0,26 0,74 0,00 0,00 0,38 0,63 

d 
Organizace 
provozu 

P 0 0 0 12 
0% 

0 0 3 16 
0% 

0 0 4 12 
0% 

% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,16 0,84 0,00 0,00 0,25 0,75 

 
e 

Personální 
oblast 

P 0 0 0 12 
0% 

0 0 1 18 
0% 

0 0 5 11 
0% 

% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,05 0,95 0,00 0,00 0,31 0,69 
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Příloha 13) 

 Graf  č. 7; Zabezpečení provozu při nepřítomnosti ředitele -zástupci 

 

 

Tabulka č.15;  ŠVP, sebehodnocení a hospitační činnost-ředitel 

 

Tabulka č. 16; ŠVP, sebehodnocení a hospitační činnost-zástupci 

 
Tvorba ŠVP, sebehodnocení školy , hospitace – ředitelé 

 
 
 

Osoba 

 
Sledovaná oblast 

 

a) ŠVP PV 
b) Sebehodnocení 

školy 
c) Hospitace 

MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ 

Ředitel školy 27% 10% 0% 46% 10% 0% 88% 28% 28% 

Zástupce školy 0% 0% 36% 0% 3% 68% 0% 10% 56% 

Ředitel a zástupce 0% 7% 12% 12% 24% 12% 8% 62% 16% 

Kolektiv školy 73% 83% 52% 42% 62% 20% 4% 0% 4% 

Tvorba ŠVP, sebehodnocení školy, hospitace  – zástupci 
 

 
 
 

Osoba 

Sledovaná oblast 
 

a) ŠVP PV b) Sebehodnocení 
školy 

c) Hospitace 

MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ 

Ředitel školy 0% 16% 0% 0% 5% 6% 100% 32% 13% 

 Zástupce školy 0% 21% 56% 0% 32% 50% 0% 37% 63% 

Ředitel a zástupce 17% 5% 25% 25% 11% 25% 0% 32% 19% 

Kolektiv MŠ 83% 58% 19% 75% 53% 19% 0% 0% 6% 
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Příloha 14) 

Graf č. 8; ŠVP, sebehodnocení a hospitační činnost-zástupci 

 

 

 

Tabulka č. 17;  Spokojenost se současným modelem školy – ředitelé 

 

 

 

 

Tabulka č. 18;  Spokojenost se současným modelem školy - zástupci 

 

 

 

 

 

Spokojenost se současným modelem školy -  ředitelé 
   
  
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 Spokojenost 

s modelem 

 
P 
 

18 6 2 6 
92% 

4 8 11 6 
42% 

7 12 4 2 
76% 

% 0,69 0,23 0,08 
0,0
0 

0,14 0,28 0,38 0,21 0,28 0,48 0,16 0,08 

Spokojenost se současným modelem školy -  zástupci  
   
  
  

MŠ MŠ + MŠ ZŠ + MŠ 

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 
 
 
 Spokojenost 

s modelem 

 
P 
 

11 1 0 0 
100
% 

8 2 3 6 
53% 

1 7 7 1 
50% 

% 0,92 0,08 0,00 0,00 0,42 0,11 0,15 0,32 0,06 0,44 0,44 0,06 
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Příloha 15) 

Tabulka č. 19; Časový snímek řídících pracovníků 

 

Tabulka č. 20; Výchozí hodnoty k hypotéze 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 21; Výchozí hodnoty k hypotéze 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl na 5% hladině významnosti  

Hypotéza 1) 0,76 Hypotéza 2) 0,34 

 Obě čísla leţí v intervalu od 0 do 1,96.  

Časový snímek řídících pracovníků 

 Ředitel Zástupce 

Sledované oblasti MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ MŠ MŠ+MŠ ZŠ+MŠ 

a 
 

Ekonomika a financování 6,9 7,4 2,7 3,3 3,4 2,8 

b 
 

Řízení organizace 8,6 8,6 3,2 6,0 7,7 7,1 

 
c 
 

Řízení pedagog. procesu 3,6 5,4 1,8 2,1 3,4 4,1 

d Právní oblast 3,7 4,3 1,9 1,3 1,5 1,9 

e Vedení lidí 5,7 7,3 2,2 2,7 6,3 5,4 

 Celkem řídící činnosti 28.5. 33 11 14,4 20 21,3 

 
f 

Přímá vyuč.povinnost 19,7 14,2  
x 
 

29,1 20,4 24,7 

 Celkem počet hodin 48,2 47,2 x 43,5 40,4 46 

Výchozí hodnoty pro hypotézu 1) 

Výchozí hodnoty Ředitelé Zástupci 

Střední hodnota 12,0 7,5 

Rozptyl 24,0 34,1 

Směrodatná odchylka 4,9 5,8 

Průměr 11,2 7,8 

Počet 30,0 30,0 

Výchozí hodnoty pro hypotézu 2) 

Výchozí hodnoty Ředitelé Zástupci 

Střední hodnota 12,0 9,0 

Rozptyl 85,2 41,4 

Směrodatná odchylka 9,2 6,4 

Průměr 12,6 8,3 

Počet 8,0 8,0 
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Příloha 16) 

Dotazník  pro ředitele a  ředitelky mateřských škol 

 (kritická místa v řízení mateřských škol – srovnání pozitiv a negativ) 

Váţená paní ředitelko, váţený pane řediteli,   

obracím se na Vás, jako na ředitele  mateřské školy,  s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku.   

 

Účelem dotazníku je shromáţdit informace o pozitivech a negativem v řízení současných MŠ  

v různých modelech jejich organizačně právního postavení – samostatné MŠ,  MŠ sloučené 

z více subjektů  a  MŠ sloučené se  ZŠ.   

Cílem výzkumného šetření je shromáţdit a setřídit Vaše zkušenosti a nastínit moţná řešení 

kritických  míst.  Výsledky poté jsou určeny nejen pro začínající ředitele, ale i pro nás ostatní, 

kdo se řízením mateřských škol zabýváme, pro zjednodušení naší práce a předcházení 

kritickým momentům v řízení MŠ.  Výsledky mohou vyuţít také zřizovatelé mateřských škol.   

 

Vyplnění dotazníku by Vám  mělo trvat asi  15-20 minut. 

 

Pokud budete mít zájem, ráda Vás seznámím s výsledky šetření. 

Vyplněný dotazník,  prosím, nejprve uloţte a pak zašlete zpět na adresu:  

                                                                            skolka.bites@seznam.cz 

Děkuji za spolupráci a za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

Hana Sedláková, studentka 3. ročníku  bakalářského studia 

 „Školský management“ na Pedagogické fakultě UK  Praha 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Způsob vyplňování:  

1.Hodící se odpověď označte, např. X  kříţkem, případně dopište číslo, text. 

2.Pokud dopíšete k otázkám i své další názory, budu velmi ráda. 

3.Ředitele ZŠ ,prosím  o vyplňování údajů ve vztahu  k MŠ, kterou řídí.   

 

Dotazníkem zjišťuji pouze Váš názor na danou problematiku, informace nebudou 

sloužit k porovnávání jednotlivých škol, ale ke zmapování celkové situace v řízení MŠ  

a budou zpracovávány anonymní formou. 

 
 

I. část – základní údaje                                                                   Označte X nebo dopište:  

Organizačně právní uspořádání  

Vaší MŠ  (model): 

Samostatná MŠ  

MŠ sloučená z  více MŠ  

MŠ sloučená se ZŠ  

Jiný model 

Vaše postavení ve škole: Ředitelka MŠ  

Ředitel ZŠ  

Jiné – napište jaké … 

Údaje  v počtech : Počet tříd v MŠ celkem  

Počet pracovišť MŠ  

Počet pedagogických zaměstnanců MŠ celkem  

Kolik let celkem pracujete ve funkci   

mailto:skolka.bites@seznam.cz
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Počet zástupců ředitele v MŠ:               Jmenovaný zástupce ředitele   

Nejmenovaný zástupce= vedoucí učitelka  

Pedagog s delegovanými kompetencemi  

Jiný zástupce – jaký  

Pokud byla Vaše MŠ sloučena 

s jinou MŠ nebo se ZŠ,  toto 

probíhalo: 

(nevyplňují samostatné MŠ) 

Dohodou se zřizovatelem  

Dohodou mezi řediteli škol a zřizovatelem  

Na ţádost ředitelky MŠ  

Nařízením zřizovatele (striktní nařízení)  

Jiným způsobem, napište jak… 

Kraj, ve kterém se Vaše škola nachází :  

Velikost obce, města (přibliţný počet obyvatel): 

 

 

II.část – řídící práce 
1. Uveďte, zda jsou  pro Vás  problematické následující 

činnosti   při řízení MŠ: 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Ekonomická oblast – rozpočtování,  účetnictví, dotace …      

b) Oblast koncepce MŠ a plánování – strategické plány, ŠVP      

c) Organizační oblast – zastupování, organ.akcí, BOZP, PO, kontrola      

d) Oblast personální a vedení lidí  - rozdělení pravomocí a    

                                                  povinností,    pracovně  právní, kontrola  
     

e) Nárůst administrativní práce      

ch) Dodrţet přímou vyučovací povinnost u dětí                       

                                                         (netýká se ředitelů ZŠ) 
     

i) Jiná, uveďte … 

 

2. Máte v následujících oblastech řízení MŠ výpomoc?  
(např. samostatného zaměstnance, formou sluţby, pomoc učitelky) 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) V ekonomice  a financování      

b) V oblasti koncepce a plánování       

c) V organizační oblasti      

d) V oblasti personální a vedení lidí       

e) V administrativní činnosti      

g) Další výpomoc, uveďte … 

 

3. Informujete  zaměstnance  MŠ ? 

 (u  sloučených škol jejich zástupce, vedoucí učitelku) :  

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) O tvorbě a čerpání provozního rozpočtu      

b) O celkové výši rozpočtu mzdových prostředků pro MŠ      

c) O celkové výši nenárokových sloţek  platu na  MŠ      

d) O personálních změnách   (přijímání, propouštění, změnách   

                                            úvazcích  v MŠ, …) 
     

e) O koncepčních záměrech vedení školy      

f) Další informace: 
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4. Dalšího vzdělávání v oblasti řízení školy se účastní: 
 (např.: v ekonomice, právu, vedení lidí, pracovním 

právu…)  

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Ředitel školy      

b) Zástupce MŠ  (vedoucí učitelka)      

c) Pedagogové      

d) Jiná osoba, doplňte:      

 

5. Jakou formou  nejčastěji  se zaměstnanci ?  

(u  sloučených škol  s jejich zástupci, vedoucími učitelkami) 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Osobní       

b) Telefonicky      

c) Elektronické - e-mail, skype,  intranet, apod.      

d) Oběţníkům , písemnostem      

e) Pedagogickým  radám, poradám  vedení       

f) Jiné formě komunikace, napište:      

 

6. Zaměstnanci MŠ mají  možnost spolurozhodovat:   
(u  sloučených škol  jejich zástupci, vedoucími učitelkami) 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) O tvorbě a čerpání provozního rozpočtu      

b) O rozdělení  mzdových prostředků pro MŠ      

c) O výši nenárokových sloţek  platu na pracovníky MŠ  (v %)      

d) O personálních změnách (přijímání, propouštění, změny  

                                          úvazků v MŠ) 
     

e) O koncepčních záměrech vedení školy      

f) O dalších záleţitostech, doplňte: 

 

 

7. Představte si, ţe  budete  v MŠ dlouhodobě  nepřítomen/na  

asi 2- 3 měsíce, např. zahraniční dovolená, stáţ, nemoc.  

Přestane některá s následujících oblastí v MŠ  fungovat? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Vzdělávací práce      

b) Pracovní morálka a kvalita práce      

c) Ekonomická oblast      

d) Organizace provozu      

e) Personální oblast      

f) Jiná oblast. …      

 

8. Dopište,  prosím,  kdo ve  Vaší  MŠ :   

(v případě sloučených pro jednotlivé MŠ) 

Osoba, která činnost provádí  

(ředitel, zástupkyně,pedagogové…….) 

a) Tvoří ŠVP  

b) Zpracovává sebehodnocení MŠ  

c) Provádí hospitační činnost  

d) Uveďte příp.specifika:  

 

9. Považujete  současný model Vaší MŠ (samostatná MŠ,  

MŠ sloučená z více   MŠ nebo  MŠ sloučená se ZŠ) 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

  za  zcela  optimální ?      
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9 a       Pokud jste odpověděl/-a  na předchozí otázku   „ne“ nebo „ spíše ne“,  

       kterou variantu by jste zvolil /-a.:                                            (zakříţkujte) 

 

ANO 

a) Samostatnou MŠ                               

b) MŠ pod ZŠ                                       

c) MŠ sloučenou z více subjektů          

d) Oborové řízení MŠ z centra (obdoba dřívějších školských úřadů)             

e) Jiný model , jaký ….                                                                                                                          

    

10. Napište, prosím, jaké  klady a zápory  spatřujete v modelu Vaší MŠ, případně  Vaše  další        

       připomínky, návrhy, problémy: 

 

 Klady:  

 

Zápory: 
 

 

11   ČASOVÝ  SNÍMEK  ŘEDITELE ŠKOLY: 

  Odhadněte, prosím, kolik hodin týdně věnujete následujícím činnostem, napište počet. 

 

Počet 

hodin 

a) Ekonomice  a financování           (rozpočtování, účetnictví, předpisům, kontrole…)  

b) Řízení organizace   (plánování, administrativě, organizování, jednání se zřizovatelem)   

c) Řízení pedagogického procesu    (hospitacím, tvorbě a inovaci ŠVP, hodnocení MŠ..)  

d) Právní  oblasti    (předpisům školským,  pracovně právním, odměňování, BOZ…)  

e) Vedení lidí       (komunikaci, řešení konfliktů, motivaci, kontrole, deleg.pravomocí…)  

f) Přímé  práci s dětmi                    (netýká se ředitelů ZŠ)  

 

III.část – kompetence ,Vaše spokojenost  
zástupce, vedoucí učitelky nebo pedagoga s delegovanými kompetencemi,  

12. Myslíte si, ţe Vaše  zástupkyně  má následující  odborné 

znalosti  pro řízení MŠ?   

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Odborné pedagogické znalosti pro MŠ      

b) Pro tvorbu ŠVP      

c) Znalosti z pracovně právní oblasti      

d) Znalosti z oblasti  řízení lidí – personální      

e)  Ekonomické (rozpočtování, účetnictví, …)      

f) Jiné- doplňte…      

 

13. Myslíte si, ţe Vaše zástupkyně  má  dostatečné  

praktické dovednosti  pro řízení MŠ v oblasti?  

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Organizování chodu školy      

b) Rozhodování      

c) Plánování      

d) Komunikaci s lidmi      

e) Technické dovednosti – ICT (práce na počítači)      

f) Funkční kontrole a přijímání opatření      

g) Jiné, doplňte …      
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14. Myslíte si, ţe Vaše zástupkyně  má  následující 

vlastnosti?  

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  
se 

vyjádřit 

a) Důvěryhodnost      

b) Poctivost      

c) Samostatnost      

d) Rozhodnost      

e) Odpovědnost      

f) Vytrvalost       

g) Čestnost       

h) Jiné, doplňte …      

 

15. Má Vaše zástupkyně jasně  stanoveny  pravomoci a 

odpovědnosti (kompetence)  pro řízení MŠ v oblasti ?   

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Plánování- tvorbu ŠVP      

b) Organizování      

c) Sebehodnocení  školy,  hodnocení pedagogů      

d) Rozhodování      

e) Práce s lidmi      

f) Komunikaci       

g) Motivaci lidí      

h) Vzdělávání pracovníků       

ch) Jiné, doplňte …      

 

16. Jste spokojen /-a :  ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  
se 

vyjádřit 

a) S prací  Vaší zástupkyně ?        

b) S pravomocemi, které máte?      

c) S Vaší odpovědností v  MŠ?      

d) S Vaším ohodnocením?      

e) S Vaší motivací k práci?      

f) S výší  přímé vyučovací povinnosti?  (netýká se ředitelů ZŠ)      

g) Se spoluprací mezi jednotlivými odloučenými pracovišti?                            
(netýká se samostatných MŠ) 

     

h) Příp.doplňte …      

 

Váţená paní ředitelko, pane řediteli,  děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

 

Souhlasíte s tím, abych zaslala obdobný  dotazník  Vaší zástupkyni   

(vedoucí učitelce, pedagog.pracovnici s delegovanými kompetencemi) ?  

 

Pokud ANO:  

napište, prosím, její  e-mailovou adresu:  

 

Pokud NE: 

napište , prosím, z jakého důvodu:….. 

 

 

Máte zájem o zaslání výsledků šetření? 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku   Hana Sedláková 

ano        ne 

      

 

 

ano        ne 
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Příloha 17) 

 

Dotazník  pro zástupce ředitele MŠ, vedoucí učitelky,                             

pedagogy s delegovanými kompetencemi                          

(kritická místa v řízení mateřských škol – srovnání pozitiv a negativ)                         

Váţená paní zástupkyně, vedoucí učitelko, paní  učitelko,   

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Pan ředitel/-ka Vaší MŠ k tomuto 

vyslovil/-a svůj souhlas a poskytl/-a mi Váš osobní e-mail. Vámi vyplněný dotazník, pak 

slouţí   pro výzkumné šetření a samozřejmě  jej  neodesílám p.řediteli/lce. 

   

Účelem dotazníku je shromáţdit informace o pozitivech a negativech v řízení současných MŠ  

v různých modelech jejich organizačně právního postavení – samostatné MŠ, MŠ sloučené 

z více subjektů  a  MŠ sloučené se  ZŠ.   

Cílem výzkumného šetření je shromáţdit a setřídit Vaše zkušenosti a nastínit moţná řešení 

kritických míst.  Výsledky poté jsou určeny nejen pro začínající ředitele, ale i pro nás ostatní, 

kdo se řízením mateřských škol zabýváme pro zjednodušení naší práce a předcházení 

kritickým momentům v řízení MŠ.  Výsledky mohou vyuţít také zřizovatelé mateřských škol.   

 

Vyplnění dotazníku by Vám mělo trvat  asi 15-20 minut. 

Pokud budete mít zájem, ráda Vás seznámím s výsledky šetření. 

 

Vyplněný dotazník, prosím, nejprve a uloţte a pak zašlete zpět na adresu: 

skolka.bites@seznam.cz 

 

Děkuji za spolupráci a za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

Hana Sedláková, studentka 3. ročníku bakalářského studia „Školský 

management“  na Pedagogické fakultě UK  Praha 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Způsob vyplňování:        
 

1.Hodící se odpověď označte, např. X  kříţkem, případně dopište číslo nebo text. 
 

2.Pokud dopíšete k otázkám i své další názory, budu velmi ráda. 

Dotazníkem zjišťuji pouze Váš názor na danou problematiku, informace nebudou 

sloužit k porovnávání jednotlivých škol, ale ke zmapování celkové situace v řízení MŠ     

a  budou zpracovávány anonymní formou. 
 

I. část – základní údaje:                                                       Označte X nebo dopište : 

Organizačně právní uspořádání  

Vaší MŠ : 

Samostatná MŠ  

MŠ sloučená z  více MŠ  

MŠ sloučená se ZŠ  

Jiný model 

Vaše postavení ve škole: Jmenovaný zástupce ředitele (dekretem)  

Nejmenovaný zástupce  (vedoucí učitelka)  

Pedagog s delegovanými kompetencemi  

Jiné postavení – napište jaké … 

mailto:skolka.bites@seznam.cz
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Údaje o škole v počtech : Počet tříd v MŠ  celkem  

Počet  pracovišť MŠ celkem   

Počet pedagogických zaměstnanců MŠ celkem  

Počet let ve funkci zástupce  

Počet zástupců ředitele  pro 

předškolní vzdělávání: 

 

Jmenovaný zástupce ředitele   

Nejmenovaný zástupce  (tzv.vedoucí učitelka)  

Pedagog s delegovanými kompetencemi  

Jiný zástupce – jaký 

Pokud byla Vaše MŠ sloučena 

s jinou MŠ nebo se ZŠ,  toto 

probíhalo: 

(nevyplňují samostatné MŠ) 

Dohodou se zřizovatelem  

Dohodou  mezi řediteli škol a zřizovatelem  

Na ţádost ředitelky MŠ  

Nařízením zřizovatele ( striktní nařízení)  

Jiným způsobem, napište jak… 

Kraj, ve kterém se Vaše škola nachází : 

Velikost obce, města  (přibliţný počet obyvatel): 

 

II.část – řídící práce  

1. Uveďte, zda jsou pro Vás, jako pro zástupce ředitele,  

následující činnosti  při řízení MŠ  problematické:  

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  
 se 

vyjádřit 

a) Ekonomická oblast   – rozpočtování, účetnictví, dotace…      

b) Oblast koncepce, plánování a vlastního hodnocení školy–  
                                    strategické plány, ŠVP… 

     

c) Organizační oblast – zastupování, organ.akcí, BOZP, PO, kontrola      

d) Oblast personální a vedení lidí  - rozdělení pravomocí  

                                                  a povinností,  pracovně  právní,  kontrola  
     

e) Nárůst administrativní práce      

f) Dodrţet  přímou vyučovací povinnost u dětí      

g) Jiná, uveďte … 

 

2. Máte v následujících oblastech řízení školy výpomoc?  
(např. samostatného zaměstnance, formou sluţby, pomoc učitelky) 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemoh

u  se 
vyjádřit 

a) V ekonomice  a financování      

b) V oblasti koncepce a plánování      

c) V organizační oblasti      

d) V oblasti personální a vedení lidí      

e) V administrativní činnosti      

f) Další výpomoc, uveďte … 

 

3. Jste informována ředitelem školy: ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) O tvorbě a čerpání provozního rozpočtu      

b) O  celkové výši rozpočtu  mzdových prostředků pro MŠ       

c) O celkové výši nenárokových sloţek  platu na  MŠ      

d) O personálních změnách    (přijímání, propouštění,  

                                             změnách  úvazcích  v MŠ,…) 
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e) O koncepčních záměrech vedení školy      

f) Další informace: 

 

 

4. Dalšího vzdělávání v oblasti řízení školy se účastní: 
(např.:v ekonomice, právu, vedení lidí, pracovním právu) 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  se 

vyjádřit 

a) Ředitel školy      

b) Zástupce MŠ  (vedoucí učitelka)      

c) Pedagogové      

d) Jiná osoba, doplňte:  

 

5. Jakou formou  komunikujete s ředitelem/-kou školy?    ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Osobní       

b) Telefonicky      

c) Elektronické - e-mailem,  skype, intranet, apod.      

d) Oběţníkům , písemnostem      

e) Pedagogickým radám,  poradám  vedení       

f) Jiné formě komunikace, napište: 

 

6. Máte možnost  spolurozhodovat s ředitelem školy:   ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) O tvorbě a čerpání provozního rozpočtu      

b) O rozdělení mzdových prostředků pro MŠ.      

c) O výši nenárokových sloţek  platu pro pracovníky  (v %)      

d) O personálních změnách (přijímání, propouštění, změny  

                                          úvazků v MŠ) 
     

e) O koncepčních záměrech vedení školy      

f) O dalších záleţitostech: 

 

7. Ředitel/-ka   školy bude dlouhodobě na MŠ  

nepřítomen/-na , asi 2- 3 měsíce, nemoc, dovolená… 

Přestane některá s následujících činností na  MŠ fungovat? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Vzdělávací práce      

b) Pracovní morálka a kvalita práce       

c) Ekonomická oblast      

d) Organizace provozu      

e) Personální oblast      

f) Jiná oblast. … 

 

  

8. Dopište,  prosím,  kdo ve  Vaší  MŠ :   

 

Osoba, která činnost provádí  

(ředitel, zástupkyně, pedagogové...) 

a) Tvoří ŠVP   

b) Zpracovává sebehodnocení MŠ  

c) Provádí hospitační činnost  
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d) Uveďte příp.specifika:  

 

9. Považujete  současný model Vaší MŠ  (samostatná MŠ,  

MŠ sloučená z více   MŠ nebo  MŠ sloučená se ZŠ) 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemo

hu  se 

vyjád

řit 

  za zcela optimální      

 

9 a       Pokud jste odpověděl/-a na předchozí otázku  „ne“ nebo „ spíše ne“,  

       kterou variantu by jste zvolil /-a.:                            (zakříţkujte) 

 

ANO 

a) Samostatnou MŠ                               

b) Oborové řízení MŠ z centra (obdoba dřívějších školských úřadů)             

c) MŠ sloučenou z více subjektů          

d) MŠ pod ZŠ                                       

e) Jiný model , jaký ….                                                                                                                          

 

 

10   ČASOVÝ  SNÍMEK  PRACOVNÍKA: 

  Odhadněte, prosím, kolik hodin týdně věnujete následujícím činnostem,  

  napište počet. 

 

Počet 

hodin 

a) Ekonomice  a financování  (rozpočtování, účetnictví, předpisům, kontrole…)  

b) Řízení organizace  plánování, administrativě, organizování, jednání se zaměstnanci)  

c) Řízení pedagogického procesu  (hospitacím, tvorbě a inovaci ŠVP, hodnocení MŠ..)  

d) Právní  oblasti  (předpisům školským,  pracovně právním, odměňování, BOZ…)  

e) Vedení lidí    (komunikaci, řešení konfliktů, motivaci, kontrole, deleg.pravomocí…)  

f) Přímé  práci s dětmi   

 

 

 
 III.část – kompetence,  Vaše spokojenost 
12. Myslíte si, ţe ředitel/-ka Vaší  MŠ má  následující  

odborné znalosti  pro řízení MŠ? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Odborné pedagogické znalosti pro MŠ      

b) Ekonomické                     

c) Tvorbu ŠVP      

d) Znalosti z pracovně právní oblasti      

e) Znalosti z oblasti  řízení lidí – personální      

f) Jiné- doplňte … 

 

11.  Napište, prosím, jaké  klady i zápory, které spatřujete v modelu Vaší MŠ, případně  další  

        připomínky, návrhy, problémy: 

 

Klady:  
 

Zápory: 
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13. Myslíte si, ţe ředitel/-ka Vaší MŠ má  dostatečné  

praktické dovednosti  pro řízení MŠ v oblasti ? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 

vyjádřit 

a) Organizování chodu školy      

b) Rozhodování      

c) Plánování, tvorbu koncepce MŠ      

d) Komunikace s lidmi      

e) Technických  dovednostech  – ICT (práce na počítači)      

f) Funkční kontrole a přijímání opatření      

g) Jiné, doplňte … 

 

14. Myslíte si, ţe ředitel/-ka  Vaší  MŠ má  následující 

vlastností? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

Ne nemohu  
se 

vyjádřit 

a) Důvěryhodnost      

b) Poctivost      

c) Samostatnost      

d) Rozhodnost      

e) Odpovědnost      

f) Vytrvalost       

g) Čestnost       

h) Jiné, doplňte … 

 

15. Máte jasně stanoveny  pravomoci a odpovědnosti 

(kompetence)  pro řízení MŠ v oblasti ?  

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nemohu  

se 
vyjádřit 

a) Plánování- tvorbu ŠVP      

b) Organizování      

c) Sebehodnocení  školy,  hodnocení pedagogů      

d) Rozhodování      

e) Práce s lidmi      

f) Komunikaci       

g) Motivaci      

h) Vzdělávání pracovníků (doporučit je seminář)      

ch) Jiné, doplňte … 

 

16. Jste spokojen /-a : ano spíše 
ano 

spíše 
ne 

ne nemohu  

se vyjádřit 

a) S přístupem Vašeho p. ředitele/-ky  ?       

b) S pravomocemi, které máte?      

c) S Vaší odpovědností?      

d) S Vaším ohodnocením?      

e) S Vaší motivací k práci?      

f) S výší  přímé vyučovací povinnosti u dětí?      

g) Se spoluprací mezi jednotlivými pracovišti školy?                  

                                             (samostatné  MŠ nevyplňují) 
     

h) Příp. doplňte… 

 

Máte zájem o zaslání výsledků šetření? 

 

 

                                                                               Děkuji Vám za vyplnění dotazníku, 

                         Sedláková Hana       

ano        ne 

      


