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Resumé: 

 Závěrečná práce se zabývá tvorbou organizačního řádu pro potřeby mateřské školy.  

Cílem je předložit praktický návod, který umožní ředitelkám škol orientovat se v 

platných zákonných normách a předpisech. Vysvětluje základní pojmy jako je 

organizování, odměňování a kariérní řád. Vychází z manažerské literatury a praktických 

zkušeností ředitelek a učitelek mateřských škol Tachovska a Domažlicka. V 

dotazníkovém šetření jsou zpracovány názory pedagogických pracovníků v předškolním 

vzdělávání na současný platový systém a systém odměňování. 

             

 

            Summary:  

      This final assignment deals with the formation of the organizational structure for 

the use of kindergartens. The aim is to present practical guidelines, which will enable 

directors of  kindergartens to find their way in current legal norms and regulations. It 

explains basic terms, such as organisation, remuneration and career system. It si based 

on managerial literature and practical experience of directors and teachers in 

kindergartens in the Tachov and Domažlice regions. Opinions of educational staff in pre-

school education on current salary system and the system of rewards have been obtained 

via questionnaires and are further analysed in the study. 
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 Úvod               

  Studiu školského managementu  jsem se nejprve věnovala v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a po  vykonání přijímacích zkoušek jsem 

ostýchavě  vstoupila na půdu Karlovy Univerzity v Praze. Povolání učitele je v naší 

rodině téměř tradiční a  učitelství v mateřské škole jsem si vybrala po vzoru své 

maminky, která byla spoustu let úspěšnou ředitelkou. Pracovala jsem dvacet sedm let  

s dětmi předškolního věku jako učitelka a poznala jsem, že organizační schopnosti jsou 

jednou ze zásadních dovedností dobrého ředitele školy. V současné době zastávám post 

uvolněné místostarostky v našem městě a přesvědčuji se i zde, že dobře řízená 

organizace přispívá mimo jiné i k pěkným mezilidským vztahům. 

           Cílem této práce je pomoci začínajícím ředitelkám orientovat se v platných 

zákonných normách a vytvoření základního návodu pro zpracovávání organizačního 

řádu pro potřeby mateřské školy. Ostatní pedagogické pracovníky budou možná zajímat 

výsledky dotazníkového šetření, a to názory kolegů na současný systém odměňování 

učitelů a  ředitelů v předškolním vzdělávání. 

 

Organizační řád je základním dokumentem fungující organizace. 

 

 

 

Motto 

Lidé všeobecně rostou s požadavky, které sami na sebe kladou. Rostou podle toho, co 

sami považují za úspěch a dobrý výsledek. Jestliže od sebe žádají málo, zakrní. Žádají-li 

od sebe mnoho, vyrostou v mimořádné osobnosti, aniž vynakládají úsilí větší než ti, 

kteří nedokáží nic.                                                                                                        

                                                                                                             Peter F. Drucker 
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               1.  Organizační řád 

1.Organizování 

 

1.1.1     Vymezení pojmu 

  Organizování je jedna ze základních manažerských funkcí, je to cílevědomá činnost, 

jejímž konečným cílem je uspořádat prvky v systému, jejich aktivity, koordinaci a 

kontroly tak, aby přispěly maximální měrou k dosažení stanovených cílů systému. 

Výsledkem organizování je organizace s organizační strukturou, která poskytuje 

základnu pro její fungování, plnění cíle.(ČERNÍKOVÁ, H. Teorie a praxe školského 

managementu,  PPrraahhaa::  Pedf UK 2005) 

 Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné 

činnosti lidí (jednotlivců, kolektivů) při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. 

Využívá výhod dělby práce (především specializace). Zajišťuje koordinaci potřebných 

činností a vztahů lidí, kteří je provádějí. Řád, disciplinu a způsob prováděných činností 

usnadňuje vymezením pravomocí a zodpovědnosti lidí zúčastněných v organizovaných 

procesech. (VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Management, teorie a praxe v 

informační společnosti. Praha: MANAGEMENT PRESS  2005, ISBN 80-7261-041-4) 

 

 

 1.1.2    Základní prvky organizování 

 Úkolem organizování je najít optimální specializaci pro člověka v daném systému, 

specializace zvyšuje produktivitu práce, usnadňuje kontrolu výsledků práce,  ale zvyšuje 

nároky na koordinaci. Ta je obvykle zajišťována pověřeným pracovníkem, vybaveným 

potřebnou pravomocí přidělovat příkazy, a odpovědností za dosažené cíle. Vytváření 

útvarů znamená seskupování pracovníků tak, aby optimálně probíhala koordinace. 

Rozpětí řízení vyjadřuje počet přímo podřízených pracovníků jednomu nadřízenému. 

Dělba kompetencí (delegování) je předpokladem vnitřní strukturalizace, která spočívá 

v přesném vymezení kompetencí a přiřazení odpovídajících pravomocí a 

zodpovědnosti.(ČERNÍKOVÁ, H. Teorie a praxe školského managementu,  PPrraahhaa::  Pedf 

UK 2005)  

 Obsahová náplň organizování je obvykle založena na zvládnutí řetězce návazných 

dílčích procesů. Jsou to: 

-      stanovení a uspořádání činností, které jsou nezbytné pro fungování řízeného celku, 
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- stanovení a zajištění racionální dělby práce pro provádění vymezených činností a to 

s využitím výhod specializace i profesní a kvalifikační úrovně lidí, 

- seskupení (sdružení) dříve vymezených činností tak, aby odpovídaly potřebě       

sladěného uceleného řízení a hospodárného provádění k dosažení stanovených 

dílčích cílů (potřeb, úkolů),  

- stanovení a přiřazení (delegace) rolí (úloh ) lidí, zejména pak u vedoucích 

pracovníků, kteří budou se stanovenou pravomocí a zodpovědností zabezpečovat 

plnění sdružených činností 

- koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností v prostoru a čase tak, aby to 

odpovídalo hospodárné realizaci plánovaných cílů (potřeb, úkolů záměrů) 

Každý z uvedených dílčích procesů vyžaduje stanovení přiměřené míry způsobu jeho 

realizace. ( 2, str. 105) 

 

 1.1.3    Organizační struktury 

 Třicátá léta dvacátého století přinesla světu novou vědní disciplinu, a to management 

jako obor, který má odhalit základní zákonitosti vedení a řízení podniků a institucí. 

Každá nová věda s sebou přináší nová tvrzení a předpoklady, a je úkolem vědců i 

pracovníků z praxe tato tvrzení buď potvrdit nebo vyvrátit. V prvním souboru výchozích 

předpokladů, týkajících se podstaty managementu se objevilo tvrzení že: Existuje – 

nebo musí existovat - jediná správná organizační struktura. (1,  str. 68) Peter F. 

Drucker uvádí, že toto paradigma je již dávno překonáno a ve svém díle říká: „V 

posledních několika letech, jsme dospěli k oslavování „týmu“ jako jediné správné 

organizace pro všechno. V dnešní době by nám již ovšem mělo být jasné, že nic 

takového, jako je jediná správná organizace, neexistuje. Existují pouze různé organizace, 

z nichž každá má zřejmé přednosti, zřejmá omezení a konkrétní možnosti použití. Je již 

zcela zřejmé, že organizace není žádnou absolutní kategorií. Je to nástroj sloužící k 

zproduktivnění společné práce lidí. V tomto smyslu pak každá konkrétní organizační 

struktura odpovídá určitým úkolům za určitých podmínek v určité době.“ (1, str. 70). 

Ukázalo se, že hledání jediné správné organizace pokračuje dodnes. Moderní 

technologie a postupující globalizace nám dokazují, že věda a výzkum se nezastaví a to, 

co jsme si před lety nedokázali ani představit, je dnes skutečností. Dnešní manažeři 

musejí umět rychle reagovat na změny a především se od nich očekává, že budou 

schopni tyto změny předvídat a to v rámci svěřeného úkolu i celého podniku. 
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1.1.3.1    Charakteristiky organizačních struktur 

 Určité organizační principy samozřejmě existují. Především je to nepochybně 

princip, že organizace musí být průhledná. Je třeba, aby lidé znali a chápali organizační 

strukturu, v níž mají pracovat. Zní to sice samozřejmě, až příliš často se však tento 

princip ve většině organizací porušuje. (1, str. 71) 

 Organizační struktury jsou formou sdružování činností i lidí pro zabezpečování úkolů 

organizování. Mají odpovídat potřebě koordinovat činnost dílčích kolektivů lidí při 

zajišťování cílů firmy a zároveň vytvářet příznivé podmínky pro spokojenost a motivaci 

k dosahování dobrých výsledků jejich společné práce. (2, str. 104) 

 Organizační struktury na jedné straně zabezpečují diferenciaci (dělbu práce) pro 

kvalifikované a hospodárné provádění stanoveného okruhu činností. Na druhé straně 

zajišťují také jejich integraci (harmonické celistvé řízení). (2, str. 106). 

 Formální organizační struktura (formal struktures), tzn. vedení organizační 

jednotky pomocí organizačních řádů, je charakterizována pomocí organizačních 

schémat. Neformální organizační struktury (informal struktures) se vytváří spontánně 

na základě sdílených zájmů skupin lidí. V rámci firmy jich může vzniknout celá řada. 

Pro řešení některých problémů (např, personálních) nebo prosazování nepopulárních 

záměrů, eliminaci konfliktů apod. je někdy výhodnější využívat neformální struktury, 

znát jejich vedoucí osobnosti a umět s nimi spolupracovat. ( 2, str.107). Jednoduchým 

praktickým vyjádřením organizačních struktur jsou organizační schémata firmy nebo 

její části. Mohou být rozpracována na různé úrovni podrobnosti. ( 2, str. 106). 

 Klasifikační charakteristiky organizačních struktur si můžeme rozdělit na základní a 

doplňkové. Obvykle se používá souběžně více klasifikačních hledisek  

                  (tzv. vícedimenzionální označení).    

a) Organizační struktury podle hlediska sdružování činností patří mezi základní 

organizační struktury a  rozdělujeme je na funkcionální, výrobkové a ostatní účelové 

organizační struktury, tyto málokdy existují v čisté formě. 

 Funkcionální struktury jsou založeny na funkční specializaci dílčích strukturních 

jednotek (útvarů), vnitřní uspořádání jednotlivých funkčních útvarů může být založeno 

na různých hlediscích sdružování. Do jednoho organizačního celku (odboru, oddělení) 

se kumulují stejné funkční činnosti. (obr. 1)      
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                        Obr. 1  Funkcionální organizační struktura.     

Výrobkové struktury jsou založeny na výrobkové specializaci. Do jednotlivých 

strukturních jednotek se kumulují stejné či podobné výrobky, služby, technologické 

činnosti apod. Ostatní účelové struktury se sdružují dle specifických potřeb 

(zákazníků, služeb, geografického umístění, apod.) 

b)  Další základní organizační strukturou jsou organizační struktury podle hlediska 

rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti, které účelově charakterizují vztahy mezi 

strukturními jednotkami, zejména v jejich vzájemné pravomoci. Patří sem typy liniové, 

štábní, kombinované a komisionální. 

 V liniových strukturách s přímou rozhodovací (přikazovací ) pravomocí je řízení 

shora dolů přímo zodpovědné za plnění předem vymezené soustavy cílů a úkolů, a to 

včetně jimi řízených strukturních jednotek. (obr.2)  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Liniová organizační struktura. 

 

 Štábní struktury plní především poradní funkce k zabezpečení kvalifikovaného 

rozhodování strukturních jednotek s liniovou pravomocí. Uplatňují tak své 

specializované znalosti. Příkladem mohou být předmětové komise v základním či 

středním stupni vzdělávání. (obr. 3) 
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Obr. 3  Štábní organizační struktura. 
 

 Z kombinovaných struktur bývají nečastěji užívány  struktury liniově-štábní a cílově-

programové. Liniově-štábní obvykle vznikají delegováním části rozhodovacích 

pravomocí  liniové strukturní jednotky na štábní strukturní jednotky. Ty pak uplatňují 

delegovanou liniovou pravomoc a zodpovědnost vůči jiným útvarům, a to v jednoznačně 

vymezené funkční oblasti. Do této organizační struktury bychom mohli například zařadit 

způsob vedení odloučených pracovišť škol a školských zařízení nebo řízení sloučených 

škol různých stupňů. Cílově-programové struktury kombinují organizační vztahy 

vyplývající z příslušnosti k útvaru a zároveň z účasti na nějaké krátkodobé akci 

(projektu). K rozšířeným strukturám tohoto typu patří různé modifikace tzv. maticových 

struktur. (obr.4).   

 V předškolním vzdělávání, v mateřských školách bývá často využívána jedna  

z dalších variant cílově-programových struktur a to vytváření pružných týmů. Tyto 

týmy pracují na principu tzv. neformální laterální vazby spolupráce členů týmu s dalšími 

pracovníky. V praxi to znamená, že učitelky, které jsou v hierarchii organizační struktury 

na stejné úrovni se spolupodílejí na vytváření školních vzdělávacích programů a 

následně v užším týmu zpracovávají třídní vzdělávací program. V důsledku pak všichni 

pedagogičtí pracovníci participují na úspěších či chybách práce týmu.   

 Struktury komisionálního typu bychom u nás našli v samosprávě měst a obcí. 

Zastupitelstvo obce dle zákona č.128/2000 Sb. zřizuje kontrolní a finanční výbor. Rada 

obce pak zřizuje komise, které mohou být vybaveny doporučujícími a částačně i 

rozhodovacími pravomocemi, např. komise bytová (pro přidělování nájemních bytů). 
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Obr. 4 Maticová struktura. 

 

c) Doplňkovou charakteristikou je míra delegace pravomoci a zodpovědnosti 

strukturních jednotek ve vertikální hierarchii nadřízenosti či podřízenosti vůči 

jednotkám návazným. Klasifikují se na centralizované a decentralizované. Oba krajní 

případy vlastně negují smysl organizační struktury. 

d) Členitost je další doplňkové klasifikační hledisko. Člení organizační struktury na 

ploché  s širokým rozpětím a špičaté s úzkým rozpětím. Tvar hierarchické pyramidy 

organizační struktury  informuje o počtu podřízených útvarů a o počtu řídících úrovní. 

e) Posledním uvedeným doplňkovým klasifikačním kritériem je časové trvání a to 

dočasné nebo trvalé. Širší využívání dočasných organizačních struktur, modifikace 

způsobů týmové práce může posílit pružnost organizace. 
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1.Organizační řád v mateřské škole 

 

1.2.1.Vymezení pojmu 

 

  Organizační řád je interní dokument firmy, spolku, nebo jiného společenství lidí, 

který stanoví: 

 základní koncepty vnitřní organizace a řízení 

 organizační strukturu 

 úkoly, činnost a působnost jednotlivých útvarů a vztahy mezi nimi  

 pravomoci a odpovědnosti osob 

 Organizace je buď formální skupina lidí se společnými cíli, nebo se tak označuje 

činnost, která je součástí procesu  řízení (tj. organizování). Termínem se také označuje 

jakýkoliv útvar (ekonomický, politický, státní), když se o něm hovoří v přeneseném 

slova smyslu. Hlavními znaky jsou dělba práce, spolupráce (koordinace úsilí), hierarchie 

(posloupnost ) autority, společenský cíl. Slovo samotné pochází z řeckého ὄργανον, což 

znamená nástroj. Organizací je řada druhů, od komerčních firem přes vládní a 

mezinárodní organizace a politické strany až po občanské spolky. Organizace jako 

skupiny lidí v rámci společenských věd studuje zejména sociologie, ekonomie, 

politologie, psychologie a management. 

  Slovo řád má více významů: 

-  pořádek -  opak chaosu 

  právní řád – soustava právních norem a jiných zdrojů práva jako celek 

 v právu se slovem řád označuje soubor právních norem, které komplexně upravují 

určitou oblast procesního práva (např. trestní řád, správní řád) 

  směrnice, předpis 

 
 
            1.1.2   Sestavování organizačního řádu pro potřeby mateřské školy 

 

  Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, 

řízení  

a činnost školy. Při zpracování organizačního řádu je třeba respektovat: 

   znění zřizovací listiny, 

   platné rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení 
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   platné právní předpisy  

            -  zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

            -  zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých 

                zákonů,  ve znění pozdějších předpisů 

             -  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  

                      jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

                  -  zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a příslušné 

                      prováděcí předpisy, ve znění 450/2001 o rozpočtových pravidlech 

                  -  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

                  -  zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

              - vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění novely  

                      č.43/2006 Sb. 

                  -   nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

                      službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

                  -   nařízení vlády č. 469/2002 Sb, katalog prací, ve znění pozdějších předpisů 

                  -   vyhláška č. 250/2000 Sb., o hospodaření rozpočtových  a příspěvkových 

                       organizací, ve znění č. 245/2006 Sb. 

                  -   zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 50/2002 Sb. 

                 -   nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

    přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- 

    psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

                 -  zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole, ve znění novel 320/2002 Sb. 

              a 123/2003 Sb. 

                 -   vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

                           akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků  

 

             V organizačním řádu se obvykle specifikují následující okruhy: 

   úvodní ustanovení (organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy 

                   a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy) 

  základní údaje o škole - postavení a poslání školy (označení zřizovatele, platnost 

usnesení zřízení příspěvkové organizace dle zřizovací listiny a dle rozhodnutí o zařazení 

do rejstříku škol a školských zařízení, popř. zápisu v obchodním rejstříku, vymezení 

poslání školy podle platných právních předpisů),  

   předmět činnosti školy ( definování hlavní, popř. i doplňkové činnosti v souladu se 
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zněním školského zákona a zřizovací listiny), 

  organizační struktura školy ( útvary školy a funkční místa, organizační schéma), 

součásti školy (základní škola, mateřská škola, školní družina a klub, školní jídelna 

apod.), 

   řízení školy -  kompetence, strategie (statutární orgán, ostatní pracovníci), 

                   -  organizační a řídící normy( další základní organizační a řídící normy, 

vnitřní řád školy, školní řád, vnitřní platový předpis, popisy práce zaměstnanců, vnitřní 

směrnice pro účetnictví, vnitřní kontrolní systém, spisový řád, řád inventarizace a 

operativní evidence, archivační a skartační řád) 

                   -   finanční řízení 

                   -   personální řízení  

                   -   řízení hmotných prostředků 

                   -   řízení vzdělávání 

                   -   externí vztahy 

  pracovníci a oceňování práce (vnitřní kriteria hodnotící dlouhodobou výslednost 

práce pro přidělování osobních příplatků, vnitřní kriteria hodnotící kvalitativní faktor a 

mimořádné pracovní činnosti pro rozdělování odměn), práva a povinnosti zaměstnanců  

( popisy práce vzhledem k pracovnímu zařazení), komunikační a informační systém  

jednací řád, nakládání s informacemi) 

   závěrečná ustanovení  (projednání a platnost organizačního řádu) 

   seznam příloh 

Funkčnost organizačního řádu je podmíněna charakteru školy, podmínkám školy, 

kvalitě zaměstnanců, stylu řízení. Doporučuje se návrh organizačního řádu předložit 

zaměstnancům k posouzení a na základě jejich námětů a připomínek některé části 

upravit, doplnit nebo vysvětlit proč tento dokument obsahuje právě tato ustanovení. 

(Přílohy č. 1, 2, 3, 4 obsahují vzory a náměty k vytvoření organizačního řádu mateřské 

školy) 
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2.Odměňování 

 

2.1   Vymezení pojmu 

 

  Odměna je formou kompenzace výsledků úsilí spolupracovníků, kteří se 

podílejí na činnostech firmy. Je proto úkolem manažerů vytvořit systém odměňování, 

který nejenže bude odpovídat společensky přijaté spravedlivé kompenzaci odvedené 

práce, ale zároveň bude mít i motivační a stimulační funkci. (2, str. 153) 

        Odměny, kterých se dnes obvykle v manažerské praxi využívá jsou buď hmotné 

odměny a výhody a nebo nehmotné odměny a výhody. Přímé finanční odměny jsou 

základní mzdy a platy, výkonové prémie jednotlivce, podíly na kolektivních prémiích, 

prémie a odměny za výsledky hospodaření jednotlivce, pracovního kolektivu, příplatky 

za přesčasy, příplatky za práci ve dnech pracovního klidu, podíly na zisku. Nepřímé 

finanční odměny a výhody mohou být příplatky na pojištění, příplatky na dovolenou a 

některé mimopracovní činnosti, členství v organizacích, příplatky za použití osobního 

vozu, poskytované služby. Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření jsou 

např. zvláštní ustanovení v pracovní smlouvě ohledně podmínek zaměstnání i nároků, 

prestižní název funkce a k tomu odpovídající status ve firmě, prvotřídní vybavení 

pracoviště, přednostní parkování osobního vozu, poskytování služeb, výhodné 

stravování, vlastní pomocný personál. Nehmotné odměny a výhody v sobě zahrnují 

např. zvýšenou osobní pravomoc v rozhodování, preferenční osobní růst, volnou 

pracovní dobu, samostatnost ve výzkumu, zabezpečení větší sociální jistoty zvláštní 

pracovní smlouvou (proti propouštění), atd. V rámci odměňování by měly být využívány 

různé kombinace hmotných i nehmotných odměn tak, aby motivovaly zaměstnance k 

loajalitě vůči firmě a k vyšším a kvalitnějším pracovním výkonům. 

  Každému zaměstnanci přísluší za práci mzda, plat nebo odměna z dohod. 

Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle 

obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 

výsledků. Sjednávají se před začátkem výkonu práce.  

     Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnanci 

zaměstnavatelem za jeho práci. Odměňování za práci formou mzdy uplatňují 

zaměstnavatelé, jejichž hlavní činnost směřuje ve většině případů k dosažení zisku 
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(uplatňují ho také například veřejné vysoké školy, soukromé a církevní školy, zdravotní 

pojišťovny, občanská sdružení, nadace, politické strany atd.) 

       Plat je peněžité plnění poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, 

územní samosprávný celek (obec nebo kraj), státní fond, příspěvková organizace za 

předpokladu, že její náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně 

zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo 

z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo školská právnická osoba zřízená 

MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona (č. 

561/2004 Sb.). Činnost zaměstnavatele je financována z veřejných zdrojů (v případě 

příspěvkových organizací je rozhodující míra financování z veřejných zdrojů - viz § 109 

odst. 3 písm.d)  Zákoníku práce, plat je poskytován ve veřejných službách a správě (tzv. 

nepodnikatelská sféra). Pro odměňování platem platí zásada „co není dovoleno je 

zakázáno“, tj. plat se nesmí určit jiným způsobem, v jiném složení a v jiné výši, než 

stanoví  Zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení.  

 Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.  

  Tam, kde se motivační odměny a výhody stávají rutinní záležitostí, kde si lidé 

na ně zvykají jako na běžnou součást jejich kompenzace za práci, tam ztrácejí svou 

účinnost. Je vhodné rozlišovat základní složky rutinního systému odměňování a jeho 

složky motivační. Pro složky motivační platí potřeba ponechat je v diferencované 

pravomoci vedoucích pracovníků a používat je s rozumnou frekvencí a diferencovaně. 

Je nezbytné znát a respektovat platné zákony a to v oblasti odměňování, sociální 

zodpovědnosti, v právech zaměstnanců i vedoucích pracovníků.  

 

 

2. 2.  Odměňování pedagogických pracovníků  

 

 V České republice se odměňování pedagogických pracovníků řídí zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a 

kvalifikační předpoklady a nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a 

nejnižších úrovních zaručené mzdy (nebo platu), o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  
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 Odměňování za práci je jednou z nejdůležitějších oblastí pracovněprávních vztahů a 

platí pro ni základní princip stejného peněžitého plnění za stejnou práci nebo za práci 

stejné hodnoty.         

                  V resortu školství převažuje odměňování platem a řídí se těmito zásadami: 

1.  Odměňování podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a obtížnosti vykonávané 

práce, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 

2.   Odvětvová srovnatelnost – stejně náročné práce jsou zařazeny do stejných platových  

tříd. 

Rozhodující podíl platu tvoří nárokové složky. Plat určuje podle § 122 Zákoníku práce 

zaměstnavatel, resp. u ředitele (statutární orgán) zřizovatel. Dalšími složkami platu jsou 

osobní příplatky, příplatky za vedení, zvláštní příplatky, specializační příplatky a 

odměny.  

  

2. 3. Vnitřní platový předpis 

 

 Vnitřní platový předpis upravuje platová a ostatní práva v pracovně právních 

vztazích pro zaměstnance školy. Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  

a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací  

a kvalifikační předpoklady. (Příloha č. 5 obsahuje seznam dokumentů a informací pro 

vytvoření vnitřního platové předpisu.). 

        Podrobněji se budeme zabývat kvalifikačními předpoklady, zařazením zaměstnanců 

do platové třídy a do platového stupně. Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon 

prací v jednotlivých třídách jsou dány: 

  § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

 Hlava II zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších 

předpisů 

 vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

  Zařazení zaměstnance do platové třídy se provádí podle: 

  § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

  nařízení vlády č. 469/2002 Sb., katalog prací 
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Ředitel školy zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhového vymezení prací 

v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších pracích. 

Ředitel školy zařadí vedoucí zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, 

jejichž výkon řídí nebo které vykonává.  (Příloha č. 6  - Zařazování pedagogických 

pracovníků do platových tříd). 

  Zařazování zaměstnance do platového stupně se provádí podle: 

  § 123 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

  § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. 

Ředitel školy zařadí zaměstnance do platového stupně podle: 

-  doby dosažené praxe 

-  doby péče o dítě 

-  doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby 

                  -  doby výkonu civilní služby (dále jen započitatelná praxe) 

 

2. 4.  Stupně řízení 

 

 Ředitelům škol se stanoví příplatek za vedení a to podle stupně řízení v souladu s § 

124 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Tento příplatek se skládá ze základního 

příplatku a jeho zvýšení (zohledňuje náročnost řídicí práce). Jako podklad pro stanovení 

stupně řízení dokládá  ředitel školy zřizovateli organizační schéma řízení školy. (příloha 

č.7 – Vnitřní platový předpis zřizovatele školy).  Školy a školská zařízení jsou právními 

subjekty v jejichž čele stojí statutární orgán – ředitel. Organizační předpis není ve všech 

školách stejný. Setkáváme se s různými stupni řízení: 

První stupeň řízení. 

Příkladem může být vedoucí učitelka mateřské školy, která řídí učitelky a uklízečku.  

Školník, který řídí uklízečky. Zástupce ředitele školy, který řídí učitele I. stupně základní 

školy apod. Může být i součástí vyšších stupňů řízení. 

                   Příklad schéma: 
 

 vedoucí učitelka MŠ  
     
učitelka  učitelka  uklízečka 

 
 

Druhý stupeň řízení 
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V organizaci je pouze jeden nebo maximálně dva vedoucí pracovníci, jeden je statutární 

orgán. Příkladem tohoto stupně řízení může být ředitelka mateřské školy, která řídí 

učitelku, uklízečku a kuchařku. 

Příklad schéma: 

 ředitelka MŠ  
     
učitelka  kuchařka  uklízečka 

 

Třetí stupeň řízení 

Počet vedoucích pracovníků je 3 a více. Alespoň 2 vedoucí pracovníci, které řídí ředitel 

školy, jsou vedoucími pracovníky na 1. stupni řízení – z nichž jedem může být na 

druhém stupni řízení. Příkladem řízení může být základní škola.    

Příklad schéma: 
    ředitel školy    
     

 
 
 

   

 zástupce ředitele  (1. stupeň řízení) vedoucí školní jídelny 
   

 
  

 
    

učitel  vychovatel  školník uklízečka kuchařka  kuchařka 
…  …   …    

 
 

Čtvrtý stupeň řízení 

Počet vedoucích pracovníků je 7 a více. Ředitel školy – statutární orgán řídí alespoň 2 

vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení. S tímto řízením se můžeme setkat u větších 

škol, které mají větší počet součástí školy. 

Příklad schéma: 

      ŘŠ    
         
    ZŘ I. ZŘ II    
         
   MŠ    ŠD ŠJ Š   
         

P1  P U  V V K K U  U  P2
         

 
Legenda: 
ŘŠ - ředitel školy, ZŘ I- zástupce ředitele školy (I. stupeň), ZŘ II - zástupce ředitele 
školy (II. stupeň), MŠ - vedoucí učitelka mateřské školy, ŠD - vedoucí školní družiny,  
ŠJ -vedoucí školní jídelny, Š – školník, P1 -pedagog – I. stupeň,  
P2 - pedagog – II. Stupeň, P - pedagog (učitelka MŠ), U – uklízečka,  
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V- vychovatelka, K – kuchařka 

                   2. 5   Kariérní systém 

 Kariérní systém je soubor pravidel pro zařazení do kariérních stupňů. Kariérní stupně 

určuje činnost podle katalogu prací, odborná kvalifikace a další kvalifikační 

předpoklady (osvědčení, praxe). Zařazení pracovníka do kariérních stupňů určuje 

vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisy a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 412/2006, příloha č.1 

k vyhlášce č. 317/2005 Sb. stanoví kariérní systém pedagogických pracovníků  

v předškolním vzdělávání (viz. příloha č.8) 

 Pedagogičtí pracovníci se zařazují do kariérních stupňů podle 

a)  složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané činnosti, 

b)  vykonávané specializované činnosti a 

c)  plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů. 

 Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou: 

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 

       c) studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

 

 

2. 6.  Porovnání pracovních náplní ředitelky mateřské školy  

  a ředitele základní školy:  

Funkce: Ředitelka MŠ Ředitel ZŠ 

Zařazení dle 
katalogu 
prací: 

učitel učitel 

Platová třída: 10 12 

Pracovní 
náplň: 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací činnost 
směřující k získávání vědomostí, 
dovedností  
a návyků dětí v mateřské škole 
podle vzdělávacího programu.   
Tvorba vzdělávacího programu 
mateřské školy a tvorba speciálních 
vzdělávacích programů a 
individuálních vzdělávacích 
programů v rámci mateřské školy. 

Komplexní výchovně vzdělávací 
činnost a tvorba vlastních učebních 
dokumentů v rámci schválených 
učebních dokumentů a individuální 
přístup k žákům spojený s aplikací 
nových, netradičních a speciálně 
pedagogických metod výuky. 
Při tvorbě vlastních učebních 
dokumentů transformuje roční obsah 
učební látky do jednotlivých 
vyučovacích hodin v návaznosti na 
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 ostatní vyučované předměty. 
 

Řízení 
organizace: 

Je statutárním orgánem školy. Jedná 
ve všech záležitostech jménem 
školy, pokud nepřenesla svoji 
pravomoc na jiné pracovníky. 
Řídí školu, a pokud je právnickou 
osobou, plní povinnosti vedoucího 
organizace. Odpovídá za chod školy 
ve všech oblastech. 
vni, v odpov pracovníky školy a 
koordinuje jejich práci. Koordinace 
se uskutečňuje zejména 
prostřednictvím porad vedení, 
pedagogických rad, provozních 
porad. 
 
Je zodpovědná za chod organizace, 
za všechna rozhodnutí svá i svých 
podřízených. 
Schvaluje organizační strukturu 
školy. 
 
Tvoří vzdělávací program mateřské 
školy, tvoří speciální vzdělávací 
programy a individuální vzdělávací 
programy v rámci mateřské školy, 
dohlíží na jejich plnění. 
Zpracovává roční plán, měsíční 
plány a dlouhodobé plány 
s příslušnými přílohami. 
Provádí kontrolní činnost na 
základě obecně závazných pokynů. 
Kontroluje chod školy ve všech 
oblastech. 
 
Stanovuje po dohodě  s rodiči a 
zřizovatelem provoz MŠ. 
Zpracovává vnitřní řád školy a další 
dokumenty vztahující se k řízení 
školy. 
 

Je statutárním orgánem školy. Jedná ve 
všech záležitostech jménem školy, 
pokud nepřenesl svoji pravomoc na 
jiné pracovníky. 
Řídí školu, a pokud je právnickou 
osobou, plní povinnosti vedoucího 
organizace. Odpovídá za chod školy ve 
všech oblastech. 
Řídí ostatní pracovníky školy a 
koordinuje jejich práci. Koordinace se 
uskutečňuje zejména prostřednictvím 
porad vedení, pedagogické rady, 
metodických sdružení a předmětových 
komisí. 
 
Je zodpovědný za chod organizace, za 
všechna rozhodnutí svá i svých 
podřízených. 
Schvaluje organizační strukturu školy. 
 
Zpracovává koncepci školy a dohlíží 
na její plnění. 
 
 
 
Zpracovává roční a měsíční plány 
práce s příslušnými  přílohami. 
 
Provádí kontrolní činnost na základě 
obecně závazných pokynů. Kontroluje 
chod školy ve všech oblastech. 

 

Výchovně 
vzdělávací 
proces: 

Zajišťuje výchovně vzdělávací 
činnosti směřující k získávání 
vědomostí, dovedností a návyků 
dětí podle daného vzdělávacího 
programu školy. 
Sleduje, kontroluje a hodnotí 
výchovně vzdělávací proces včetně 
jeho výsledků. 

Vykonává přímou výchovně-vzdělávací 
práci se žáky.  
 
 
 
Sleduje, kontroluje a hodnotí výchovně 
vzdělávací proces včetně jeho 
výsledků. 
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Odpovídá za plnění školního 
vzdělávacího programu. 
Odpovídá za odbornou a 
pedagogickou úroveň výchovně-
vzdělávací práce školy. 
Může podle místních podmínek a 
na základě požadavků orgánů, které 
školu zřídily, upravit výchovně-
vzdělávací proces v rozsahu 
stanoveném rámcovým 
vzdělávacím programem. 
Zjišťuje a hodnotí personální a 
materiálně-technické podmínky 
výchovně-vzdělávací činnosti. 
Vytváří pedagogickým 
pracovníkům podmínky pro 
realizaci dalších akcí školy, které 
navazují na standardní program. 
Zřizuje pedagogickou radu jako 
svůj poradní orgán. 
Rozhoduje o zařazení dětí do 
mateřské školy, pokud počet 
přihlášených dětí nepřesahuje počet 
dětí, které lze přijmout. 
Provádí zápis dětí do MŠ. 
Rozhoduje o ukončení docházky 
dítěte do MŠ podle zákona č. 
561/2004 Sb. 
Určuje rozsah individuální 
specializované péče ve výchovně 
vzdělávacím procesu. 
Projednává s rodiči souhlas k 
vyšetření v PPP nebo SPC. 
Zřizuje speciální třídy a třídy pro 
děti z rodin s nižším zdravotním, 
výchovným nebo sociálním 
uvědoměním a třídy se specifickým 
zaměřením činností dle zájmu a 
talentu dětí. 
Ve spolupráci s ostatními 
pedagogickými pracovnicemi 
vypracovává koncepci školy, 
pracovní plán školy. 
 

Odpovídá za plnění učebních plánů a 
učebních osnov. 
Odpovídá za odbornou a pedagogickou 
úroveň výchovně-vzdělávací práce 
školy. 
Může podle místních podmínek a na 
základě požadavků orgánů, které školu 
zřídily, upravit výchovně-vzdělávací 
proces v rozsahu stanoveném učebními 
plány. 
 
Zjišťuje a hodnotí personální a 
materiálně-technické podmínky 
výchovně-vzdělávací činnosti. 
Vytváří pedagogickým pracovníkům 
podmínky při realizaci dalších akcí 
školy, které navazují na výuku. 
  
Zřizuje pedagogickou radu jako svůj 
poradní orgán. 
Rozhoduje o odkladu povinné školní 
docházky a dodatečném odkladu školní 
docházky. 
 
Rozhoduje o zařazení dětí do školní 
jídelny, školní družiny a školního 
klubu, pokud počet přihlášených dětí 
nepřesahuje počet dětí, které lze 
přijmout. 
Může žákovi povolit opakování 
ročníku po splnění povinné školní 
docházky. 
 
Zřizuje speciální a specializované třídy 
a třídy s rozšířeným vyučováním 
předmětů. 
 
 
 

 

Pracovně 
právní 
problematika
: 

Přijímá pracovníky do pracovního 
procesu, zabezpečuje personální 
obsazení školy, vyhotovuje 
pracovní smlouvy. 
Určuje v souladu s pracovní 
smlouvou a se zřetelem ke 

Přijímá pracovníky do pracovního 
procesu, zabezpečuje personální 
obsazení školy. 
 
Určuje v souladu s pracovní smlouvou 
a se zřetelem ke konkrétním 
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konkrétním podmínkám školy 
věcnou náplň pracovních činností 
zaměstnanců. 
Uzavírá dohody o změně podmínek 
dohodnutých v pracovní smlouvě. 
Rozvazuje pracovní poměr: 
dohodou, výpovědí, okamžitým 
zrušením, zrušením ve zkušební 
době. 
Při přijímání nových pracovníků 
rozhoduje o zápočtu doby 
předcházející praxe pro účely 
platového zařazení, pro určení 
nemocenských dávek a délky 
dovolené. 
Určuje dobu čerpání dovolené 
zaměstnanců podle plánu 
dovolených. V opodstatněných 
případech povoluje čerpání 
dovolené během školního roku. 
 
Nařizuje práci přesčas, rozhoduje o 
čerpání náhradního volna, o 
vhodnější úpravě pracovního času. 
Poskytuje pracovní volno 
z důležitých důvodů při osobních 
překážkách v práci. 
Uzavírá dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr. 
Rozhoduje o přidělení přesčasových 
hodin pracovníků. 
Přiznává odměny a další pohyblivé 
složky platu. Zajišťuje účinné 
využívání prostředků hmotné 
zainteresovanosti 
k diferenciovanému odměňování 
pracovníků podle výsledků jejich 
práce. 
Rozhoduje o platových postupech 
pracovníků. 
Sjednává v kolektivní smlouvě, 
popřípadě stanoví v platových 
předpisech podmínky pro přiznání 
nenárokových složek platu. 
Přiznává náhrady mezd po dobu 
čerpání dovolené na zotavenou, 
náhrady za nevyčerpanou 
dovolenou a za pracovní volno při 
překážkách v práci. 
Jmenuje a odvolává z funkce 

podmínkám školy věcnou náplň 
pracovních činností zaměstnanců. 
 
Uzavírá dohody o změně podmínek 
dohodnutých v pracovní smlouvě. 
Rozvazuje pracovní poměr: dohodou, 
výpovědí, okamžitým zrušením, 
zrušením ve zkušební době. 
 
Při přijímání nových pracovníků 
rozhoduje o zápočtu doby 
předcházející praxe pro účely 
platového zařazení, pro určení 
nemocenských dávek a délky 
dovolené. 
Určuje dobu čerpání dovolené 
zaměstnanců podle plánu dovolených. 
V opodstatněných případech povoluje 
čerpání dovolené během školních 
prázdnin. 
 
Nařizuje práci přesčas, rozhoduje o 
čerpání náhradního volna, o vhodnější 
úpravě pracovního času. 
Poskytuje pracovní volno z důležitých 
důvodů při osobních překážkách 
v práci. 
Uzavírá dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr. 
Rozhoduje o přidělení přesčasových 
hodin pracovníků. 
Přiznává odměny a další pohyblivé 
složky platu. Zajišťuje účinné 
využívání prostředků hmotné 
zainteresovanosti k diferenciovanému 
odměňování pracovníků podle 
výsledků jejich práce. 
 
Rozhoduje o platových postupech 
pracovníků. 
Sjednává v kolektivní smlouvě, 
popřípadě stanoví v platových 
předpisech podmínky pro přiznání 
nenárokových složek platu. 
Přiznává náhrady mezd po dobu 
čerpání dovolené na zotavenou, 
náhrady za nevyčerpanou dovolenou a 
za pracovní volno při překážkách 
v práci. 
Jmenuje a odvolává z funkce vedoucí 
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vedoucí pracovníky školy. 
Pověřuje pracovníky školy dalšími 
úkoly (vedení školy v přírodě, …). 
 
Vysílá zaměstnance na pracovní 
cesty. 
Zodpovídá za dodržování 
pracovního řádu. 
Projednává výsledky kontrolní  
činnosti s příslušnými zaměstnanci. 
Seznamuje podřízené zaměstnance 
s pracovně právními předpisy, 
kontroluje jejich dodržování. 
Seznamuje podřízené zaměstnance 
s kolektivní smlouvou a vnitřními 
předpisy, kontroluje jejich 
dodržování. 
Zabezpečuje uvádění mladých, 
především začínajících 
pedagogických pracovníků do praxe 
a jejich pracovní adaptaci. 
Vypracovává žádosti o předstihové 
řízení pro důchodové zabezpečení a 
vystavuje žádosti o důchod. 
Vyhotovuje platové výměry i další 
výměry související s platovými 
náležitostmi pracovníků. 
Přiznává náhrady cestovních a 
stěhovacích výdajů, ostatních 
náhrad ( 262/2006  Sb.). 
Zabezpečuje kompletní a správnou 
likvidaci mezd všech pracovníků. 
Zodpovídá za řádné vedení agendy 
a podkladů souvisejících se 
mzdovou agendou. 

Zabezpečuje závodní stravování 
(ZP § 236). 

pracovníky školy. 
Pověřuje pracovníky školy dalšími 
úkoly (vedení školy v přírodě, 
lyžařského kurzu,…). 
Vysílá zaměstnance na pracovní cesty. 
 
Zodpovídá za dodržování pracovního 
řádu. 
Projednává výsledky kontrolní činnosti 
s příslušnými zaměstnanci. 
Seznamuje podřízené zaměstnance 
s pracovně právními předpisy, 
kontroluje jejich dodržování. 
Seznamuje podřízené zaměstnance 
s kolektivní smlouvou a vnitřními 
předpisy, kontroluje jejich dodržování. 
 
Zabezpečuje uvádění mladých, 
především začínajících pedagogických 
pracovníků do praxe a jejich pracovní 
adaptaci. 

Vytváří učitelům podmínky především 
pro vyučování jejich aprobace. 

Materiální a 
ekonomická 
problematika
: 

Zajišťuje efektivnost využívání 
finančních prostředků. 
Zabezpečuje správu svěřeného 
majetku, vede inventární karty-
evidence HIM, NIM, DHIM, DHM. 
Sleduje efektivnost využívání 
prostorů a materiálně technického 
zabezpečení. 
Uzavírá hospodářské smlouvy. 
Rozhoduje o výši provozní zálohy. 
Schvaluje objednávky školy. 
Vyhlašuje veřejné soutěže a 

Zajišťuje efektivnost využívání 
finančních prostředků. 
Zabezpečuje správu svěřeného 
majetku. 
 
Sleduje efektivnost využívání prostorů 
a materiálně technického zabezpečení. 
Uzavírá hospodářské smlouvy. 
Rozhoduje o výši provozní zálohy. 
Schvaluje objednávky školy. 
Vyhlašuje veřejné soutěže a výběrová 
řízení (po dohodě se zřizovatelem). 
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výběrová řízení (po dohodě se 
zřizovatelem). 
Uzavírá zákonné pojištění 
organizace za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání. 

Odpovídá za daňové odvody, 
odvody sociálního, zdravotního a 
nemocenského pojištění a příspěvku 
na nezaměstnanost. 

Uzavírá zákonné pojištění organizace 
za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání. 

 

Dokumen-
tace: 

Odpovídá za vedení dokumentace 
školy. 
Odpovídá za ukládání 
dokumentace, její skartaci a uložení 
do archivu. 
Schvaluje všechny dokumenty  
a materiály, které tvoří výstupy ze 
školy. 

Vydává vnitřní školní normy, 
zajišťuje jejich projednání a 
kontroluje jejich plnění. 

Odpovídá za zpracování evaluační 
zprávy školy, výroční zprávy o 
činnosti školy a výroční zprávy o 
hospodaření školy. 

Odpovídá za vedení dokumentace 
školy, školní družiny a školního klubu. 
Odpovídá za ukládání dokumentace, 
její skartaci a uložení do archivu. 
Schvaluje všechny dokumenty  
a materiály, které tvoří výstupy ze 
školy. 
Vydává vnitřní školní normy, zajišťuje 
jejich projednání a kontroluje jejich 
plnění. 
 
 
Odpovídá za zpracování výroční 
zprávy o činnosti školy a výroční 
zprávy o hospodaření školy. 

 

Externí 
vztahy: 

Zajišťuje styk s nadřízenými 
složkami. 
 
Odpovídá za vytvoření podmínek 
pro činnost školní inspekce. 
Projednává s inspektory výsledky 
kontroly, zajišťuje odstranění 
zjištěných nedostatků. 
Zajišťuje, aby zákonní zástupci byli 
informováni o koncepci výchovně 
vzdělávací práce školy, o 
podmínkách zabezpečení školy 
v oblasti materiální a personální, o 
průběhu vzdělávání a výchovy. 
Projednává se zřizovatelem  
koncepci rozvoje školy, rozpočet a 
materiální podmínky pro činnost 
školy. 
Zajišťuje, aby zřizovatel byl 
informován o čerpání rozpočtu a 
dalších provozních záležitostech. 
Zajišťuje zpracování statistických 
výstupů ze školy pro MŠMT ČR, 

Zajišťuje styk s nadřízenými složkami. 
Odpovídá za vytvoření podmínek pro 
činnost rady školy. 
Odpovídá za vytvoření podmínek pro 
činnost školní inspekce. Projednává 
s inspektory výsledky kontroly, 
zajišťuje odstranění zjištěných 
nedostatků. 
Zajišťuje, aby zákonní zástupci byli 
informováni o koncepci výchovně 
vzdělávací práce školy, o podmínkách 
zabezpečení školy v oblasti materiální 
a personální, o průběhu vzdělávání a 
výchovy. 
Projednává se zřizovatelem  koncepci 
rozvoje školy, rozpočet a materiální 
podmínky pro činnost školy. 
 
Zajišťuje, aby zřizovatel byl 
informován o čerpání rozpočtu a 
dalších provozních záležitostech. 
Zajišťuje zpracování statistických 
výstupů ze školy pro MŠMT ČR, 
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Českou správu sociálního pojištění, 
zdravotní pojišťovny a statistický  
úřad. 
Nejpozději dva měsíce před  
zahájením výjezdní akce školy 
(škola v přírodě) oznámí tuto 
skutečnost okresnímu hygienikovi 
příslušnému podle místa konání 
akce. 

Českou správu sociálního pojištění, 
zdravotní pojišťovny a statistický úřad. 

 

Bezpečnost a 
ochrana 
zdraví, 
požární 
ochrana a 
civilní 
obrana: 

Odpovídá za plnění úkolů BOZP, 
PO a CO. Plánuje, kontroluje úkoly  
a opatření, směřující k zabezpečení 
činnosti školy v této oblasti. 
Seznamuje podřízené zaměstnance 
s předpisy BOZP, PO a CO.  
Kontroluje dodržování těchto 
předpisů.  
Zabezpečuje pravidelné kontroly 
BOZP a PO. 
Odpovídá za přípravu zaměstnanců 
pověřených úkoly BOZP, PO a CO. 
Odpovídá za proškolení dětí  
a zaměstnanců v oblastech  BOZP, 
PO a CO. Jmenuje bezpečnostního 
a požárního technika. 
Odpovídá za vedení předepsané 
dokumentace v oblasti BOZP, PO a 
CO.     
Přijímá opatření k ochraně proti 
alkoholismu a toxikománii včetně 
kouření a kontroluje jejich plnění. 
Dbá, aby byl zajištěn nezávadný 
stav objektů a technických zařízení, 
odpovídá za provádění 
požadovaných kontrol a revizí. 
Vydává seznam ochranných 
pracovních prostředků pro školu, 
zajišťuje jejich přidělení 
pracovníkům školy. 
Zajišťuje vedení evidence úrazů, 
zpracovává rozbory úrazovosti, 
kontroluje dodržování opatření ke 
snižování úrazovosti. 
Stanoví s přihlédnutím 
k pedagogickým, hygienickým, 
ekonomickým a prostorovým 
podmínkám počet tříd a dětí 
v jednotlivých třídách po dohodě se 
zřizovatelem.  
 

Odpovídá za plnění úkolů BOZP, PO a 
CO. Plánuje, kontroluje úkoly  
a opatření, směřující k zabezpečení 
činnosti školy v této oblasti. 
Seznamuje podřízené zaměstnance 
s předpisy BOZP, PO a CO.  
Kontroluje dodržování těchto předpisů. 
Zabezpečuje pravidelné kontroly 
BOZP a PO. 
Odpovídá za přípravu zaměstnanců 
pověřených úkoly BOZP, PO a CO. 
Odpovídá za proškolení žáků  
a zaměstnanců v oblastech  BOZP, PO 
a CO. 
 
 
Odpovídá za vedení předepsané 
dokumentace v oblasti BOZP, PO a 
CO.     
Přijímá opatření k ochraně proti 
alkoholismu a toxikománii včetně 
kouření a kontroluje jejich plnění. 
Dbá o nezávadný stav objektů a 
technických zařízení, odpovídá za 
provádění požadovaných kontrol  
a revizí. 
Vydává seznam ochranných pracovních 
prostředků pro školu, zajišťuje jejich 
přidělení pracovníkům školy. 
Zajišťuje vedení evidence úrazů, 
zpracovává rozbory úrazovosti, 
kontroluje dodržování opatření ke 
snižování úrazovosti. 
Stanoví s přihlédnutím 
k pedagogickým, hygienickým, 
ekonomickým a prostorovým 
podmínkám počty žáků v jednotlivých 
třídách. V souladu s učebním plánem 
dělí třídy na skupiny, počet žáků ve 
skupině určí podle podmínek školy a 
charakteru vyučovacího předmětu a 
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Odpovídá za dodržování 
hygienických zásad a norem při 
činnostech školy – například při 
sestavování režimu dne, určování 
počtu dětí ve třídách. 
 
Zodpovídá za organizaci, řízení, 
přípravu a materiálně technické 
zabezpečení objektové organizace 
civilní obrany. 

 

v souladu s požadavky  na bezpečnost 
a ochranu zdraví žáků. 
Odpovídá za dodržování hygienických 
zásad a norem při činnostech školy – 
například při sestavování rozvrhu, 
určování počtu žáků ve třídách, 
sestavování řádů učeben, určení počtu 
vyučovacích hodin. 

Zodpovídá za organizaci, řízení, 
přípravu a materiálně technické 
zabezpečení objektové organizace 
civilní obrany. 

(zelenou barvou je vyznačena nejnáročnější vykonávaná činnost stanovená pro zařazení 
pracovníka do platové třídy) 

 Při podrobnějším prostudování výše uvedených pracovních náplní ředitelů škol 

zjistíme, že jsou téměř totožné. Nejzásadnější rozdíly jsou patrné v zařazení do platové 

třídy a v příplatku za vedení dle stupně řízení. Důsledkem je výše platu v neprospěch 

ředitelky mateřské školy. Splňuje-li ředitelka mateřské školy podmínku dosaženého 

vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu je zařazena do 10. platové 

třídy. Učitel základní školy, který není vedoucím pracovníkem a jeho nejvyšší dosažené 

vzdělání je vysokoškolské v bakalářském studijním programu může být zařazen do 12. 

platové třídy (viz příloha č.6). Při slučování mateřských škol vznikla zařízení, která mají 

i více než sedm odloučených pracovišť a ředitelka, která řídí takto rozsáhlou organizaci 

splňuje podmínky třetího stupně řízení. V těchto školách povinnosti vedoucí učitelky 

dosahují s největší pravděpodobností úrovně pracovní náplně ředitele na druhém stupni 

řízení. Z toho vyplývá, že ředitelka, statutární orgán, dosahuje čtvrtého stupně řízení. 

Pak se nabízí otázka, zda její odměna za práci je přímo úměrná vynaloženému úsilí a 

pracovnímu nasazení. 
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3. Dotazníkové šetření 

 

3.1  Stanovení předpokladů a vyhodnocení dotazníku 

         Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na hodnocení a odměňování pedagogických 

pracovníků v předškolním vzdělávání. Zajímali mne názory učitelek a ředitelek 

mateřských škol na současný systém odměňování a kariérní řád učitelů. Cílem bylo 

potvrzení těchto předpokladů: 

 

                   A   Každá učitelka zná své zařazení do kariérního stupně dle přílohy č. 1  

      k vyhlášce   č.317/2005 Sb. 

B   Učitelky nejsou spokojené s odměňováním dle platových stupňů a tříd. 

C   Učitelky chtějí změnu platového systému. 

 

Dotazník (znění viz. příloha č. 9) byl rozeslán do mateřských škol Tachovska a 

Domažlicka. Šetření se zúčastnilo 46  respondentů. 

K jednotlivým bodům se dotázaní vyjádřily takto: 

 

1. Vzdělání: (graf 1) 

střední                         78% 

vyšší odborné               4% 

vysokoškolské              8% 

jiné                              10%  

 

                                                                                        

Graf 1 

Všechny dotazované učitelky splňují podmínku ukončeného středoškolského vzdělání s 

maturitní zkouškou absolvováním střední pedagogické školy. V bodě jiné je zahrnuto 

Řádek 2střední

vyšší odb.

vysokoškol.

jiné
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vzdělání získané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – funkční 

studium I., studium školského managementu (funkční studium II), doplňující studium 

speciální pedagogiky. 

                   2.   Pracovní zařazení dle katalogu prací: (graf 2) 

a) učitel                              72% 

b) ředitel                            13%      

c) speciální pedagog           4% 

d) pomocný vychovatel        

f) asistent pedagoga, 

h) vedoucí pedagog. prac.   9% 

i) jiné -zástupce ředitele      2% 

 

 

   

                                                                                   Graf 2 

Z provedeného šetření vyplývá,  

že v těchto mateřských školách nevyužívají služeb asistenta pedagoga ani v rámci 

integrace. 

 
 
 

 3.   Zařazení do platové třídy podle nejnáročnější činnosti v rámci druhu práce 

 sjednané  v pracovní smlouvě na základě kvalifikačních předpokladů: (graf 3) 

 
platová třída    9       81 % 

                   platová třída  10       19 % 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                             
 
 
   
                                                                                                              

Řádek 19učitelka

ředitelka

spec. pg.

pom. Vych.

asistent pg.

ved. pg. 
Prac.

jiné

Řádek 38plat. tř. 9

plat. tř. 10
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                                                                                                         Graf 3 
                                                                                                                                                                                   



29 

 4. Zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe: (graf 4)    

 platový stupeň  1      3 % (1 rok) 

 platový stupeň  5      3 % (7 -9 let) 

 platový stupeň  6      5 % (10 –12 let)  

 platový stupeň  7      8 %  (13 -15 let)               

 platový stupeň  8      8 % (16 -19 let) 

 platový stupeň  9    27 % (20 – 23 let) 

 platový stupeň 10   24 % (24 – 27 let)   

 platový stupeň 11   11 % (28 - 32 let) 

 platový stupeň 12   11% (nad 32 let) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                graf 4 

V mateřských školách tohoto regionu pracuje 73% učitelek, které mají více než 

dvacetiletou praxi. Můžeme předpokládat, že jedním z důvodů je rušení mateřských škol 

v devadesátých létech minulého století, tím se snížil počet pracovních míst a část 

kvalifikovaných učitelek odešla pracovat do jiných odvětví. V současné době se 

zvyšováním počtu dětí předškolního věku a rozšiřováním mateřských škol si menší 

zájem čerstvých absolventek oborů předškolního vzdělávání o výkon povolání učitelky 

 mateřské školy můžeme vysvětlovat i nedostatečnou finanční motivací.  

 

Řádek 551

5

6

7

8

9

10

11

12
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5. Zařazení do kariérního stupně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

vykonávané činnosti, vykonávané specializované činnosti a plnění odborné kvalifikace a 

dalších kvalifikačních předpokladů dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. (graf 5) 

kariérní stupeň  2    4 % 

kariérní stupeň  3    2 % 

                   kariérní stupeň  4    4 % 

nevím                    90 %                  

 

 
 
 
 
                                                                                                       graf 5 
 

Většina zkoumaných pedagogických pracovníků ( 90 %) v předškolním vzdělávání neví 

o existenci kariérního systému. Z toho vyplývá, že přepoklad  A  „ Každá učitelka zná 

své zařazení do kariérního stupně dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.317/2005 Sb.“ nebyl 

potvrzen. Mohli bychom zkonstatovat, že existence kariérních stupňů pro potřeby 

zkoumaných mateřských škol je nefunkční. Ale další otázka dotazníku byla zaměřena na 

jednotlivé stupně kariérního řádu dle přílohy č.1 k vyhlášce 317/2005 Sb. podrobněji a 

šetření ukázalo, že učitelky umějí pojmenovat a samozřejmě vykonávají v rámci náplně 

práce základní činnosti rozpracované do kariérních stupňů jedna až pět.  

 
 
6.  (graf 6) 
  
 

 

 

 

 

 

 

Řádek 741

2

3

4

5

nevím

Řádek 94a

b

c

d

e

f

g

Řádek 94a

b

c

d

e

f

g
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a)  Tvoří samostatně ŠVP – 8 %.   

     Tato činnost odpovídá 4. stupni kariérního řádu, 10. platové třídě. 

b)  Spolupodílí se při tvorbě ŠVP – 21 %   

      3. stupeň, částečně 4. stupeň,  9. a 10. platová třída. 

                   c)  Tvoří samostatně TVP – 20 %.  3. stupeň, 9. platová třída. 

d)  Spolupodílí se  při tvorbě TVP – 18 %.   2. stupeň, 9. platová třída. 

e)  Aplikuje výchovné metody včetně individuální práce s dětmi se speciálními 

                        vzdělávacími potřebami – 18 %. 3. stupeň, 9. platová třída.        

 f)  Tvoří speciální vzdělávací programy a individuální vzdělávací programy 

     v rámci MŠ – 13 %. 4. stupeň, 10. platová třída. 

                   g)  Stanovuje koncepci rozvoje vzdělávacích programů MŠ včetně jejich koordinace 

      v regionu  -  2 %.  

      Tato činnost splňuje podmínku 5. stupně, zařazení do 11. platové   třídy – nikdo toto  

      zařazení v dotazníku neuvedl. 

 

7. Spokojenost s platným platovým systémem, tzn. zařazování dle platové třídy a dle 

platového stupně (věkový automat): (graf 7) 

ano                9 % 

spíše ano     43 % 

spíše ne       43 % 

ne                  5 % 

 

 

 

 

                                                                                         

Graf 7 

Předpoklad B  „ Učitelky nejsou spokojené s odměňováním dle platových stupňů  

a tříd.“ Z grafu vidíme, že ani tento předpoklad není zcela správný. Domnívám se, že 

Řádek 114ano

spíše ano

spíše ne

ne
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při jeho formulaci jsem byla ovlivněna svým osobním názorem vzhledem ke své téměř 

třicetileté učitelské praxi. Z názorů některých respondentů vyplývá, že by uvítali 

diferenciaci v odměňování především dle kvality odvedené práce, tzn. v rámci 

pohyblivých složek současného platového systému. 

 

 

8. Pracovní náplň (rozsah pracovních povinností) odpovídá  finančnímu ohodnocení: 

(graf 8) 

        

ano                  6 % 

spíše ano       23 % 

                   spíše ne         48 % 

 ne                 23 % 

 

71 % respondentů není spokojeno 

 s výší platu za odvedenou práci. 

 

                                                                                                          

Graf 8 

 

 

9.  Změna  platového systému: ( graf 9)     

ano                69 % 

spíše ano       21 % 

spíše ne           8 % 

ne                    2 % 

Na tomto obrázku vidíme, že téměř 

většina ( 90 %) pedagogických 

pracovníků by uvítala „nějakou“ 

změnu v odměňování. Předpoklad  C  

„Učitelky chtějí změnu platového 

Řádek 131ano

spíše ano

spíše ne

ne

Řádek 148ano

spíše ano

spíše ne

ne
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systému.“ byl tedy správný.                                      Graf 9                             

                                                                               

10. Jiný organizační model: učitelka tvoří a organizuje vzdělávací program, 

       spolupracují s ní jedna nebo dvě pomocné učitelky, které zabezpečují primární potřeby 

                  dětí (hygiena, oblékání, stolování):  (graf 10, 11) 

 

a)    zájem o jiný způsob  práce          

                    ano                 64 % 

spíše ano         17 % 

spíše ne           12  % 

 ne                     7 % 

 

 

b)   zájem o práci  učitelky  

ano                 100% 

 

                                                                                     Graf 10 

c)   zájem o práci pomocné učitelky                                     

spíše ano           4 %                                                    

spíše ne           39 % 

ne                    57 %                                                 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Graf 11 

                                                                                                                                                                  

Otázka 10. byla zařazena pro zajímavost, zda by učitelky byly přístupné k jiným 

organizačním modelům, které by možná lépe vyhovovaly potřebám rámcově 

vzdělávacího programu. Ukázalo se, že vzhledem k dosaženému odbornému vzdělání  

Řádek 166ano

spíše ano

spíše ne

ne

Řádek 183ano

spíše ano

spíše ne

ne
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jsou všichni dotázaní kvalifikovanými odborníky a chtějí svou práci vykonávat na 

vysoké úrovni, v odpovídajících podmínkách. Uvítali by změnu ve prospěch kvality 

poskytovaného vzdělávání. 

      11.   Názory, připomínky respondentů (citace z dotazníků, bez komentáře) 

 častější překrývání učitelek – maximální překrývání dvou kvalifikovaných učitelek 

 méně dětí ve třídě 

 méně hodin přímé pedagogické práce pro ředitelku, je zavalená administrativní prací 

(někdy i na úkor přípravy přímé pedagogické činnosti) 

 rozdíl platu učitelky a ředitelky by měl být větší, odpovědnost ředitelky a množství 

práce jsou nesrovnatelné 

 nedocenění práce pedagogů v předškolním vzděláváni, degradace učitelského 

povolání, negativní působení médií, špatných vzorů 

 ve spojeném zařízení ZŠ a MŠ má vedoucí učitelka vysoký úvazek přímé pedagogické 

práce, plní náplň práce ředitele školy. Má velkou odpovědnost, bez pravomocí, není 

zařazena do 10. platové třídy, příplatek za vedení neodpovídá vykonávané práci. 

 ředitelka školy by měla mít více financí na odměny – ocenění kvality (není pravda čím 

starší, tím lepší; učitelkám před důchodem se už nechce pracovat), možnost prokázat své 

pedagogické schopnosti ( hodnocení veřejnosti, rodičů, kolegů), základ platu v tarifu a 

pohyblivé složky dle kvality práce  

 zasílání peněz přímo školám 

 nesouhlas s požadavkem vysokoškolského vzdělání pro učitelství v mateřské škole 

(tato práce není jen o vzdělání),  

 více možností v kombinovaných formách vysokoškolského studia, navazující studijní 

programy 

 v kariérním růstu ohodnotit např. dobu praxe, DVPP – bodový systém 

 nesouhlas se zřizováním MŠ  kýmkoliv bez požadavku na vzdělání 

 

12. Zájem respondentů o téma 

dotazníku: (graf 12) 

ano                 33 % 

spíše ano        42 %  

Řádek 200ano

spíše ano

spíše ne

ne
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spíše ne          19 % 

ne                     6 %                 Graf 12 

Tři čtvrtiny respondentů téma dotazníku zaujalo a někteří z nich připojili i své názory 

náměty a připomínky. 

 

3.2  Shrnutí výsledků šetření: 

      Při zpracovávání dotazníků se ukázalo, že učitelky a ředitelky nejsou vždy 

spokojené s danými pravidly, např. se systémem odměňování pedagogických 

pracovníků. Poukázaly na problém vedoucích učitelek, které vykonávají práci a mají 

náplň práce téměř totožnou s náplní práce ředitele školy a nejsou za tuto práci 

dostatečně finančně ohodnoceny (platová třída, příplatek za vedení). Názor, že 

„učitelkám před důchodem se nechce pracovat“ je velni vyhraněný a setkáváme se s ním 

poměrně často. Proč tomu tak je? Učitelka před důchodem má v dnešní době za sebou 

více ne třicetpět let pedagogické činnosti. Všichni víme, že tato práce je velmi náročná 

po fyzické a především psychické stránce. Každodenní příprava dětí na pobyt venku, 

obsluhování dětí u jídla a s tím související vytváření a vštěpování základních 

hygienických a společenských návyků je velmi vyčerpávající. Nezanedbatelným 

faktorem je i navázání funkční spolupráce s rodiči, jejichž důvěra v předškolní 

vzdělávání, jak vyplývá i z připomínek respondentů, je problematická. Učitelka přesto, 

že se po celou dobu svého profesního života vzdělává, pracuje podle moderních metod a 

práce ji uspokojuje a baví, je po tak dlouhé době opravdu unavená. Zde se nabízí 

myšlenka, zda by nebylo vhodné v rámci změny platového systému vytvořit pro 

pedagogy odpočinkové a relaxační programy, jako je tomu v některých severských 

státech, kde učitelé mají možnost po určitých odpracovaných letech, čerpat např. 

půlroční zdravotní dovolenou. Policisté a vojáci u nás  mají možnost odejít po dvaceti 

letech do výslužby. Domnívám se, že tuto možnost by mohli mít i pedagogičtí 

pracovníci, protože především oni jsou nepostradatelným článkem při vytváření 

základních hodnot společnosti. 
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Závěr 

  

  Školy a školská zařízení  jsou organizacemi,  ve kterých platí stejná pravidla jako 

v organizacích jiných, nevýrobních i výrobních. Management dle dané organizační 

struktury organizaci řídí a jeho úkolem je zajistit prosperitu podniku, organizace. K tomu 

přispívá funkční organizační řád a mimo jiné i jasně stanovená pravidla odměňování. 

Aby organizační řád mateřské školy byl opravdu funkční, je nutné při jeho sestavování 

dodržet základní pravidla a především zákonné norny. Tato práce nabízí shrnutí poznatků 

(odkazy na současně platné zákony a předpisy), které mohou ředitelce mateřské školy 

pomoci při tvoření organizačního řádu na míru, dle potřeb školy. Součástí práce je také 

kapitola zabývající se problematikou odměňování pedagogických pracovníků. Praxe 

ukazuje, že současný platový systém je již nevyhovující, především v souvislosti se 

zavedením rámcově vzdělávacích programů. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily i 

důležitost pravidel stanovených organizačním řádem např. pro stanovení  míry 

zodpovědnosti a kompetencí zaměstnanců.  

 Specifikou škol jsou žáci, kteří jsou nejen řízeni, ale především vzděláváni a 

vychováváni a jejich výbava pro život, kterou v tomto procesu získávají, je vlastně 

výsledkem činnosti organizace. Organizace  k jejíž prosperitě může mimo jiné přispívat  

i dobře zpracovaný organizační řád. 
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