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 Resumé: 
 

   Předkládaná  práce  se  zabývá  uplatněním manažerských  dovedností  při  přípravě  výročí 

školy.  Obecné  principy  a  zásady  managementu  aplikuje  do  školního  prostředí  a  přináší 

konkrétní náměty pro manažera jubilující školy.  

   Dosavadní  teorii managementu obohacuje o  tzv. management  výročí,  který představuje 

jako  svébytnou  oblast  managementu  s vlastními  principy  a  pojmovým  aparátem.  Práce 

vychází především ze zákonitostí projektového managementu.  

   Autor staví na svých osobních zkušenostech s přípravou výročí školy, ale rovněž zohledňuje 

výsledky orientačního mapování situace v připomínání výročí na českých školách (z r. 2008), 

které  dokazují  aktuálnost  tématu.  Dospívá  k závěru,  že  výročí  školy  je  podnikem,  jehož 

žádoucí průběh závisí především na znalosti a správném využití manažerských zákonitostí. 

 
 

 Summary: 
 

   School Anniversary as Management Subject 
 

   This work  concerns  the  application  of management  know‐how  in  the  preparation  of  a 

school anniversary. General management principles are applied to the school conditions and 

specific tasks for the school manager are discussed.  

   The  existing  management  theory  is  thus  enriched  by  the  so‐called  anniversary 

management which  is  introduced  as  an  independent  field  of management, with  its  own 

principles and terminology. The work is based first of all on project management. 

   The author makes use both of his own experience and the results of questionnaries sent to 

some Czech schools (in the year 2008) which prove the timeliness of the topic. The author 

concludes that a school anniversary represents an event the course of which depends first of 

all on the knowledge and correct use of management principles. 
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   Úvod 

   Co je to výročí? 
 

   Smyslem této práce je ukázat význam výročí založení školy pro další život jubilující instituce 

a stanovit pravidla pro efektivní přípravu takové události. Než však vstoupíme na pole praxe, 

zkusme si odpovědět na zdánlivě jednoduchou otázku: Co je to výročí? 

   Slovník  spisovné  češtiny  definuje  výročí  jako  „opakování  data  nějaké  události  každým 

rokem“  (Filipes; Daneš; Machač 1994). Právě rok  je slovo,  jemuž výročí vděčí za svůj slovní 

základ  a  které  nás  odkazuje  k pravidelnému  opakování  události,  respektive  pravidelnému 

připomínání něčeho, co se kdysi událo. Na okamžik se dávné znovu stává přítomností. 

   Někdy bývá rovněž slovo výročí nahrazováno slovem jubileum. Do češtiny jsme jej převzali 

z latinského  iubilaeum, které má původ v hebrejštině. Významy  slov výročí a  jubileum však 

nejsou  zcela  stejné. Zatímco výročí označuje periodicky  se opakující připomínku  čehokoliv, 

slovo jubileum odkazuje především k událostem šťastným, chtěným a oslavovaným – iubilare 

totiž v překladu znamená jásat. 

   Vzhledem k tomu, že v této práci budeme mít na mysli výročí založení, postavení, otevření 

nebo vysvěcení škol, tedy události veskrze chtěné a oslavované, je používání slova  jubileum 

zcela  na místě.  Oběma  těmito  slovy  –  výročí  i  jubileum  –  budeme  v práci  označovat  jak 

událost, kterou si připomínáme, tak i průběh samotného připomínání. 

   A ještě jedna etymologická zajímavost: Stejný slovní základ jako slovo výročí má překvapivě 

i  slovo  odročit  ‐  ve  smyslu odložit,  odsunout  (Machek  1997). A  to  je přesně  to,  co  žádné 

výročí nesnese, protože by vlastně přestalo být výročím. Odložit můžeme věci, které počkají. 

Odročené výročí  je ale nonsens. Zde se termín posouvat nedá. Místo  jásání by totiž hrozila 

pořádná ostuda, navíc dobře zapamatovatelná pod řadovou číslovkou propásnutého jubilea. 

Následující stránky mají napomoci mimo jiné tomu, aby k takové ostudě nedocházelo. 
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1   Management výročí 
 

   V první  části  práce  se  pokusíme  sestavit  obecná  pravidla  pro  přípravu  výročí  školy. 

Pravidla, která by měla manažerovi usnadnit komplexní přípravu  školního  jubilea. Budeme 

přitom  vycházet  z údajů,  které  jsme  získali  orientačním  průzkumem  současné  praxe 

jubilujících škol  (viz 2.  část práce), a ze zkušeností autora  z přípravy devadesátého a  stého 

výročí školy (ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 6, Praha 8 – Karlín), které ostatně daly impulz k sepsání 

této práce. Z řady teorií managementu je našemu tématu v některých ohledech blízký (přes 

všechny  rozdílnosti,  kterých  si  je  autor  vědom)  tzv.  projektový  management.  Jeho 

zákonitosti i terminologie budou v našem případě použity jako nezávazné inspirační šablony. 

Při  sestavování  teorie  managementu  výročí  bude  konkrétně  naším  vodítkem  publikace 

Vladimíra Němce nazvaná Projektový management (2008). 

   Vzhledem  k tomu,  že  se  tématem  managementu  výročí  dosud  žádná  odborná  práce 

nezabývala,  provedeme  nejprve  klasifikaci  typů  výročí  a  postupně  stanovíme  základní 

terminologii problematiky, kterou shrneme v samostatné kapitole.  

 

1. 1   Klasifikace výročí 
 

   Je pochopitelné, že není výročí jako výročí. První otázka by vždy měla směřovat k podstatě 

(obsahu) výročí, tedy k tomu, CO si připomínáme. V případě historie školy je to nejčastěji: 

 

   a) založení školy, 

   b) položení základního kamene, 

   c) zahájení výuky,  

   d) otevření (posvěcení) školní budovy, 

   e) jubileum osobnosti, jejíhož jména je škola nositelem. 
 

   Samozřejmě,  že  tento výčet není úplný. Představuje pouze události, které  jsou pro vývoj 

školy  zásadní.  Jejich  význam  navíc  umocňuje  prostá  skutečnost,  že  jsou  takové  historické 

momenty zpravidla přesně zaznamenány a doloženy, a jsou tudíž nezpochybnitelné. 

   Je  velice  zajímavé,  že  podstatu  samotného  výročí  do  jisté  míry  přebíjí  jeho  pořadí. 

Veřejnost  si  většinou  nejsnáze  zapamatuje  pořadové  číslo  spojené  s oslavami.  Jakoby  to 

POKOLIKÁTÉ si to připomínáme, bylo důležitější než ono, CO si připomínáme.  Jinak vnímáme 

(a připravujeme) výročí sedmadvacáté, jinak pětapadesáté a jinak sté. Lidská psychika je zde 

v zajetí čísel, respektive jejich symboliky. Tak jako u stáří člověka, i zde platí, že čím je řadová 

číslice  výročí  „kulatější“,  tím  je  jubileum považováno  za  větší,  významnější. Význam  výročí 

z hlediska jeho pořadí lze proto rozdělit do dvou kategorií. Nazvěme je výročí kulatá a výročí 

běžná. 
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1. 1. 1   Výročí kulatá 
 

   Mezi  kulatá  výročí  školy  zařadíme  (v  naší  desítkovou  soustavou  formované  kultuře) 

všechna  jubilea,  jejichž pořadové číslo  je násobkem deseti (např. 10., 30., 60. výročí). Často 

se  za  kulatá,  či  „polokulatá“  výročí  považují  i  výročí  s pořadovým  číslem  beze  zbytku 

dělitelným pěti (např. 15., 45., 95. výročí). 

   Zvláštní skupinu v rámci kulatých výročí tvoří výročí s pořadovými čísly, která jsou násobky 

padesáti, respektive sta (např. 50., 100., 150. výročí). Můžeme k nim připojit  i výročí s čísly, 

jež  jsou  násobky  pětadvaceti,  neboť  tato  čísla  jsou  v horizontu  stovky  vlastně  „kulatou“ 

čtvrtkou nebo tříčtvrtkou (např. 25., 75., 125. výročí).  

   Všechna  výročí,  která  jsou  pro  jubilující  instituci  významná,  a  jež  se  škola  rozhodne 

připomenout  veřejnosti,  budeme  označovat  jako  výročí  velká.  Jsou  to  ta  výročí,  jejichž 

náročný průběh vyžaduje důkladnou přípravu. Tedy přesně ta výročí, kvůli kterým vzniká tato 

práce. 

 

1. 1. 2   Výročí běžná 
 

   Do kategorie běžných výročí patří všechna ostatní výročí, která nesplňují kritéria uvedená 

v předchozí kapitole, tedy „nekulatá“ výročí označená číslem,  jež není násobkem „alespoň“ 

pěti  (např. 31., 59., 83. výročí). Výjimkou mohou být snad pouze čísla opticky nebo  logicky 

zajímavá (např. 66., 111., 123. výročí). Výročí s takovým pořadovým číslem může být někdy 

zařazeno mezi výročí velká. 

 

1. 2   Životní cyklus výročí 
 

   Příprava výročí, tedy aktivit spojených s jeho oslavou, zahrnuje  řadu činností, které se  liší 

svým charakterem, složitostí a časovou i finanční náročností. Protože tyto činnosti zpravidla 

probíhají  paralelně  a  jsou  vzájemně  provázané,  vyžaduje  jejich  řízení  manažerskou 

zkušenost.  Tak  jako projektový management  vidí  své projekty  v životních  cyklech,  i my  se 

pokusíme představit si proces přípravy výročí  jako dynamický projekt s uzavřeným životním 

cyklem o několika fázích. Proces rozdělíme v souladu s pravidly projektového managementu 

do tří základních po sobě jdoucích etap. Tyto etapy – fáze nazveme podle charakteru v nich 

převládajících činností jako:      
 

   A. INSPIRAČNÍ FÁZE, 

   B. REALIZAČNÍ FÁZE, 

   C. FINÁLNÍ FÁZE. 
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   Inspirační,  realizační  a  finální  fáze  tvoří  životní  cyklus  výročí  (ŽCV).  V následujících 

kapitolách se pokusíme vysvětlit, v čem spočívá význam jednotlivých fází.  

 

1. 2. 1   Inspirační fáze 
 

   Proces přípravy výročí začíná vždy  inspirací – nejrůznějšími vizemi, myšlenkami a nápady, 

jak si výročí nejlépe připomenout,  jak  jej nejlépe prožít.  Inspirační  fáze  je  časem prvotních 

diskuzí  o  charakteru  výročí,  časem  velkolepých  návrhů  a  jejich  následných  korekcí.  Je  to 

období,  kdy  by  se měla  originalita  střetávat  s otázkami  proveditelnosti.  Tato  fáze  je  pro 

průběh samotného výročí zcela zásadní. V jejím závěru by měla být nejen jasná základní vize 

výročí,  ale  rovněž musí  být  vypracován  konkrétní  plán  včetně  rozdělení  zodpovědnosti  za 

jednotlivé úseky přípravy pro realizační fázi. 

 

1. 2. 2   Realizační fáze 
 

   Druhá fáze je obdobím, kdy se realizuje plán vzešlý z inspirační fáze. Tato fáze bývá časově i 

finančně  velice  náročná.  Přestože  první  inspirační  fáze  se může  teoreticky  vléci  i  několik 

měsíců, kdy pracovníci postupně přicházejí s nápady, přímá práce druhé fáze je vždy časově 

náročnější. Samozřejmě počítáme‐li skutečně  investovaný „čistý  čas“. V hrubých údajích  to 

bývá  zpravidla  přesně naopak,  protože  na  fázi  realizační  zbývá  často  sotva  několik  týdnů. 

Zato  však  velice  nabitých.  Jakoby  zde  daleko  více  než manažerská  pravidla  působil  efekt 

Damoklova meče,  což  jistě  nemůžeme  považovat  za  nejlepší  strategii.  I  z tohoto  důvodu 

někdy  dochází  k prolínání  první  a  druhé  fáze  (neboť  by  se  realizace  některých  činností 

nestihla). Realizační fázi totiž nelze prodloužit! 

   Na  rozdíl  od  první  fáze,  jejíž  náplň  zaměstnanci  školy  zvládají  při  svých  obvyklých 

pracovních  povinnostech  (a  tedy  v rámci  běžného  úvazku  s odpovídajícím  platovým 

výměrem), fáze realizační představuje pro školu mimořádnou finanční zátěž. Je to především 

z toho  důvodu,  že  se  škola  při  realizaci  přípravy  většinou  musí  obrátit  na  profesionální 

dodavatele. Ostatně nikoliv náhodou nazývá projektový management tuto fázi fází investiční 

(Němec 2002). 

 

 

1. 2. 3   Finální fáze 
 

   Už  samotný název  třetí  a poslední etapy dává  jasně  tušit,  že  se  jedná o  završení  celého 

procesu. Finální fáze se kryje s datem výročí a její délka zpravidla nepřesahuje den, případně 

několik  dní.  Bylo  by  však  mylné  se  domnívat,  že  tato  fáze  končí odchodem  posledního 

účastníka oslav.  Její součástí  je nejen úklid školy, ale  i návrat k obvyklému  režimu  jubilující 
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instituce. Za skutečně poslední chvíli životního cyklu výročí je třeba považovat až zhodnocení 

celého průběhu všech fází s reflexí zkušeností pro výročí příští. 

   Nejdůležitějším okamžikem finální fáze jsou bezesporu výroční aktivity (samotná „oslava“). 

Týdny a měsíce náročných příprav se nyní mají zhodnotit v několika slavnostních okamžicích, 

které  by  měly  zůstat  zapsány  v paměti  pozvaných  účastníků.  Zda  to  budou  okamžiky 

příjemné,  záleží  samozřejmě  na mnoha  okolnostech,  především  však  na  kvalitě odvedené 

práce ve dvou předcházejících fázích. Přesně v duchu rčení, že štěstí přeje připraveným. 

 

 

1. 3   Časové plánování fází 
 

   Předchozí  kapitoly  ukázaly,  že  proces  přípravy  začíná  dlouho  před  skutečným  termínem 

výročí.  S trochou nadsázky  lze  říci,  že  v den  samotného  výročí  (tedy při  finální  části)  je už 

vlastně „po všem“. Tuto skutečnost musíme zohlednit i při plánování životního cyklu výročí.  

   Životní  cyklus  výročí  se  vždy  odvíjí  retrospektivně  –  proti  proudu  plynoucího  času  –  od 

výročního  termínu  (tj.  od  skutečného  data  výročí).  Při  přípravě  výročí  se  vlastně  vždy 

pohybujeme v rámci  „zbývajícího  času“. Termín výročí proto označíme  „0“  (nulou) a všem 

časovým údajům vymezujícím předchozí  fáze přiřadíme znaménko “‐„  (minus). Pro potřeby 

plánování se v našem případě jeví jako nejvhodnější jednotka jeden přípravný týden. 

   Na základě výzkumu i vlastních zkušeností je při přípravě velkého výročí třeba začít nejlépe 

půl roku (‐24. týden) před výročním termínem. Protože však  inspirační fáze zdánlivě působí 

jako  neproduktivní  a  tudíž  zbytečná  etapa  příprav,  dochází  často  k oddalování 

(„nevyhlášení“) jejího začátku.  

   Délka jednotlivých fází se samozřejmě bude lišit případ od případu, ale vždy by mělo platit 

pravidlo, že délka inspirační fáze t(Fi) bude alespoň polovinou délky realizační fáze t(Fr). Tuto 

závislost lze vyjádřit jednoduchým vzorcem: 

 

t(Fi) ≥  ½ t(Fr) . 

 

   Uvedené pravidlo – nazvěme jej pravidlo dostatečné inspirace – má zajistit dostatečný čas 

na  promyšlení  finální  fáze  a  předejít  tomu,  aby  byly  realizovány  narychlo  vymyšlené  a 

nekorigované nápady,  které by  se nakonec ukázaly  jako nerealizovatelné  či nevhodné. Při 

plánování se vždy samozřejmě jedná o více či méně přesné odhady, neboť teprve v inspirační 

fázi se rozhoduje o konečné délce realizační  fáze podle naplánovaných aktivit  (kupř. potisk 

triček, nácvik žákovského vystoupení nebo sestavení a vydání bulletinu představují rozdílné 

časové nároky). 
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   Konkrétně  tedy  životní  cyklus  přípravy  výročí  vypadá  (v  ideálním  případě)  např.  tak,  jak 

ukazuje Graf 1.  

 

  Graf 1                                                                

 

 

 

   Inspirační fáze trvá 8 týdnů, realizační fáze 15 týdnů a nejkratší finální fáze zhruba týden. 

Při  takto  postaveném  plánu  je  vysoce  pravděpodobné,  že  se  přípravě  výročí  dostane  ve 

všech  fázích  potřebný  čas  a  výsledky  celé  přípravy  budou  uspokojivé.  Jak  už  bylo  ale 

naznačeno,  stává  se,  že  se  začátek  příprav  pro množství  pracovních  povinností  odkládá  a 

inspirační  fáze  začíná  oproti  ideálnímu  případu  později.  Přestože  vždy  závisí  nejvíce  na 

individuálních podmínkách konkrétní školy, pokusíme se nalézt hraniční termín pro začátek 

příprav, který by neměl být za žádných okolností překročen.  

   Vyjdeme přitom z realizační fáze, jejíž délka je dána naplánovanými činnostmi. Uvažujeme‐

li o běžných výročních aktivitách (viz např. výsledky výzkumu ve 2. části této práce), umíme 

zhruba  odhadnout  minimální  potřebný  čas  k jejich  přípravě.  Ten  se  ponejvíce  odvíjí  od 

časových možností školy (např. nácvik vystoupení žáků, sestavení bulletinu) a časových  lhůt 

dodavatelů  objednaných  služeb  (např.  vytištění  bulletinu,  výroba  výročních  suvenýrů). 

Z těchto skutečností vyplývá, že realizační  fáze nemůže být kratší nežli 6 týdnů. Podle výše 

uvedeného  pravidla  dostatečné  inspirace    t(Fi)  ≥ ½  t(Fr)    lze  vypočítat  odpovídající  délku 

inspirační fáze (= minimálně 3 týdny)  i celého životního cyklu výročí. Trvá přesně 10 týdnů. 

Tento mezní případ, kdy  je  životní  cyklus výročí minimalizován na nejkratší možnou dobu, 

aniž by musel být ohrožen výsledný efekt, ukazuje Graf 2. 

 

 

115 týdnů8 týdnů

‐25 ‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0

přípravné týdny

Životní cyklus výročí v týdnech
Ideální případ ‐ 24 týdnů (6 měsíců)

 FINÁLNÍ FÁZE

 REALIZAČNÍ FÁZE

 INSPIRAČNÍ FÁZE
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  Graf 2                                                               

 

 

   Přípravu  velkého  výročí,  která  by  byla  kratší  než  10  týdnů,  proto musíme  považovat  za 

nedostatečnou. V takovém případě by byl výsledný efekt výrazně ohrožen. Samozřejmě, že 

hranice mezi  inspirační  fází a  realizační  fází  je orientačním mezníkem, který může být pro 

různé  aktivity  odlišný.  Obecně  platí,  že  čím  je  životní  cyklus  výročí  kratší,  tím  častěji 

k takovému (nežádoucímu) dílčímu překrývání obou fází dochází.    

   Tabulka  1  ukazuje  ideální  a mezní  termíny  pro  začátek  jednotlivých  fází  životního  cyklu 

výročí školy. 

 

   Tab. 1 
 

Životní cyklus výročí – ideální a mezní začátky jednotlivých fází 

  Název fáze 
Ideální začátek

(délka trvání fáze) 

Mezní začátek

(délka trvání fáze) 

A  Inspirační fáze 
‐ 24. týden 

(8 týdnů) 

‐ 10. týden 

(3 týdny) 

B  Realizační fáze 
‐ 16. týden 

(15 týdnů) 

‐ 7. týden 

(6 týdnů) 

C  Finální fáze 
‐ 1. týden 

(1 týden) 

‐ 1. týden 

(1 týden) 

 

   Při přípravě výročí školských zařízení  je třeba mít  ještě na paměti harmonogram školního 

roku  s jeho důležitými mezníky  a prázdninami,  jež mohou přípravu  výročí  značně ovlivnit. 

16 týdnů3

‐25 ‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0

přípravné týdny

Životní cyklus výročí v týdnech
Minimalistická verze ‐ 10 týdnů (2,5 měsíce)

 FINÁLNÍ FÁZE

 REALIZAČNÍ FÁZE

 INSPIRAČNÍ FÁZE



 

 

Zatím

prázd

výroč

začát

výroč

pohy

 

1. 4  
 

   Tak

množ

větši

zapo

Finál

nedo

někte

   Výv

Grafu
 

  Graf

 

‐25

mco  vánočn

dniny v něk

čního  term

tek  inspirač

čí“  (např.  v

yb od skuteč

 Personální

k  jako  je  p

žství  a  úko

nou  v úzké

ojeny desítk

ní  fáze  je

ochází  k výr

eré externí 

voj počtu os

u 3. 

af 3               

5 ‐

ní  nebo  jar

kterých příp

mínu.  Zejmé

ční  fáze  st

výročí  zaháj

čného histo

í zajištění v

proměnlivá 

oly  lidí,  kteř

ém  kruhu 

y lidí, kteří 

  personáln

raznějšímu 

realizátory 

sob zapojen

                    

20

pod

rní  prázdnin

adech uved

na  u  zářijo

anovit  zhru

jení  výuky 

orického dat

výročí 

délka  jedn

ří  se  na  pří

pedagogick

se podílejí 

ně  nejnáro

nárůstu po

zakázek na

ných do pří

                    

‐15

Výv
dílejících

8 

ny  neznam

dené začátk

ových  term

uba  na  kvě

připadající 

ta ubírá na 

notlivých  př

ípravě  výro

kého  sboru

na realizaci

čnější,  pře

očtu  zainter

ahrazují inte

ípravy výroč

         

‐10

voj počt
h se na 

menají  z toh

ky fází posun

ínů  je  třeb

ěten  předch

zpravidla n

autentično

řípravných 

očí  podílejí. 

u  školy,  do

i nejrůznějš

estože  opro

resovaných 

erní organiz

čí si můžem

‐5

tu osob 
přípravě

Výročí ško
Mgr. 

hoto  pohled

nou. Vše se

ba  přičíst  dv

hozího  škol

na  září)  je  s

sti a věroho

fází, mění 

Zatímco  in

o  realizačn

ších přípravn

oti  předcho

(spíše doch

átoři). 

me zjednodu

0

ě výročí

 Vývoj počtu

0

oly jako manaže
 Petr Tichý (pti@

du  větší  riz

e samozřejm

va měsíce 

lního  roku.

sice možné

odnosti. 

se  v jejich 

nspirační  fá

í  fáze  jsou

ných aktivit

ozí  realizač

hází  k výmě

ušeně předs

5

í

u osob v závislo

erská příležitost
@atlas.cz), 2009

ziko,  hlavní

mě odvíjí od

prázdnin  a

.  „Posunutí

é,  ale  každý

průběhu  i

áze  probíhá

u  zpravidla

t a zakázek.

ční  fázi  již

ěně osob –

stavit podle

osti na čase

re
la
ti
vn
í p
o
če
t 
o
so
b
 

t 
9  

í 

d 

a 

í 

ý 

i 

á 

a 

. 

ž 

– 

e 

 



Výročí školy jako manažerská příležitost 
Mgr. Petr Tichý (pti@atlas.cz), 2009  

 

9 
 

  Většina  zaměstnanců  školy  a  především  externích  pracovníků  (dodavatelů)  vstupuje  do 

procesu  přípravy  výročí  pouze  na  omezenou  dobu  s přesně  vymezeným  úkolem.  Po  jeho 

splnění se v přípravách dále neangažují (pokles počtu osob na konci realizační fáze). Vybraná 

část  zaměstnanců však prochází  životním cyklem výročí od  samotného počátku až do  jeho 

konce.  Jsou  to  osoby  –  většinou  pedagogové,  kteří  tvoří  přípravnou  skupinu.  Budeme  ji 

nazývat výroční přípravný tým. Členy tohoto týmu by měl po vzájemné domluvě  jmenovat 

hlavní manažer výročí. 

 

 

1. 4. 1   Hlavní manažer výročí 
 

  Žádný lidský podnik se neobejde bez osoby, která by řídila jeho přípravu. Nejinak je tomu i 

při výročí školy. Jeho přípravu by měla řídit osoba dobře znající prostředí jubilující instituce. 

Tuto osobu budeme nazývat hlavním manažerem výročí (HMV). Jak ukázal náš výzkum (viz 

kapitola 2. 1. 3. 5), bývá  touto osobou v naprosté většině případů  ředitel  školy,  zhruba ve 

třetině případů pak jeho zástupce. 

   Při popisu úkolů hlavního manažera výročí se držme výčtu obecných manažerských funkcí, 

tedy  plánování,  organizování,  personálního  zajištění,  vedení  lidí  a  kontroly  (Vodáček, 

Vodáčková 2005). 
 

   Plánování:  Hlavní manažer  výročí musí  vždy  vědět,  v jaké  fázi  životního  cyklu  výročí  se 

přípravy právě nacházejí. Ostatně je to on, kdo svolává první poradu, která startuje inspirační 

fázi  ŽCV.  Je  potřeba,  aby  HMV měl  už  na  tuto  zahajovací  poradu  připravený  hrubý  plán 

příprav,  se kterým  své  kolegy  seznámí.  Tento  „startovní  plán“  potom  aktuálně  upravuje 

(nebo zcela mění) po celou dobu životního cyklu výročí. 
 

   Organizování:  Podle  plánu  ŽCV  hlavní manažer  organizuje  činnosti  spojené  s přípravami. 

Jeho  úkolem  je  koordinovat  přípravné  činnosti  tak,  aby  probíhaly  ve  správném  pořadí  a 

účelně  na  sebe  navazovaly.  Jakožto  ředitel  (zástupce,  pověřený  pracovník  vrcholového 

managementu školy) plnění plánu usnadňuje vhodnými vnitřními opatřeními. 
 

   Personální  zajištění  a  vedení  lidí:  Aby  mohl  HMV  realizovat  připravený  plán,  musí  ke 

spolupráci  přizvat  vhodné  pracovníky,  mezi  které  rozdělí  hlavní  úkoly.  Hlavní  manažer 

(ředitel školy) vybírá z pedagogického sboru především kolegy z kategorie, kterou J. Plamínek 

(2005, s. 60) označuje jako „chtějí a umí“. K výběru a pověření těchto osob by mělo dojít co 

nejdříve, nejpozději na začátku první inspirační fáze. Pověření pracovníci tvoří přípravný tým, 

jehož práci  řídí hlavní manažer  výročí. Tento  tým  se  schází po  celou dobu  životního  cyklu 

výročí na pravidelných poradách. Přípravnému týmu je věnována následující kapitola 1. 4. 2 . 
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   Kontrola:  Poslední  z manažerských  funkcí  –  funkce  kontrolní  –  je  zárukou  včasného 

dokončení  kvalitní  práce.  Oproti  jiným  projektům  je  tato  část  manažerovy  práce  o  to 

důležitější,  že  termín  výročí  nelze  posunout,  ani  akci  opakovat.  Předpokladem  efektivní 

kontroly jsou mimo jiné písemně uváděné termíny plnění jednotlivých přípravných činností. 

Je‐li  to možné,  je  vhodné  jednotlivé  činnosti  rozdělit  do  více  fází  s několika  postupnými 

termíny  kontroly.  Zvýší  se  tím  sice  počet  kontrolních  bodů,  ale  výrazně  se  naopak  sníží 

pravděpodobnost nesplnění zadaných úkolů a tím i ohrožení celého výročí. 
 

   Vzhledem k zásadní zodpovědnosti hlavního manažera výročí se zmíněných manažerských 

funkcí budeme dotýkat v řadě následujících kapitol. 

 

 

1. 4. 2   Výroční přípravný tým 
 

  O úspěchu výročí rozhoduje zejména složení výročního přípravného týmu (VPT, dále rovněž 

pouze přípravný  tým).  Jeho  členové mají  velkou  zodpovědnost  za přípravy  a  jejich  finální 

„zhodnocení“.  Při  výběru  členů  výročního  přípravného  týmu musí  hlavní manažer  výročí 

zvážit  několik  okolností.  Jsou  to  nejen  odborné  předpoklady  kandidáta,  ale  rovněž  jeho 

ochota  podílet  se  na  přípravách,  jeho  pracovní  vytíženost  a  schopnost  týmové  práce. Dle 

závažnosti je lze seřadit do následující Tabulky 2. 

 

   Tabulka č. 2 
 

Kritéria pro výběr členů výročního přípravného týmu 

Č.  Název kritéria 
Otázky, jež by si při výběru členů týmu 

měl klást hlavní manažer výročí 

Závažnost 

kritéria 

(odhad v %) 

1. 
Odborné 

předpoklady 
Zvládne to? Hodí se k tomuto úkolu?  35 % 

2. 
Ochota podílet se 

na přípravě 

Potěší jej nabídka spolupráce? Bude se 

v přípravách s chutí realizovat? 
30 % 

3. 
Pracovní 

vytíženost 

Dovolí jeho pracovní povinnosti plné zapojení  

do příprav? Je možné pracovníka dočasně zprostit 

některých obvyklých pracovních závazků? 

25 % 

4. 
Schopnost týmové 

práce 

Bude pozitivně ovlivňovat práci přípravného 

týmu?  Vyjde s ostatními členy týmu (s HMV)? 
10 % 

 

  Na  první  pohled  se možná  jeví  jako  překvapující  až  čtvrté  poslední místo  pro  schopnost 

týmové spolupráce. Závažnost deseti procentních bodů skutečně nepůsobí příliš přesvědčivě. 
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Rozhodně  tím  nemá  být  popřena  důležitost  schopnosti  spolupracovat  s ostatními  členy 

výročního  přípravného  týmu.  Vzhledem  k charakteru  práce  však  tato  schopnost  skutečně 

není prioritní. Řada členů VPT není nucena kromě občasných porad týmu řešit jakékoliv další 

společné pracovní problémy. Výroční přípravný tým proto může být do jisté míry i skupinou 

větších či menších individualistů. Přesto i zde samozřejmě platí, že určitá míra spolupráce je 

nutná. Daleko důležitější je vzájemný vztah člena VPT a hlavního manažera, protože v tomto 

případě je schopnost spolupracovat prověřována permanentně po celou dobu příprav. 

   Velikost přípravného výročního  týmu bude  jistě vždy  záviset  jednak na významu výročí a 

jednak  především  na možnostech  (velikosti)  školy. Není  v našich  silách  zde  nyní  rozebírat 

všechny možné varianty velikostí a typů škol. Naším cílem bude sestavit ideální výroční tým, 

jehož  funkce  a  zákonitosti  lze  na  jednotlivé  konkrétní  školy  dle  jejich možností  aplikovat. 

Úkoly  členů výročního přípravného  týmu vyplývají  z podoby plánovaných výročních aktivit. 

Proto  lze  zjednodušeně  předpokládat,  že  čím  bohatší  má  být  připomínka  výročí,  tím 

početnější bude přípravný tým. Tato přímá úměrnost však platí pouze do určité míry. Příliš 

početný VPT by  totiž přípravu neusnadnil, ale spíše  zkomplikoval. V souladu  s provedeným 

výzkumem  (viz kapitola 2. 1. 3. 7) a vlastními zkušenostmi autora  lze uvést  jako maximální 

počet  členů  týmu  deset.  Za  optimální  však  považujme  6 ‐ 8  členů  (včetně  HMV,  jenž  je 

předsedou týmu). 

 

 

1. 4. 2. 1   Rozdělení funkcí mezi členy VPT 
 

   Zaměřme  se nyní na úkoly, které musí  členové  týmu  splnit, a na  jejich  rozdělení v rámci 

přípravného týmu. Funkce členů týmu vyplynou postupně z logické úvahy: 

   Aby měla připomínka  výročí  smysl, musí o ní být  informována  veřejnost. Aby  se  výroční 

akce nestaly atrakcemi  jen pro hrstku  žáků,  je  třeba o nich dát včas vědět. Z toho vyplývá 

nutnost  zaměřit  se  na  propagaci  výročí.  To  je  úkol  pro  člena  týmu,  kterého  nazveme 

jednatelem výročí. Měl by to být komunikativní člověk se zkušenostmi s inzercí a propagací, 

dostatečně  kreativní,  aby mohl  využít  i méně  obvyklé možnosti  reklamy  ‐  inzerce,  které 

se v konkrétním  případě  nabízejí.  Z charakteru  úkolů  jednatele  vyplývá,  že  jeho  činnost 

(zadání  inzerátů, uveřejnění upoutávek, příprava plakátů atd.) musí být  započata  s velkým 

časovým předstihem.  

   Z přípravného  týmu  je právě  jednatel  ten,  jehož pracovní výsledky  jsou vidět  jako první. 

Snad  s jedinou  výjimkou,  a  tou  je  práce  grafika,  jehož  funkci  v rámci  VPT  označíme  jako 

výtvarník. Pokud totiž má být výročí prezentováno např. vlastním  logem (viz Obr. 1  ‐ 4),  je 

třeba  logo  vytvořit  ještě před  zadáním  inzerátů, aby  tato grafická  značka mohla být  jejich 

součástí. Výtvarník by měl být rovněž výtvarným garantem celkové podoby inzerátů, plakátů 
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   Vzhledem k výsledkům výzkumu, které jasně ukázaly, že velká část řídících pracovníků škol 

spatřuje hlavní význam výročí ve  zviditelnění – propagaci  instituce  (viz kapitola 2. 1. 3. 8), 

vyvstává otázka, zda by tato oblast neměla mít také svého garanta. Někoho, kdo by dbal o 

marketing  školy,  kdo  by  hlídal,  zda  škola  v rámci  výročních  aktivit  dobře  a  efektivně 

„prodává“ svoji  image. Tím nejpovolanějším  je  ředitel školy, ve většině případů tedy hlavní 

manažer výročí. Pokud by však HMV byl někdo jiný, je vhodné jmenovat imagemakera, který 

by tento rozměr výročních aktivit hlídal a dbal na záměrné šíření dobrého jména školy.  

   Výčet členů výročního přípravného týmu uzavřeme funkcí pokladníka. Jeho úkol je jasný – 

dobře  hospodařit  s penězi  určenými  na  výročí.  Pokladník musí  již  během  inspirační  fáze 

vypracovat rozpočet výročí. Před začátkem realizace jednotlivých aktivit musí být jasné 1) jak 

velké výdaje budou potřeba, a 2) z čeho budou hrazeny. Pro své zkušenosti s účetnictvím je 

vhodnou kandidátkou na  tuto  funkci hospodářka  (účetní)  školy. Finančnímu krytí výročí  se 

věnuje kapitola 1. 5 . 

   Závěrem  této  kapitoly  si  shrňme  funkce  všech  členů  výročního  přípravného  týmu. 

Přehledně nám je ukazuje Tab. 3. 
 

   Tab. 3 
 

Rozdělení funkcí členů výročního přípravného týmu 

Č.  Funkce  Charakteristika činnosti 

1.  Hlavní manažer 

výročí  (HMV) 

Koordinuje veškeré výroční aktivity, garantuje koncepci výročí (jeho 

slovo je rozhodující), zastupuje instituci při jednání s partnery, 

oslovuje sponzory, má reprezentační význam – zahajuje a ukončuje 

výročí, pronáší proslovy, děkuje… 

2.  Jednatel 

(zástupce HMV) 

Zastupuje hlavního manažera výročí, objednává služby, dojednává 

podrobnosti s partnery, shromažďuje všechny organizační a provozní 

detaily výročí, zodpovídá za plošnou propagaci výročí.  

3.  Výtvarník  Zodpovídá za výtvarnou úroveň a výtvarnou jednotu výročí (grafická 

úprava tiskovin, inzerce, výstava, plakáty, letáky, případně logo). 

4.  Redaktor  Zodpovídá za obsah a kvalitu výročního bulletinu/almanachu. 

5.  Akademik  Zodpovídá za akademii, respektive žákovská vystoupení (úroveň 

výstupů, délka, pořadí, sál, tištěný program, vstupenky…). 

6.  Korespondent Zodpovídá za včasné rozeslání adresných pozvánek všem hostům. 

Jeho úkolem je i dohledat adresy absolventů a bývalých pedagogů. 

7.  Pokladník  Vypracovává a koriguje rozpočet výročí, zodpovídá za platby služeb a 

jejich správné vyúčtování dle platných zákonů. 

8.  Další člen(‐ové )  Je pověřen (jsou pověřeni) dalšími aktivitami, jež vyžaduje charakter 

výročí. 

 



Výročí školy jako manažerská příležitost 
Mgr. Petr Tichý (pti@atlas.cz), 2009  

 

15 
 

   Pokud  bychom  si  výroční  přípravný  tým  představili  v hierarchickém  uspořádání,  jsou 

členové  PVT  rozděleni  do  tří  pomyslných  stupňů,  které  ukazuje  Graf  4.  Z takového 

uspořádání  je  patrná  nejen  nadřazenost  hlavního manažera,  ale  rovněž  ústřední  význam 

jednatele výročí. Je proto logické, že obě tyto funkce někdy zastává jedna osoba, respektive 

že samostatná funkce jednatele v hierarchii prostě chybí. 
 

   Graf 4      Hierarchické uspořádání týmu                                                         

 

 

 

 

1. 5   Financování výročí 
 

   Při  plánování  rozpočtu  výročí  školy musíme  vycházet  ze  současné  praxe  vícezdrojového 

financování ve školství. Školský zákon z roku 2004 (Zákon č. 561/2004 Sb.) předpokládá sedm 

možností příjmu školské právnické osoby. Jsou to: 
 

   a) finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

   b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků, 

   c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, 

   d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele, 

   e) úplata za vzdělání a školské služby, 

   f) příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby, 

   g) dary a dědictví. 
 

   Na tomto místě je třeba podotknout, že výroční aktivity zpravidla nelze považovat za hlavní 

ani  doplňkovou  činnost,  což  je  pro  financování  stěžejní  skutečnost.  Z citovaného  výčtu 

možností je proto pro úhradu aktivit spojených s výročím školy možné využít pouze některé. 

Pro  jeden  z  nejčastějších  případů  školské  právnické  osoby,  tedy  obcí  zřízenou  ZŠ,  jsou  to 

především možnosti označené písmeny c), d), e) a g), respektive příjmy z doplňkové činnosti, 

prostředky od zřizovatele, úplata za školské služby a dary (v přehledu výše jsou tyto případy 

Hlavní manažer 
výročí

Pokladník Jednatel

Výtvarník Redaktor Akademik
Další členové 
týmu dle 
potřeby

Korespondent
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podtrženy).  Využití  příjmů  z doplňkové  činnosti  (např.  z  pronájmu  prostor)  a  využití 

prostředků od  zřizovatele nebo úplaty  za  školské  služby  (např. úplata  za  školní družinu)  je 

podmíněno souhlasem zřizovatele.  Tento souhlas je zpravidla potřeba i v případě nakládání 

s dary, a  to  i  tehdy,  jsou‐li  sponzorské dary dárcem přímo vázány na  konkrétní – v našem 

případě výroční – účel. Přestože zde lze předpokládat samozřejmý souhlas, je třeba rozpočet 

a financování výročí vždy se zřizovatelem detailně projednat. 

   Dárci mohou být jak jednotlivci, tak firmy. Ochota sponzorů a výše darovaných prostředků 

závisí především na diplomatických schopnostech hlavního manažera výročí. Ten potencio‐

nální sponzory oslovuje. Kromě finančních darů je vhodná i výpomoc formou služby (tiskárna 

zdarma vytiskne plakáty) nebo zápůjčky (agentura zdarma zapůjčí podium, divadlo si neúčtu‐

je nájem sálu). I u takovéto výpomoci je dobré se na podmínkách písemně dohodnout.  

   Veškeré  finanční  operace,  které  škola  v souvislosti  s výročím  provádí,  musejí  být 

samozřejmě  zaneseny  v jejím účetnictví. Rozpočet  výročí musí  být  vyrovnaný – na  výročí 

tedy není možné  vydělat,  a nelze na něj  ani doplácet  z prostředků na hlavní  činnost.  Zde 

připomeňme, že i běžně tolerovaná praxe prodávání vstupenek na školní akademii (byť jsou 

prostředky  využity  na  pronájem  sálu),  nebo  poskytování  bulletinu  za  úplatu  (byť  se  takto 

získanými prostředky  zaplatí  jeho vydání), mohou být právně napadnutelné. Přestože  jsou 

takové výzvy ke spoluúčasti pochopitelné (a zpravidla i chápané), neboť jsou vedeny dobrým 

úmyslem,  nemají  v  takovéto  „pirátské  podobě“  zákonnou  oporu.  Škola  totiž  zpravidla 

takovou  činnost  nemá  uvedenou  ve  zřizovací  listině.  Proto  lze  takové  finanční  příjmy  od 

účastníků  výročních  akcí  spíše  přijímat  jako  svého  způsobu  dary,  ovšem  rovněž  za 

předpokladu dodržení příslušného zákona. Je třeba mít na paměti, že i jubilující škola je stále 

„pouze“ právnickou osobou. 

   Kromě  rozpočtu  by  však měly  zůstat  vyrovnané  i  vztahy  se  sponzory.  A  to  jak  s  těmi 

velkými,  tak  i  s  těmi  malými.    Všem  dobrodincům,  kteří  nezištně  přispěli  ke  zdárnému 

průběhu výročí, musí být veřejně poděkováno. A to nejen proto, aby příště přispěli znovu! 

   Hlavní  manažer  výročí  se  však  nevyhne  ještě  jednomu,  a  to  neméně  důležitému  (leč 

zpravidla neveřejnému) poděkování. Totiž  těm, kteří  spolu  s ním nesli organizaci výročí na 

svých  bedrech  –  členům  výročního  přípravného  týmu.  Zvláště  při  velkých  a  na  přípravu 

náročných  výročí  je  vhodné  kromě poděkování  své  spolupracovníky  finančně odměnit. Na 

rozdíl  od  ostatních  výročních  plateb  je  v tomto  případě  možné  využít  i  prostředků  ze 

státního  rozpočtu,  které  jsou  určeny  na mzdy  (v  přehledu  výše  viz  odstavec  a)).  Formou 

mimořádné finanční odměny tak ředitel školy oceňuje náročnou práci, kterou učitelé odvedli 

nad rámec svých běžných povinností. Jinou možnost vyplacení finanční odměny členům VPT 

nabízí  uzavření  dohody  o  provedení  práce,  případně  smlouvy  o  dílo  (např.  na  sestavení 

bulletinu), která má ze zákona svá jasná pravidla a náležitosti. 



Výročí školy jako manažerská příležitost 
Mgr. Petr Tichý (pti@atlas.cz), 2009  

 

17 
 

   Na blížící se výročí je vhodné pamatovat i při sestavování ročního rozpočtu organizace. Pro 

výroční  rok  je  žádoucí  navýšit  náklady  na  reprezentaci,  které  rovněž  umožňují  čerpat 

prostředky od zřizovatele na některé výroční aktivity. 

   Výčet  možností  finančního  krytí  výročních  aktivit  zakončíme  granty.  Řada  především 

státních  institucí,  ale  i  územněsprávních  celků  vypisuje  granty  na  podporu  společenského 

života v regionu, podporu tradic nebo oživení místního života. Zde se otvírá další alternativa 

nejen pro financování, ale i pro pojetí výročí školy v širších souvislostech. 

   Způsoby financování výročí shrnuje Tab. 4. 

 

   Tab. 4 
 

Finanční zdroje použitelné na úhradu výročí 

Druh příjmů  Určeno na platby 
Příklad výroční aktivity nebo mate‐

riálu, které lze z těchto příjmů hradit 

Příjmy z doplňkové 

činnosti 

Veškeré platby související 

s hlavní činností školy 

Pronájem sálu na akademii, 

materiál pro výrobu kulis a ušití 

kostýmů na představení žáků (vše 

např. v rámci osobnostní výchovy), 

grafické zpracování bulletinu, 

zakoupení podia (použitelné pro 

další aktivity školy), zvýšený odběr 

elektřiny, plynu… 

Finanční prostředky 

přijaté od zřizovatele  Služby, energie, hmotný 

majetek, vybavení 

budovy 

Pro výroční rok je vhodné při přípravě rozpočtu školy posílit 

položku na reprezentaci. 

Úplata za školské služby  Lze zpravidla použít na 

cokoliv  Jakákoliv výroční aktivita 

(bulletin, suvenýry…) Dary  Se souhlasem dárce a 

zřizovatele na cokoliv 

Finanční prostředky ze 

státního rozpočtu 
Mzdy, školní pomůcky 

Pouze na finanční odměnu pro 

členy přípravného výročního týmu 

Granty  Viz zaměření grantu  Vázáno na vypisovanou oblast 

 

 

   Je třeba dodat, že možnosti finančního krytí se budou lišit případ od případu. Záležet bude 

nejen na typu školy, ale především na místních zvyklostech a pravidlech schvalování plateb. 

Obecně lze konstatovat, že jako zásadní se v tomto směru jeví vždy dohoda se zřizovatelem, 

který na hospodaření školy dohlíží, a který by navíc měl mít na důstojném připomenutí výročí 

svůj vlastní zájem. 
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1. 6   Marketing výročí 
 

   Jak  už  jsme  naznačili  v předchozích  kapitolách,  zvláštní  pozornost  si  zaslouží  propagace 

výročí.  Aby  mohlo  být  výročí  využito  i  ke  zviditelnění  školy,  je  třeba  se  zabývat  jeho 

marketingem.  Samotná  informace  o  připomínaném  výročí,  kolující mezi  lidmi,  je  už  totiž 

svého druhu reklamou, neboť  ji nelze vnímat bez spojitosti s názvem školy. Čím více  lidí se 

dozví  o  výročí,  tím  více  lidí  si  připomene  jubilující  instituci.  I  ti  obyvatelé  obce,  kteří  se 

nezúčastní žádných výročních aktivit, si tak připomenou školu v souvislosti s její tradicí, což je 

jednoznačně pozitivní připomínka. Jak postupovat, aby informovaných bylo co nejvíce?  

   Způsobů  informování  je mnoho.  Liší  se  zejména  podle  cílové  skupiny,  tedy  podle  toho, 

koho budeme chtít oslovit. Charakter cílových skupin se bude u jednotlivých typů škol mírně 

různit (například střední odborné učiliště, které  je  jediné svého druhu v kraji, bude mít  jiný 

„plošný záběr“ než základní škola v malé obci…). Přesto lze však vytipovat několik základních 

cílových skupin, které jsou společné většině škol. Jsou to zejména tyto skupiny: 
 

   a) Žáci a jejich rodinní příslušníci 

   b) Absolventi školy 

   c) Bývalí pedagogové 

   d) Zastupitelé, zřizovatel, státní správa 

   e) Sponzoři školy 

   f) Občané žijící v místě školy 

   g) Odborná veřejnost 

   h) Budoucí žáci (zákonní zástupci potenciálních žáků) 
 

   Vzhledem k rozdílnému vztahu ke škole a především k různé společenské vážnosti se  liší  i 

strategie  informování  jednotlivých  skupin.  V rámci  VPT mají  toto  informování  na  starosti 

především korespondent a  jednatel. Proberme si popořadě nejúčinnější strategie hodící se 

pro tu kterou skupinu. 

   Současní žáci a jejich rodinní příslušníci jsou skupinou, u které automaticky předpokládáme 

vysokou míru  informovanosti  o  životě  školy.  Žáci,  kteří  se  na  přípravách  výročních  aktivit 

často  velkou  měrou  osobně  podílejí,  výročím  ostatně  žijí.  Přesto  nelze  v tomto  případě 

spoléhat  na  ústní  informování  rodičů  žáky.  Nejúčinnější  je  písemná  zpráva  podaná 

způsobem ve škole obvyklým  (zápis v žákovské knížce, deníčku, kalendáři…), kterou rodiče 

pravidelně  potvrzují  svým  podpisem.  Zvláště  pokud  jsou  výroční  aktivity  naplánovány  na 

dobu  mimo  školní  výuku  (víkend,  odpoledne,  večer),  je  třeba  o  výročí  informovat 

s dostatečným časovým předstihem – nejlépe dva měsíce předem.  Vhodná je tištěná osobní 

pozvánka pro celou rodinu (roznesená do poštovních schránek, poslaná po žácích), případně 

elektronická pozvánka zaslaná mailem. Účinným informačním kanálem jsou pro tuto skupinu 

rovněž školní webové stránky (ukázka pozvánek viz Obr. 8 a 9). 
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   Tab. 5 
 

Informování o výročí školy
Cílová skupina  Způsob informování, popis informační strategie

Žáci a jejich rodinní příslušníci 1. Písemná zpráva pro rodiče podaná způsobem 

     ve škole obvyklým (žákovská knížka, kalendář…) 

2. Tištěná osobní pozvánka  

3. Informace na školních webových stránkách 

Absolventi školy  1. Rozesílání adresných mailových pozvánek

2. Inzerát v tisku, reklama v regionálním rádiu, TV 

3. Upoutávka na vhodném internetovém portálu 

Bývalí pedagogové  1. Zaslání tištěné pozvánky poštou (+ ústní pozvání) 

Zastupitelé, zřizovatel,  

státní správa (VIP) 

1. Zaslání tištěné pozvánky poštou s průvodním  

    dopisem (+ ústní pozvání) 

Sponzoři školy  1. Zaslání tištěné pozvánky poštou 

Občané žijící v místě školy  1. Transparent na školní budově 

2. Plakáty v okolí školy 

3. Inzerát v tisku, reklama v regionálním rádiu, TV 

Odborná veřejnost  1. Inzerát ve specializovaném tisku 

2. Inzerát na odborném internetovém portálu 

Budoucí žáci (zákonní zástupci 

potencionálních žáků) 

1. Informační letáky na školách nižšího stupně 

    (odkud se předpokládá příchod budoucích žáků) 

 

 

   Tab. 6 
 

Doporučené termíny odeslání/zveřejnění pozvánek 

Způsob oznámení  Doporučený předstih Přípravný týden

Webové stránky školy  3 měsíce, * ‐ 12. týden

Inzerát v tisku  První inzerát: 2 měsíce

Druhý (nebo jediný): 1 měsíc 

‐ 9. týden

(‐ 5. týden) 

Písemná zpráva v žákovské knížce 2 měsíce ‐ 8. týden

Adresná mailová pozvánka (hromadná) Pozvánka: 2 měsíce

Připomínka: 14 dní 

‐ 8. týden

(‐ 3. týden) 

Pozvánka zaslaná poštou  1, 5 měsíce ‐ 6. týden

Výroční transparent na školní budově 1 měsíc, * ‐ 5. týden

Plakáty v okolí školy    1 měsíc ‐ 5. týden

Reklama v region. rádiu, TV  14 dní ‐ 2. týden

   * Je možné umístit i na začátku jubilejního školního roku a ponechat do jeho zakončení.
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1. 7   Harmonogram přípravy výročí 
 

   Seznámili jsme se s jednotlivými fázemi životního cyklu výročí, popsali jsme rozdělení úkolů 

mezi členy výročního přípravného týdnu a dotkli se několika dalších okolností, bez nichž se 

úspěšné výroční aktivity neobejdou. Je pochopitelné, že všechny teoretické zákonitosti  jsou 

určeny především pro hlavního manažera. Hlavní manažer by měl tyto znalosti využívat jako 

vodítko  při  vedení  přípravného  týmu.  Je  to  on,  kdo musí  management  výročí  aplikovat 

v praxi, a  je  to on, kdo na  základě osvojení  jeho pravidel může hodnotit nápady ostatních 

členů týmu a věcně argumentovat.  

   Zejména v inspirační  fázi  se proto více nežli vůdcem  stává hlavní manažer moderátorem 

diskuzí  a  korektorem  návrhů  svých  spolupracovníků.  Přesto  by měl  hlavní manažer  už  na 

první poradě VPT přednést svoji vizi výročí. Svoji představu o tom,  jak výročí připomenout. 

Nemusí  (nemá)  to  být  hotový  plán  všech  výročních  aktivit,  pouze  hrubý  nástin,  který  je 

možno (záhodno) dále rozvíjet a měnit za přispění ostatních. Přesně podle slov Z. Dytrta, že 

manažerovi  se úspěšně nepodaří motivovat  svůj  tým,  „pokud  svou  rámcovou  vizi  (invenci) 

nezpracuje do úrovně podnětné inovace. V průběhu tvorby invencí může manažer o problému 

diskutovat v týmu svých nejbližších spolupracovníků. Motivovat širší pracovní kolektiv je však 

vhodné  jen  na  základě  již  konkrétních  představ  o  řešení  problému“  (Bláha;  Dytrt  2003). 

Teprve v tomto okamžiku, kdy „hozenou rukavici“ zvednou jednotliví členové VPT, se výročí 

stává také JEJICH výročím, což je základním předpokladem motivace. 

   Již  z první  porady  výročního  přípravného  týmu  (případně  porady  ještě  celého 

pedagogického sboru, z něhož se  členové VPT  teprve vydělí) by měla vzejít  jakási společná 

týmová vize, která by nastartovala  inspirační  fázi. Tato vize bude zatím zrát a přinášet své 

myšlenkové plody, které se na dalších poradách ukáží v daleko jasnějších obrysech. V tomto 

okamžiku by měl vzniknout grafický harmonogram přípravy výročí. 

   Harmonogram přípravy  výročí  je vlastně  časovým plánem  celého  životního  cyklu výročí. 

Grafickou  podobou  může  připomínat  jízdní  řád  s označením  spojů,  s  termíny  odjezdů  a 

příjezdů  a  dalšími  praktickými  informacemi.  Kolonky  tohoto  grafikonu  však  budou  patřit 

jednotlivým  členům přípravného  týmu. Do nich  se budou  v časové posloupnosti  zazname‐

návat  konkrétní  úkoly  každého  člena  s termíny  jejich  dokončení.  Tento  plán  by měl  být 

umístěn  na  viditelném  místě,  aby  se  s ním  mohli  seznámit  nejen  členové  VPT,  ale 

z motivačních důvodů i všichni ostatní pedagogové (ti se budou na přípravách výročí rovněž 

podílet). Harmonogram bude pravidelně aktualizován a doplňován hlavním manažerem. 

   Pro  ilustraci  jsme  na  další  stránce  připravili  vzorový  harmonogram  přípravy  výročí              

(viz Tab. 7) s předpokládanou délkou životního cyklu čtyři a půl měsíce (tedy od ‐18. týdne). 

Tento plán může posloužit jako nezávazná předloha pro vytvoření vlastního harmonogramu 

dle potřeb konkrétní školy. Jako příloha práce je k dispozici univerzální formulář. 



Výročí školy jako manažerská příležitost 
Mgr. Petr Tichý (pti@atlas.cz), 2009  

 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročí školy jako manažerská příležitost 
Mgr. Petr Tichý (pti@atlas.cz), 2009  

 

26 
 

1. 8   Terminologie managementu výročí 
 

   Tato  kapitola  je  shrnutím  všech  základních  odborných  termínů,  které  jsme  zavedli 

v souvislosti  s managementem  výročí. Význam  každého  termínu  je  stručně  vysvětlen  (je‐li 

v práci nahrazován zkratkou, je tato uvedena v závorce), výrazy jsou řazeny abecedně. 

 

   Akademik –  člen  výročního přípravného  týmu odpovídající  za  školní akademii,  respektive 

žákovská  vystoupení  (má  na  starosti  úroveň  výstupů,  jejich  délku,  pořadí,  zajišťuje  sál, 

poskytuje údaje do tištěného programu, případně pro tisk vstupenek). 
 

   Fáze  finální  (Ff)  –  poslední  třetí  část  životního  cyklu  výročí,  následuje  po  fázi  realizační. 

Zahrnuje „oslavu“ výročí, tedy konání všech výročních aktivit (akademie, výstava, slavnostní 

večeře…). Je ze všech tří částí ŽCV nejkratší, končí návratem školy k obvyklému životu. 
 

   Fáze  inspirační  (Fi) – první  část životního cyklu výročí. Během  této  fáze výroční přípravný 

tým sestavuje koncepci výročí. Následuje fáze realizační. 
 

   Fáze  realizační  (Fr)  –  druhá  část  životního  cyklu  výročí,  navazuje  na  fázi  inspirační, 

předchází  fázi  finální.  Během  této  fáze  se  realizují  přípravy  na  schválené  výroční  aktivity 

(nácvik akademie, zadání výroby výročních suvenýrů, sestavování bulletinu, příprava výstavy, 

rozesílání pozvánek…). 
 

   Harmonogram  výročí  –  časový  rozpis  úkolů  pro  jednotlivé  členy  výročního  přípravného 

týmu;  přehledný  plán  životního  cyklu  výročí,  umístěný  na  viditelném  místě  a  průběžně 

aktualizovaný 
 

   Hlavní manažer výročí  (HMV) – vedoucí příprav výročí; garantuje koncepci celého výročí, 

koordinuje  přípravu  a  realizaci  veškerých  výročních  aktivit,  zastupuje  instituci  při  jednání 

s partnery, oslovuje sponzory, má reprezentační úlohu – zahajuje a ukončuje výročí, pronáší 

proslovy, děkuje… 
 

   Imagemaker – člen výročního přípravného týmu (zpravidla jej v jedné osobě zastává HMV), 

který  se  stará  o  záměrné  šíření  dobrého  jména  školy  v rámci  výročí;  rediguje  informace  o 

současnosti a budoucnosti školy v bulletinu, zodpovídá za strategii šíření pozitivní image školy 

na výročních akcích, „prodává“ výjimečnost školního vzdělávacího programu. 
 

   Jednatel – člen výročního přípravného týmu, zástupce hlavního manažera výročí; zastupuje 

hlavního  manažera,  objednává  služby,  dojednává  podrobnosti  s partnery,  shromažďuje 

všechny organizační a provozní detaily výročí. Rozesílá pozvánky, zajišťuje korespondenci se 

zvanými hosty, zadává inzerci. 
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   Korespondent  –  člen  výročního  přípravného  týmu,  zodpovědný  za  včasné  odeslání 

pozvánek na správné adresy hostů; jeho úkolem je i dohledávání adres absolventů a bývalých 

pedagogů školy. 
 

   Logo  výročí  –  grafická  značka  s uvedeným  pořadovým  číslem  výročí  nebo  s  letopočty, 

prezentující  výročí  (je  součástí  pozvánky,  plakátů,  suvenýrů…).  Zpravidla  je  tato  značka 

upraveným logem školy. 
 

   Marketing  výročí    –  způsob  informování  veřejnosti  o  výročí,  strategie  využití  výročí  ke 

zviditelnění školy (pozvánky, plakáty, inzeráty, suvenýry…). V rámci přípravného týmu jej má 

na starosti zejména hlavní manažer (jednatel), výtvarník a korespondent. 
 

   Pokladník –   člen výročního přípravného  týmu, správce pokladny; vypracovává a koriguje 

rozpočet výročí, zodpovídá za platby služeb a jejich správné vyúčtování dle platných zákonů. 

Zpravidla jím bývá účetní nebo hospodářka školy. 
 

   Pravidlo  dostatečné  inspirace  –  pravidlo  upravující  délku  inspirační  fáze  v závislosti  na 

délce realizační fáze. Jeho smyslem je zabránit tomu, aby byly při přípravě výročí realizovány 

nedostatečně promyšlené a korigované nápady, které by se později ukázaly jako nerealizova‐

telné  nebo  nevhodné.  Délka  inspirační  fáze  t(Fi)  by  měla  být  alespoň  polovinou  délky 

realizační fáze t(Fr). Vzorec:  t(Fi) ≥  ½ t(Fr) . 
 

   Přípravný týden (př. týd.) – časová jednotka přípravy výročí; přípravné týdny jsou počítány 

zpětně od skutečného data výročí (bod „nula“) a mají předznamenání „minus“.  
 

   Redaktor – člen výročního přípravného týmu, sestavuje (případně s redakční radou) výroční 

bulletin – almanach školy. 
 

   Výtvarník – člen výročního přípravného týmu, zodpovídá za výtvarnou úroveň a výtvarnou 

jednotu  výročí,  garantuje  grafickou  úpravu  všech  tiskovin  ‐  pozvánek,  plakátů,  inzerce  a 

vytváří (schvaluje) výroční logo. Má na starosti výběr a podobu výročních suvenýrů. 
 

   Výroční aktivita – každá akce, která je pořádána školou v souvislosti s výročím (akademie, 

ples, výstava, slavnostní večeře…) 
 

   Výroční přípravný tým (VPT) – tým pedagogů, kteří  jsou pověřeni přípravou výročí. Každý 

z členů týmu má konkrétní úkol. V  čele VPT stojí hlavní manažer výročí, dále se VPT skládá 

dle  možností  školy  a  velikosti  výročí  z jednatele,  pokladníka,  korespondenta,  výtvarníka, 

redaktora a akademika (případně dalších funkcí dle potřeby). 
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   Výroční  suvenýr  –  propagační  předmět  školy  rozdávaný  u  příležitosti  výročí  účastníkům 

výročních  aktivit  a  partnerům  školy  (propisovací  tužka,  pohlednice,  button  s logem  školy, 

keramický výrobek žáků atd.). 
 

   Životní  cyklus  výročí  (ŽCV)    –  období  začínající  prvními  přípravami  výročí  (svoláním 

výročního  přípravného  týmu)  a  končící  odezněním  výročních  aktivit  a  návratem  školy 

k běžnému  chodu. Počítá  se na přípravné  týdny,  jež  jsou označovány  číslicí  se  znaménkem 

„minus“ a jejich pořadí se odvíjí zpětně proti plynutí času od data výročí. Celý ŽCV trvá několik 

měsíců a podle možností školy a velikosti výročí (náročnosti výročních aktivit) zpravidla začíná 

v době mezi  „‐24. přípravným týdnem“ (6 měsíců před výročím) a „‐10. přípravným týdnem“ 

(2,5 měsíce před výročím – hraniční hodnota). Cyklus se dělí na  tři základní po sobě  jdoucí 

fáze: 1. Fázi inspirační, 2. Fázi realizační a 3. Fázi finální. 
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2   Mapování současné situace 
 

   Smyslem  druhé  části  práce  je  zmapovat  současnou  praxi  připomínání  výročí  na  českých 

školách. Zdrojem  informací  jsou výsledky orientačního dotazníkového  šetření, které autor 

provedl.  Je  třeba zdůraznit, že mapování současné situace nebylo hlavním cílem práce, ale 

pouze  jejím vedlejším tématem,  jež má umožnit  jednodušší orientaci v problematice. Tomu 

odpovídá i menší rozsah dotazníkového šetření, které je pravděpodobně vůbec první sondou 

v této oblasti.  Jeho výsledky  se  staly důležitým podkladem pro vznik  teorie managementu 

výročí (viz 1. část práce). Vzhledem ke zmíněnému pořadí nebyla při sestavování dotazníku 

ani při interpretaci výsledků používána (teprve na jejich základě) vytvořená terminologie. 

 

2. 1   Orientační dotazníkové šetření, jeho výsledky a interpretace 

 

2. 1. 1   Charakter dotazníkového šetření 
 

   Anonymní dotazníky  (viz další  kapitoly) byly  vyplňovány  v tištěné podobě –  jedna  strana 

formátu  A4,  v březnu  roku  2008.  V naprosté  většině  na  otázky  odpovídali  ředitelé  škol  a 

jejich zástupci studující obor Školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Místem  působení  jednotlivých  respondentů  byla  zastoupena  většina  krajů  České 

republiky  a  zároveň  byla  pokryta  i  široká  škála  různých  typů  školských  zařízení  od  škol 

mateřských až po vyšší odborné školství. Vzhledem k věku respondentů (nejčastěji 30‐40 let) 

ukazují  výsledky  praxi  posledních  zhruba  patnácti  let,  kdy  většina  dotazovaných  působila 

v řídících funkcích – tedy druhé poloviny 90. let 20. století a především let po roce 2000. 

   Celkem  se  dotazníkového  šetření  zúčastnilo  52  respondentů.  Z toho  byly  zastoupeny 

základní školy 19x, střední školy 11x, mateřské školy 9x, základní umělecké školy 8x a střední 

a vyšší odborné školy 5x. Výsledky jednotlivých kategorií škol byly sice zpracovány zvlášť, aby 

mohlo být upozorněno na případné odlišnosti, ale za relevantní lze považovat výsledky všech 

kategorií dohromady, jež nejlépe naznačují současný trend v připomínání jubileí ve školství.  

 
    

2. 1. 2   Popis dotazníku 
 

   Dotazník obsahoval 12 otázek, které lze rozdělit do čtyř základních částí. 

První  část  –  identifikační  – měla  poskytnout  základní  informace  o  charakteru  školského 

zařízení,  ve  kterém  respondent  pracuje.  Dotazník  zaručoval  zachování  anonymity,  proto 

respondent  neuváděl  ani  své  jméno,  ani  adresu  instituce,  pouze  vyplnil  údaje  týkající  se 

počtu  žáků  školy  a  velikosti  obce,  v níž  je  zařízení  umístěno.  U  každé  ze  tří  otázek  bylo 

nabídnuto  několik možností  odpovědí,  z nichž měl  respondent  zakroužkovat  odpovídající 

údaj (viz Tabulka 8). 



Výročí školy jako manažerská příležitost 
Mgr. Petr Tichý (pti@atlas.cz), 2009  

 

30 
 

 
Tab. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ve druhé části dotazníku (4. a 5. otázka) byl zjišťován vztah respondenta k historii školy a 

to, zda si jeho škola připomínala nějaké jubileum (viz Tab. 9). Odpověď na pátou otázku byla 

určující pro několik dalších otázek. 

 
Tab. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Třetí  část dotazníku byla určena pouze těm respondentům, kteří uvedli, že si  jejich škola 

nějaké  své  jubileum  připomínala.  Bez  této  zkušenosti  nebylo možné  na  6.  –  11.  otázku 

odpovědět (viz Tab. 10). 

 
Tab. 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pracuji v:            MŠ         ZŠ        SŠ      v jiném školském zařízení, uveďte typ: ________  
 

2) Škola – školské zařízení se nachází v obci s počtem obyvatel:       
 

                           méně než 5.000          5.000 – 19.999         20.000 – 100.000          více než 100.000         
 

3) Do školy – školského zařízení dochází žáků:       
 

                              méně než 100           100 – 300          301 – 500             více než 500         

4) Zajímá Vás historie Vaší školy?                   ANO              NE    
       

     Znáte letopočet založení/postavení školy?        NEZNÁM       ZNÁM - uveďte letopočet: ___________    
     

5) Připomínala si v minulosti škola nějaké výročí související se svojí existencí? 
 

                                                                  NE            ANO – uveďte jaké: _____________________________ 
 

6) Pokud ano, byly součástí takové připomínky některé z těchto aktivit?      

                                                                    a) Vydání bulletinu, sborníku školy 

                                                                   b) Uspořádání akademie, vystoupení žáků školy 

                                                                   c) Výstava historických fotografií a dokumentů 

                                                                   d) Setkání bývalých vyučujících a absolventů školy 

               e) Doprovodné kulturní akce 

                                                                    f) Jiné aktivity, uveďte jaké:  _____________________________ 

                                                                      ____________________________________________________ 

7) Jak o takovém výročí byla informována veřejnost?       

                                                         a) Prostřednictvím tisku  

                                                         b) Adresnými pozvánkami rozesílanými poštou, e-mailem… 

                                                         c) Prostřednictvím žáků – pozvánka v ŽK, letáky… 

                                                         d) Jiným způsobem, uveďte jak: _________________________ 
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Tab. 10 (pokračování) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Čtvrtou  část  dotazníku  tvořila  jediná  otázka  obecného  charakteru.  Respondenti  se měli 

zamyslet nad smyslem výročí jako takového (viz Tab. 11). 

 

Tab. 11 
 
 
 
 
 
 
 

   Použitý dotazník tvoří přílohu této práce. 
 
 
2. 1. 3   Výsledky šetření a jejich interpretace 
 

   Výsledky šetření nemohly prokázat závislost „výroční praxe“ na velikosti školy ani  rozdíly 

mezi  školami  v malých  obcích  a  velkých  městech.  Pro  takové  srovnání  by  musel  být 

referenční vzorek daleko větší. Přesto se  lze na základě zjištěných skutečností domnívat, že 

daleko více než na umístění a velikosti školy závisí vždy na konkrétních  lidech. Prvořadé  je 

vždy složení pedagogického sboru a schopnost školního managementu. 

 

 

2. 1. 3. 1   Zájem o historii školy 
 

   Jedním  z ukazatelů  vztahu pracovníka  k instituci,  jejíž  je  zaměstnancem,  je  i  zájem o  její 

historii.  Aby  se  zjišťování  takového  zájmu  nestalo  řečnickou  otázkou  s předem  jasnou 

„správnou“  odpovědí,  byla  4.  otázka  rozšířena  o  doplňující  dotaz  na  znalost  letopočtu 

založení  školy.  Uvedení  letopočtu  mělo  zájem  o  historii  skutečně  potvrdit  (přestože 

správnost údaje samozřejmě nelze ověřit). 

12) Napište prosím svými slovy, jaký vy osobně spatřujete význam v připomínce historického výročí 
souvisejícího s existencí školy. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

8) Kdo byl pověřen přípravou „výročí“ (kdo skutečně koordinoval práce)?    
 

     Ředitel      Zást. ředitele        Učitel        Osoba mimo školu       Agentura       Jiné: ______________ 
 

9) Kolik času podle Vás zhruba věnoval hlavní koordinátor přípravě “výročí“? 
 

        14 dní         Měsíc        3 měsíce          Půl roku         Rok          Více – uveďte kolik: ____________ 
 

10)  Kolik dalších osob se podílelo na organizaci „výročí“?    ________________ 
 

11) Jakou prací byly osoby z bodu 10) pověřeny?  
 

______________________________________________________________________________________ 
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   Nabídka  konkrétních aktivit  v dotazníku byla doplněna otevřenou otázkou nazvanou  jiné 

aktivity, kam  respondenti doplňovali opomenuté  či méně  tradiční počiny, uskutečněné na 

svých školách. Odpovědi tak tvoří podnětnou zásobárnu nápadů. Tabulka 12 ukazuje všechny 

odpovědi rozdělené podle typů škol. 

 
 
   Tab. 12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola uspořádala jiné aktivity  
(odpovědi respondentů) 

 

               MATEŘSKÁ ŠKOLA: 

                 Zahradní slavnost 

                 Večírek 
 

               ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

                 Výstava výtvarných prací žáků školy 

                 Ples (uveden 3x) 

                 Otevření naučné stezky 

                 Den otevřených dveří 

                 Znovuvysvěcení budovy 

                 Otevření nového hřiště 
 

               ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA: 

                 Koncerty absolventů  

                 Bál ‐ ples 

                 Firemní trička a čepice pro žáky (s letopočty) 
 

               STŘEDNÍ ŠKOLA: 

                 Autosalon 

                 Sportovní akce (sportovní gymnázium) 

                 Plavba lodí 
 

               JINÉ ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ: 

                 Konference náhradní výchovy 
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   U adresných pozvánek nebylo zjišťováno,  jakým způsobem byly doručovány, ani kolik  jich 

bylo celkově zasláno. Se zvyšujícími se cenami poštovních služeb a s rozvojem  internetu  lze 

však předpokládat stále větší podíl elektronické komunikace i v této oblasti. 

   Další způsoby  informování veřejnosti o výročí opět přinesla kolonka  jiným  způsobem, do 

níž  respondenti  uváděli  další  použité  a  v dotazníku  nezmiňované možnosti. Vícekrát  školy 

uvedly především možnost informování prostřednictvím školních webových stránek, pomocí 

v okolí  školy  vylepovaných  plakátů  –  letáků  a  vysíláním  regionálních  rozhlasových  stanic. 

V jednom případě byla dokonce uvedena  regionální  televize. Všechny odpovědi,  rozdělené 

podle typu škol, ukazuje Tabulka 13. 

 

   Tab. 13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola o výročí informovala jiným způsobem  
(odpovědi respondentů) 

 
 

               MATEŘSKÁ ŠKOLA: 

                 Letáčky v okolí MŠ (uvedeno 2x) 

                 Webové stránky (uvedeno 2x) 
 

               ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

                 Webové stránky (uvedeno 3x) 

                 Regionální TV 

                 Plakáty ve městě 
 

               ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA: 

                 Rozhlas 

                 Plakáty na akce 

                 CD 
 

               STŘEDNÍ ŠKOLA: 

                 Webové stránky (uvedeno 2x) 

                 Regionální rozhlas 
 

               JINÉ ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ: 

               neuvedeno 
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   U  této otázky  je  třeba předpokládat určitou  relativnost odpovědí, neboť v zadání nebylo 

upřesněno, co považujeme za začátek času, který koordinátor věnoval přípravě výročí (když 

poprvé blížící se výročí zmínil?, když svolal k tomuto výročí první poradu?...), ani to, zda má 

být časový údaj „čistým“ nebo „hrubým“. Je totiž pravděpodobné, že koordinátor musel na 

přípravě (v ústraní) pracovat ještě před tím, než mohl své kolegy seznámit s koncepcí výročí. 

Rovněž  lze  předpokládat,  že  koordinátor  se  kromě  přípravy  výročí musel  věnovat  více  či 

méně svým běžným pracovním povinnostem (výuce, administrativě, managementu školy…). 

   Z těchto dvou poznámek vyplývá jednak to, že odpovědi mohou být v některých případech 

spíše podhodnocené,  a  jednak  to,  že uvedený  čas  je  značně  „hrubým“ údajem.  Za  těchto 

předpokladů můžeme bez rozpaků zcela nematematicky výslednou hodnotu zaokrouhlit na 6 

měsíců, respektive půl roku. 

 

2. 1. 3. 7   Počet osob připravujících výročí a jejich úkoly 
 

   I v případě otázky zjišťující počet dalších osob podílejících se na organizaci výročí  je třeba 

počítat s určitým zkreslením. Široký rozptyl číselných odpovědí od „2“ do „50“ (viz Tab. 14) 

totiž zdaleka neodkazuje pouze na kapacitní rozdíly škol a „velikost“ výročí, ale především na 

rozdílné pochopení otázky  respondenty. Domníváme  se,  že hodnoty  vyšší než  „15“  v sobě 

zahrnují rovněž osoby, které stojí mimo okruh organizátorů – koordinátorů, např. vystupující 

žáky, hospodářské pracovníky, dodavatele, pracovníky  zajišťující úklid po  výroční  akci  atd. 

Tuto hypotézu podporuje i několik odpovědí typu „Všichni učitelé“, „Celý pedagogický sbor“ 

nebo jen „Hodně“ (tyto odpovědi nebyly do výpočtu zahrnuty). Není pochyb o tom, že se na 

přípravě výročí podílejí ve  finále desítky osob,  z hlediska managementu  je však podstatné, 

kolik lidí nese zodpovědnost za organizaci takové akce.  
 

   Vzhledem  k výskytu  extrémních  hodnot mezi  získanými  údaji  (např.  50  osob)  použijeme 

k hledání střední hodnoty výpočet mediánu x̃ (Chráska 2007). 

  Tab. 14 
 

 
 

   Hodnota mediánu vypočítaná  ze všech  (číselných) údajů přisoudila hlavnímu koordináto‐

rovi značně početnou skupinu 10 pomocníků. 

Počet osob podílejících se na organizaci výročí 
Všechny číselné odpovědi seřazené podle hodnoty (30 respondentů) 

2  2  3  3  3 5 5 5  5  5

6  10  10  10 10 10 10 10  10  13

15  15  17  20 20 20 30 31  40  50
  Výpočet mediánu: 15. údaj = 10, 16. údaj = 10 » medián x̃ má hodnotu 10 
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   Jakými  úkoly  byli  někteří  ze  spoluorganizátorů  výročí  pověřeni,  ukazují  odpovědi  na  11. 

otázku dotazníku (viz Tabulka 15, 16, 17 a 18). Pro potřebu kvantifikace výsledků rozdělme 

odpovědi dle charakteru práce do pěti skupin, označených písmeny A, V, P, B a O: 
 

     A – Akademie (příprava vystoupení žáků, besídky…), 

     V – Výzdoba (výzdoba školy, výstava, sběr historických fotografií…), 

     P – Propagace (administrativní práce, sponzoring, pozvánky, média…), 

     B – Bulletin (příprava almanachu, sborníku, výročního tisku…), 

     O – Ostatní. 
      

   Příslušnost  k té  které  skupině  je  u  každé  odpovědi  označena  tečkou  (•)  ve  sloupci  pod 

odpovídajícím  písmenem  (v  pravé  části  tabulky). Většina  uvedených odpovědí  obsahovala 

několik  typů  práce  zároveň,  proto  se  v jednom  řádku  zpravidla  objevuje  více  teček  vedle 

sebe. 
 

   Tab. 15 
 

Jakou prací byli organizátoři pověřeni v MŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Typ práce 

A  V  P  B O
1.  Vystoupení dětí, organizace, občerstvení, sponzory atd.  •    •  •
2.  Organizace, přípravy, nácvik vystoupení s dětmi.  •      •
3.  Příprava programu + výzdoba školy.  •  •   

4. 
Příprava pohoštění,  výstava a  třídění  fotografií,  výroba pozvánky a 
rozeslání. 

  •  •    •

5.  Každý jinou. (viz otázka č. 6 – a, c, d, e)     •    • •
Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 3  3  2  1  4 

 
   Tab. 16 
 

Jakou prací byli organizátoři pověřeni v ZŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Typ práce 

A  V  P  B O
1.  Příprava akademie, bulletin, výzdoba školy, pohoštění.                 •  •    • •
2.  Pozvánky, pronájem sálu, program.                                        •    •  •
3.  Příprava besídky, sběr fotografií a prací žáků, výzdoba školy atd.  •  •   

4. 
Harmonogram, program  ‐ zajištění vystoupení účinkujících,  finanční 
vypořádání. 

•        •

5.  Vydání bulletinu, pozvánky, vystoupení, (naučná) stezka.  •    •  • •
6.  Příprava programu, výtvarné práce žáků.   •  •   
7.  Příprava akademie, výstavy.  •  •   
8.  Seznam absolventů, sponzorské dary, tisk brožury.      •  •
9. 
 

Tř. učitelé – program akademie,  češtináři – Almanach,  výtvarníci – 
výstava, všichni – oslovení sponzorů. 

•  •  •  •  
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   Tab. 16 (pokračování) 
 

Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Typ práce 

A  V  P  B O
10.  Výroba bulletinu, výzdoba, pozvání, raut, informace do tisku.    •  •  • •
11.  Akademie, bulletin, příprava setkání.  •      • •
12.  Organizace vystoupení, nácvik jednotlivých činností.  •     
13.  Zajistit adresy, připravit pozvánky, pohoštění, program.        •  •
14.  Tvorba bulletinu, organizační zajištění oslavy.         • •

Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 10  6  6  7  8 

 
   Tab. 17 
 

Jakou prací byli organizátoři pověřeni v ZUŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Typ práce 

A  V  P  B O
1.  Naplánování co, kdy, jak. Sestavení bulletinu, pozvánky.      •  • •
2.  Organizační zajištění, tiskoviny, drobné upomínkové předměty.        • •
3.  Trička (s potiskem), jednotlivé akce, brožura.        • •

4. 
Zajištěním  propagace,  organizace  setkání  bývalých  žáků  školy, 
výstava absolventů výtvarného oboru. 

  •  •    •

5.  Příprava 20 akcí, pozvánky, plakáty, výběr vstupného.      •  •
6.  Bulletin, CD.        •
7.  Rozdílně.        •

Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 0  1  3  4  6 
 

 

   Tab. 18 
 

Jakou prací byli organizátoři pověřeni na SŠ a VOŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Typ práce 

A  V  P  B O
1.  Raut, almanach, výzdoba školy, program dne…    •    • •
2.  Shromažďování materiálů, úprava pracovišť, výzdoba.    •   
3.  Web, pozvánky, výběr fotografií, zajišťování vystoupení žáků.  •  •  • 
4.  Adresné pozvánky.      • 
5.  Aktivity při akci, P.R., foto, návrhy loga oslav, edice a korekce textů.    •  •  • •

6. 
Zajištění  sálu,  výstavy, programu na  lodi, pozvánky,  výzdoba  školy, 
koordinace, média… 

  •  •    •

7.  Výzdoba sálu, historie školy, vydání bulletinu tiskem, sponzoring.    •  •  •

8. 
Prezentací  v tisku,  zajišťováním  výstavy,  zajišťováním  studentů, 
organizací sportovní akce. 

  •  •    •

9.  Vydání sborníku školy, příprava setkání bývalých učitelů.        • •
10.  Příprava, technické zabezpečení, organizace, úklid.        •

Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 1  7  6  4  6 
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2. 1. 3. 8   Význam připomenutí výročí školy dle respondentů 
 

   Zatímco u většiny otázek dotazníku jsme pracovali s více či méně přesnými čísly, popřípadě 

s údaji  volenými  z několika  nabídnutých  možností,  u  závěrečné  otázky  je  tomu  jinak. 

Dvanáctá otevřená otázka  vybízela  k zamyšlení nad  tím,  jaký  význam  spatřuje  respondent 

v připomínce historického  výročí  školy. Přestože otázka  stála až na  konci dotazníku, mířila 

k samotné  podstatě  zkoumané  problematiky.  Odpovědi  respondentů  jsou  proto  jednou 

z nejcennějších částí získaných informací. 
 

   Při vyhodnocování odpovědí  jsme si kladli otázku, kam výročí v  interpretaci  respondentů 

směřuje –  zda více k minulosti  jako  zdůraznění kořenů a  tradice, nebo k budoucnosti  jako 

příležitost ke zviditelnění a podpoře nových záměrů. K našemu překvapení jsme však s tímto 

rozdělením  nevystačili.  Při  posuzování  se  vydělila  skupina  odpovědí,  které  nebylo možno 

zařadit ani do jedné ze zmíněných kategorií. Mezi pohledem zpátky a pohledem dopředu se 

nečekaně objevila současnost, zmiňující samotný akt připomínání  jako „smysl sám o sobě“. 

Respondenti používají v odpovědích například slova jako sounáležitost, hrdost, sblížení, nebo 

poukazují na jakýsi „vedlejší produkt“ připomínky výročí: odreagování – jiná práce atd. 

   Je samozřejmé, že nastíněné tři možnosti nemají zřetelné hranice a vzájemně se překrývají. 

I slovo tradice v mnoha případech směřuje do budoucnosti (budovat tradici atd.). Vždy proto 

záleží především na  interpretaci  (která může být u různých hodnotitelů rozdílná). Nejméně 

problematické  jsou  z tohoto hlediska odpovědi,  jež  se  zcela vymykají našemu dělení, nebo 

význam  výročí  negují  (jediný  případ  ze  všech  odpovědí).  Následující  rozdělení  a  uvedené 

výsledky je proto třeba posuzovat se zřetelem ke zmíněným interpretačním úskalím. 

 

   V tabulkách  je  opět  označeno  tečkou  (•),  do  které  „skupiny  směřování“  byla  otázka 

zařazena  (viz  Tabulka  20,  21,  22,  23  a  24).  Skupiny  jsou  označeny písmeny  T,  Z, U, N  a  J 

s následujícími významy: 

 

     T – Tradice, kořeny » MINULOST, 

     Z – Zviditelnění, propagace » BUDOUCNOST, 

     U – Utužení vztahů, sounáležitost, hrdost, kolektiv » SOUČASNOST, 

     N – Negace odpovědi (výročí nemá žádný význam), 

     J – Jiné důvody, nezařaditelné odpovědi. 
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   Tab. 20 
 

Význam výročí dle respondentů z MŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Charakter odpovědi

T  Z  U  N J

1. 
Oživení vzpomínek v bývalých žácích. Přijdou se svými dětmi.  
Noví potenciální žáci. Význam vzdělávání, národní hrdost. Motivace. 

•  •       

2.  Setkání bývalých zaměstnanců. Zviditelnění školy v regionu.  •  •   

3. 
Příjemné setkání i s lidmi, kteří už na škole nejsou…absolventi, 
učitelé. 

•         

4.  Hodnoty školy, navazování na tradice, image školy.  •  •   
5.  Žádný  nepořádáme a pořádat nebudeme.        •

6. 
Ano, jsem přesvědčena, že to je velmi dobrá věc – uvědomění si 
tradice,  ‐ zvyšování povědomí o škole, zviditelnění. 

•  •       

7.  Je to super.        •
8.  Setkání s bývalými zaměstnanci. Prezentace školy.  •  •   

Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 6  5  0  1  1 

 
   Tab. 21 
   

Význam výročí dle respondentů ze ZŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Charakter odpovědi

T  Z  U  N J
1.  Význam pro kulturu školy, zachovávání tradic, budování image.  •  •   

2. 

Důležité pro propagaci školy směrem k veřejnosti, zřizovateli, 
vytváření pozitivního klimatu školy – pocit sounáležitosti se školou, 
hrdost na příslušnost ke škole, propagace výsledků školy  
úspěšnost absolventů. 

•  •  •     

3.  Zlepšuje se komunikace „školy“ s veřejností – sbližování.    •   

4. 
Propagace školy, zviditelnění, prezentace veřejnosti, KÚ, odboru 
školství, rodičům. Společenská akce zaměstnanců, stmeluje kolektiv. 

  •  •     

5. 
Prezentace školy na veřejnosti, setkání bývalých členů 
pedagogického sboru. 

•  •       

6. 
Společenský, tradice, sociální – setkání současných dětí, žáků, 
studentů, kantorů s bývalými. Prezentace. 

•  •  •     

7.  Sounáležitost, kolegové – důchodci; prezentace školy; bilance.  •  •  • 

8. 

Připomenutí významu školy ve městě  speciální školy nikdy nebyly 
brány rovnocenně k běžným školám (+ ukázka toho, že žáci neumějí 
jen ničit, ale i tvořit). 

  •       

9.  Je to příležitost ke zviditelnění školy.    •   
10.  V malé obci je škola jakýmsi centrem nejen základního vzdělávání.        •
11.  Tradice.  •     

12. 

Škola je centrum kulturnosti – historické výročí je možnost, jak 
upevnit, posílit postavení školy v regionu, posílit sounáležitost dětí i 
zaměstnanců k sobě navzájem i ke škole. 

  •  •     

13.  Kořeny jsou dobrá věc.  •     
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   Tab. 21 (pokračování) 
 

Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Charakter odpovědi

T  Z  U  N J
14.  Budování tradice, mluví se o škole.  •  •   
15.  Minulost je velmi důležitá.  •     
16.  Propagace školy, setkání učitelů – spojení současnost + budoucnost.    •   

17. 

Zviditelnění školy; seznámení s historií školy pro současné žáky, 
navázání spolupráce s bývalými absolventy; vztah vnitřní ke škole  
hrdost. 

•  •  •     

Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 10  13  6  0  1 
 

 
   Tab. 22 
 

Význam výročí dle respondentů ze ZUŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Charakter odpovědi

T  Z  U  N J
1.  Prezentace školy, odreagování – jiná práce.    •  • 

2. 
Rozvoj školy, úspěchy, pozice v obci, opodstatněnost zachování 
školy. 

  •       

3. 
Hrdost na historii školy, potvrzení kvality – když tak dlouho; je 
v povědomí všech generací. 

•  •  •     

4. 
Příležitost k prezentaci školy v obci. Posílení pocitu 
sounáležitosti studentů ke škole. 

  •  •     

5.  Tradice; zase jsme starší.  •     
6.  Zviditelnění školy, informace o její existenci a činnosti.    •   
7.  Prezentace.    •   
8.  Zviditelnění školy, setkání.    •  • 

Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 2  7  4  0  0 
 

 
   Tab.23 
 

Význam výročí dle respondentů ze SŠ a VOŠ 
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Charakter odpovědi

T  Z  U  N J
1.  „Ohlédnutí se zpět“, možno vidět vývoj  srovnání, hodnocení.  •     
2.  Prezentace školy.    •   

3. 
Identifikace vyučujících/žáků se školou, PR školy, setkání (neformální) 
se zřizovatelem, rodiči. 

  •  •     

4. 
Prezentace školy na veřejnosti, získávání kontaktů školy 
s významnými osobnostmi. 

  •       

5. 

Každá historie školy má svůj význam. Má význam v prezentaci školy 
na veřejnosti, úspěšnost studentů, kteří pokračují v dalším studiu. 
Upevňuje si postavení v rámci vzdělávání. 

  •       

6. 
Reklama, upevnění sounáležitosti ke škole, zvýraznění významu 
školy, kontakt s veřejností a absolventy. 

  •  •     
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   Tab. 23 (pokračování) 
 

Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Charakter odpovědi

T  Z  U  N J
7.  Navázání na historickou tradici.  •     

8. 

Rozhodně se připomínat má, posiluje hrdost na svou školu, 
zviditelnění školy na veřejnosti, udržuje vazby na absolventy – 
pokračující spolupráce, sponzorování. 

  •  •     

9.  Existence typu školy jako je naše ve veřejnosti.    •   

10. 

Význam spatřuji velký – soudržnost učitelů i studentů (i rodičů), 
prezentace školy na veřejnosti, upevnění kontaktů – zřizovatel, obec, 
sportovní svazy. 

  •  •     

11.  Kultura školy – tradice, sounáležitost.  •    • 
Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 3  8  5  0  0 

 
 
   Tab. 24 
 

Význam výročí dle respondentů z jiných školských zařízení
Poř. 
č. 

Text odpovědi respondenta 
Charakter odpovědi

T  Z  U  N J
1.  Vzpomínka; připomenutí; setkání.  •    • 
2.  Pocit sounáležitosti pro současné i minulé žáky, rodiče, učitele.      • 
3.  Public relations.    •   

4. 
Význam zviditelnění školy, navázání kontaktů, setkání se všemi 
účastníky – děti, pedagogové, rodiče. 

  •  •     

5.  Budování, posilování značky a tradice.    •   
Četnost výskytu jednotlivých typů práce: 1  3  3  0  0 

 
 
   Z celkových výsledků rozdělení odpovědí dle  jejich charakteru, které ukazuje Tabulka 25 a 

Graf 23,  je patrné,  že největší  zastoupení mají odpovědi  svou podstatou  směřující do bu‐

doucnosti  (kategorie označená  „Z“ = 46 % všech případů). Z toho  jednoznačně vyplývá,  že 

respondenti spatřují význam připomínání výročí nejčastěji v příležitosti ke zviditelnění školy.  

   Teprve  v druhé  řadě  (kategorie označená  „T“ = 28 %  všech případů)  zmiňují  výročí  jako 

vhodný okamžik k připomínce minulosti, k udržování tradice (o provázanosti obojího jsme se 

již zmiňovali výše). 

   Jak  už  bylo  naznačeno,  je  zastoupení  „současnosti  výročí“,  odkazujícího  k utužení 

pracovního  kolektivu  prostřednictvím  samotného  zážitku  oslavy,  překvapivým  výsledkem 

(kategorie označená „U“ = 23 % všech případů). Výsledky zde pojmenovávají fenomén, který 

sice  vnímáme,  ale  jehož  význam  pro  uskutečnění  připomínky  výročí  zpravidla  přehlížíme. 

Toto zjištění by pro naše úvahy o přípravách výročí nemělo zůstat zapomenuto. 
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2. 2   Shrnutí nejdůležitějších výsledků šetření 
 

      Výsledky  dotazníkového  šetření,  jehož  smyslem  bylo  pouze  základní  zmapování 

problematiky výročí  (bylo by žádoucí, aby v budoucnu proběhl podrobný výzkum), přinesly 

několik zajímavých informací. Shrňme si je v následujících devíti bodech: 

 

     1) Naprostá většina ředitelů se zajímá o historii své školy. 
 

     2) Více než ve ¾ případů škol si nějakým způsobem připomínají výročí školy. 
 

     3) Mezi  nejčastější  aktivity  oslav  výročí  školy  bývají:  výstava  historických  fotografií  a 

dokumentů, vydání bulletinu a setkání bývalých a současných žáků a učitelů. Ve více než 

polovině případů je součástí oslavy uspořádání akademie (vystoupení žáků). Kromě těchto 

tradičních  forem  oslavy  přicházejí  školy  s novými  neotřelými  nápady,  vycházejícími 

z místních podmínek. 
 

     4)  Školy  informují  veřejnost  o  svém  jubileu  a  s ním  spojenými  aktivitami  nejčastěji 

v tisku.  Často  jsou  rovněž  rozesílány  adresné pozvánky  a  využívány  jsou  také  oznamy  v 

žákovských knížkách. Stále běžnější je informování pomocí webových stránek škol. 
 

     5)  Hlavním  manažerem  výročí  bývá  zpravidla  ředitel  školy,  zhruba  v jedné  třetině 

případů koordinuje přípravu jeho zástupce. 
 

     6) Příprava velkého výročí trvá přibližně šest měsíců. 
 

     7) Na přípravě výročí se podílí naprostá většina pedagogického sboru, organizaci má na 

starosti v průměru 10 osob. 
 

     8) Práci organizátorů  je ve většině případů možno  rozdělit do pěti  základních  skupin: 

Příprava akademie, výzdoba školy, propagace, vydání bulletinu a ostatní práce. 
 

     9)  Ředitelé  škol  spatřují hlavní  význam připomínky výročí v příležitosti ke  zviditelnění 

školy a budování  její  image. Za důležité považují rovněž udržování tradice a v neposlední 

řadě spatřují přínos i ve společném zážitku oslavy s ostatními kolegy. 
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   Závěr 

   Vlastně žádná věda! 
 

   Žádná instituce se nemůže vyhnout výročí svého založení. Může si jej neuvědomit, může si 

jej záměrně nepřipomenout, může jej i zatajit, ale nemůže se od něj distancovat. Popírala by 

tak svoji vlastní tradici. Nejinak je to u škol, které patří k institucím s tradicí velmi dlouhou a 

bohatou.  

   Je  proto  s podivem,  že  na  téma  výročí  školy  nebyla  dosud  publikována  žádná  odborná 

práce, ani prováděn výzkum. Dokonce  i manažerské příručky, poskytující desítky návodů na 

to,  jak  založit  a  úspěšně  řídit  firmu,  se  vyhýbají  tématu  jak  si  její  založení  připomenout. 

Maximálně  se  omezují  na  zmínku  o  tom,  že  „oslavy  podnikových  či  osobních  výročí  a 

mezníků“ posilují firemní kulturu (Horáková; Stejskalová; Škapová 2008). Tečka.  

   Domníváme se, a citovaná pasáž to dokazuje, že absenci nějakého návodu na připomenutí 

výročí nelze vysvětlit poukazem na to, že by autoři takové připomenutí jubilea nepovažovali 

za  důležité,  ale  proto,  „že  to  přece  není  žádná  věda“.  Jenže,  než  vznikly  první  teorie 

managementu, nebylo řízení firem přece také žádnou vědou. 

   Naším cílem nebylo udělat  ze  slavení  (tomuto  slovu  jsme  se až dosud  záměrně vyhýbali) 

výročí vědu, ale ukázat, že i při takové příležitosti fungují zákonitosti, které by měl manažer 

dobře  znát.  Teorie  managementu  výročí  nemá  spontánní  slavnost  přeměnit  na  nějaký 

technokratický  podnik,  ale  usnadnit  přípravu  výročních  aktivit  a  umožnit  hlavnímu 

manažerovi a zpravidla řediteli zároveň prožít výročí školy bez stresu a zbytečné nervozity. 

   Ostatně  výsledky orientačního průzkumu  situace dokázaly,  že  se  jedná o  téma  skutečně 

aktuální,  které  ředitelé  škol  řeší  s cyklickou  pravidelností.  Nezbývá  tedy,  než  jim  a  jejich 

spolupracovníkům  popřát  úspěšné  výročí  a  to,  aby  všichni  jejich  výroční  hosté  odcházeli         

s pocitem, že to přece vůbec žádná věda není! 
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