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Resumé: 

 

Téma optimalizace jsem si jako téma své závěrečné práce vybrala z několika důvodů. 

 

Za prvé proto, že toto téma je velice aktuální a frekventované v našem současném 

školství a demografický vývoj tomu i napovídá. 

 

Za druhé proto, že toto téma není nikde v odborné literatuře podrobně popsáno  

a nezjistila jsem nikde universální návod, jak do tohoto problému proniknout a vybrat co 

nejschůdnější a nejvhodnější variantu jak pro zřizovatele, ředitele a pedagogy, tak i pro 

rodičovskou veřejnost. Optimalizace či slučování je ožehavým tématem našeho 

současného školství. 

 

A třetím důvodem, a pro mne tím nejdůležitějším, je situace v našem městě, kde toto 

téma je poslední dva roky velice aktuální a zřizovatel chce najít optimální řešení jak dál 

se základním školstvím, vzhledem k tomu, že náklady na provozování nevyužitých 

základních škol neustále stoupají a počty žáků klesají. 
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Summary: 

 

I have chosen this subject based on numerous reasons. 

 

Firstly, this is very common issue within our educational system. 

 

Secondly, this subject has not been researched therefore it is rather complex to find the 

best solution for this issue. It is important to recognize that meriting of high schools  

is not only affecting the school staff but also the children and their parents. 

 

Finally, and in my opinion most importantly is the current situation in our town, where 

this issue has been present for past two years. Currently, we have become aware  

of increase in high school buildings that are not operating and decrease in numbers  

of students. 
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I. ÚVOD 

1.  STANOVENÍ CÍLE PRÁCE 
 

V této práci chci popsat a shrnout své představy o procesu optimalizace a sloučení 

základních škol na území města Rumburk na základě demografického vývoje žáků 

v horizontu pěti let (tj. v letech 2009 – 2013). Dále pak chci popsat problémy, které 

mohou vzniknout při tomto procesu, ať už ze strany rodičovské veřejnosti, tak ze strany 

ředitelů a pedagogů. Najít nejvhodnější variantu, která by byla akceptovatelná pro 

všechny zúčastněné strany.  

Nedílnou součástí je i výzkumná část, ve které jsem zjišťovala názory obcí, jako 

zřizovatelů základních škol v celé České republice, které optimalizaci prováděly, nebo se 

s tímto problémem v současné době potýkají. 

Snad tato práce bude nápomocna dalším zřizovatelům, kteří se blízké budoucnosti chtějí 

také optimalizací zabývat. Přestože v posledních třech letech populační křivka stoupá, 

zdá se, že už nikdy nebude dosaženo boomu z  50. nebo 70. let minulého století.  

 

2. ÚVOD DO PROBLÉMU 
 

V polovině 70. let, kdy dorůstala do reprodukčního věku generace z 50. let, nastala 

takzvaná „druhá populační vlna“. Tato druhá populační vlna měla za následek budování 

velkého množství školských zařízení, která po jejím „opadnutí“ nacházela jen velmi 

obtížně další využití. Proto bylo v polovině 90. let mnoho zařízení bez rozmyslu rušeno. 

Dnes naopak někde tato zařízení chybí – hlavně mateřské školy ve větších městech. 

Tehdy začala první vlna optimalizace. Druhá vlna nastává po roce 2003, kdy musí 

všechna školská zařízení vstoupit do právní subjektivity. Ne všechny obce tento přechod 

zvládají. Ruší se školy především v malých obcích. Ve větších obcích, kde mají více 

školských zařízení, dochází ke slučování do jednoho právního subjektu.  
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I po takto uskutečněných optimalizacích je síť školských zařízení předimenzovaná – 

hlavně v základním a středním školství. Jediným řešením tohoto nepříznivého stavu je 

zredukování výukových kapacit na těchto školách. Tímto krokem mohou zřizovatelé 

efektivněji vynakládat finanční prostředky na zbylá školská zařízení, protože ani zdroje 

zřizovatelů nejsou bezedné. 

II. OPTIMALIZACE SÍTĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V RUMBURKU 

V KONTEXTU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JAKO PROCES ZMĚNY 
 

- sloučení tří základních škol do jednoho právního subjektu 

V této části práce budu popisovat důvody a celý proces sloučení základních škol na území 

města Rumburk nejen z pohledu demografického vývoje, ale i jako proces řízení změny. 

Budu porovnávat teoretické úvahy s praktickým postupem. 

Podle Dr. Slavíkové1 je pro úspěšné řízení změny důležité najít odpověď na tyto základní 

otázky: 

� Proč musí škola reagovat na změny? 

� Jak připravit a úspěšně řídit změnu? 

� Jaké jsou jednotlivé fáze změny? 

� Jak zvládat odpor proti změnám? 

  

                                                        

1 Slavíková, L. aj.: Vedení školy v praxi, Praha  RAABE, 2007, ISSN 1801-8343 
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1. PROČ MUSÍ ŠKOLA REAGOVAT NA ZMĚNY 

1.1. TEORETICKÉ VÝCHODISKO 
Ředitelé škol se dnes musí vyrovnávat nejen s tím, jak dostatečně rychle a v podstatě 

nepřetržitě zvládat změny, ale zejména s tím, jak je řídit. 

Proč? Protože „… potřebujeme nový model školy, která bude schopna přizpůsobit se 

radikálním změnám, která bude díky nim dokonce vzkvétat …“ 2   

Důvodem je mimo jiné především rychlost a rozsah nových informací a především 

snižující se populační křivka a normativní způsob financování. Škola, která stagnuje a 

nereaguje na okolní změny, je školou ohroženou. Pokud ředitel, jako vrcholový manažer, 

nemá jasnou vizi, co dál se školou, není pro svého zřizovatele dobrým partnerem.  

Schopnost školy reagovat na změny, řídit je, a nikoli se jimi nechat řídit závisí na: 

� vnějším prostředí – škola musí reagovat na požadavky ekonomiky, politiky, na 

požadavky zřizovatele, inspekce atd. Musí mít zmapovaný demografický vývoj 

minimálně na 5 let dopředu ve svém okolí. Spolupracovat se všemi vhodnými 

institucemi ve městě apod.   

� identitě školy – pohybujeme se v konkurenčním prostředí, a proto je důležité, 

aby velká pozornost byla věnována budování vlastní  image školy. Mít 

vypracované kvalitní webové stránky, dostávat se do povědomí veřejnosti 

novými a zajímavými možnostmi, které škola nabídne nejen dětem, ale i 

rodičům. 

� předvídání změn – platí dvojnásob pravidlo, že náhoda přeje připraveným. 

Schopnost předvídat změny je důležitá zejména ze strany managementu. 

Ředitel musí umět vytvářet strategie, plány a cesty k jejich dosažení. Vysoce 

efektivní ředitelé jsou schopni vidět věci v souvislostech, propojovat je a 

odhadovat jejich možný vývoj. 

                                                        

2 Kiechel, W. (1990): The Organizations that Learns,   Fortune, March 12, s. 75-77 
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� experimentech – nové myšlenky, nápady a vize jsou hlavním zdrojem 

odlišnosti škol a jejich osobitosti, proto je důležité vytvořit prostor pro jejich 

zavádění. Ředitel školy by měl u svých zaměstnanců umět vytvořit pocit, že je 

možno jít novými cestami i s určitou mírou rizika. 

Organizace, které se naučí reagovat na změny a u nichž můžeme najít všechny výše 

zmíněné rysy, jsou v managementu označovány jako tzv. „živé organizace“, které mají 

svůj vnitřní život. Podle Druckera3 jen tyto organizace jsou pak v konkurenčním 

prostředí schopny „udávat směr a přežít“. 

 

1.2.  APLIKACE V PRAXI 
 
1.2.1.  Optimalizace obecně 
Dle slovníku cizích slov je optimalizace proces výběru nejlepší varianty z množství 

možných jevů. 

Tuto definici pak můžeme chápat tak, že optimalizaci je třeba brát jako proces, při 

kterém se zefektivňuje síť škol, a zároveň se zachovávají vhodné podmínky pro řádné 

zajištění povinné školní docházky. Není to tedy jen bezmyšlenkovité zrušení několika 

škol, aby se snížily náklady, ale i nalezení optimálního nastavení. Samozřejmě, že by 

tento fakt měl vycházet z koncepce školství ve městě a záměrů zřizovatele. 

 

1.2.2.  Očekávané přínosy procesu optimalizace 
 

�  efektivní využívání kapacity školy a jejích objektů 

�  tím i efektivnější využívání materiálně technického vybavení školy 

                                                        

3  Drucker, P.F.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Praha Management Press, 2004,   

ISBN 978-80-7261-066-2 
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�  minimalizace neodůvodněných provozních a režijních nákladů 

�  vytváření předpokladů pro efektivní strategické řízení školy a její stabilitu, 

tyto předpoklady souvisí s velikostí školy a tím i velikostí strategického 

„manévrovacího“ prostoru 

�  zvýšení významu a úlohy školy v obci a okolí, čím větší je škola, tím lepší 

má podmínky pro získávání finančních prostředků, ať už z dotací kraje, tak 

z rozvojových fondů evropské unie 

�  všechny tyto přínosy jsou samozřejmě pouze „potencionální“, jejich 

realizace je podmíněna kvalitou řízení školy. Je zřejmé, že „zvětšování“ 

právních subjektů musí jít ruku v ruce s uplatňováním manažerských 

prvků řízení. Součástí optimalizace sítě škol by mělo být samozřejmě  

i zvyšování řídících schopností managementu školy. 

 

1.2.3.  Formy optimalizačních procesů 
 

� sloučení dvou nebo více škol s tím, že současně dochází k „sestěhování“ 

škol; to je přirozeně podmíněno kapacitními možnostmi slučovaných škol 

– nejlepší varianta, dochází k největším úsporám hlavně provozních 

nákladů 

� sloučení dvou či více škol do jednoho právního subjektu bez průvodního 

nebo částečného „sestěhování“; přichází v úvahu v případě menší velikosti 

školy či existence většího počtu malých škol v jednom místě; původní školy 

tak získávají charakter detašovaných pracovišť. V tomto případě jsou 

úspory převážně personální (sloučení ekonomických úseků, redukce 

ředitelských postů, redukce počtu zástupců, popř. sloučení školních 

kuchyní apod.) 
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Právě tento možný aspekt optimalizace - sloučení společně se sestěhováním do lepších 

prostor je považován za mimořádně významný z hlediska možných úspor. Zároveň tak 

vytvoření kvalitnějšího a stabilního pedagogického sboru a minimálně zachování  

či zlepšení psychohygienických a materiálně technických podmínek pro žáky  

i zaměstnance škol.  

 

1.2.4.  Základní priority a kritéria optimalizace 
 

Do okruhu škol, jichž by se optimalizace měla nějakým způsobem týkat, patří zejména 

školy: 

� s velkým podílem nevyužitých kapacit 

� s nízkým počtem žáků 

� s velkými provozními náklady 

� které nemají na takové úrovni materiálové a technické vybavení 

� které mají většinu pedagogického sboru v důchodovém věku či 

neaprobovanou 

Cílem je: 

� vytvoření stejných podmínek pro všechny žáky  

materiálně technických – odborné učebny, počítačové vybavení, interaktivní 

tabule 

výukových – zvláště stejné podmínky ve vytvořeném školním vzdělávacím 

programu,  

psychohygienických – zachování třídních kolektivů s maximálním počtem   

26 žáků, zlepšení hygienických podmínek pro žáky (dostatečný počet WC, 

vytápění, osvětlení, nové šatny apod.) 
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personálních – kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor  

� vytvoření stejných podmínek pro všechny pedagogy – možnost dalšího 

vzdělávání, finančního ohodnocení apod. 

 

1.2.5.  Základní principy postupu optimalizace 
 

Pro dosažení cílů optimalizace je velmi důležitý kvalitní způsob přípravy a její realizace. 

Příprava optimalizačních kroků by proto měla být založena na několika základních 

pilířích: 

� co nejširší účast zainteresovaných škol a jejich představitelů na přípravě 

optimalizace. Je to velice důležité z hlediska dosažení aktivního  

a pozitivního přístupu k tomuto procesu. Nikdy se asi nedosáhne cíle,  

aby všichni táhli za jeden provaz, ale většina by měla. 

� součástí optimalizace by mě být neustálý dialog mezi školami  

a zřizovatelem i veřejností, protože jenom vzájemný dialog může přinést 

různé pohledy řešení tohoto problému a nalezení toho optimálního  

pro všechny zainteresované  

� optimalizace by měla být podpořena účinnou informační a propagační 

kampaní, aby se omezil prostor pro demagogickou manipulaci s veřejností  

 

Je zřejmé, že všechny základní principy směřují k jednomu cíli – dosáhnout pokud možno 

pozitivního přístupu k optimalizaci, zamezit krizové komunikaci a nedorozumění. 

Všichni totiž chápou potřebu optimalizace, ale jen do té doby, než se bude slučovat nebo 

rušit ta jejich škola. V ten moment se vytvoří spousta argumentů proč právě jejich škola 

ne a proč ano jiná. Z tohoto pohledu se zdá, že se jedná pouze o ekonomickou stránku 

věci, ale za pár let, kdyby se vše ponechalo v současném stavu, budou školy poloprázdné, 

a se zastaralým vybavením, protože zřizovatel nebude mít tolik finančních prostředků  
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na to, aby si tato zařízení „hýčkal“. Je proto lepší mít menší počet škol, ale kvalitněji 

materiálně-technicky vybavené a na vyšší úrovni, což by před sloučením nebylo možné.  

 

2. JAK PŘIPRAVIT A ÚSPĚŠNĚ ŘÍDIT ZMĚNU 
 

„Řízení změny neznamená dominanci, ale umění přesvědčit lidi, aby společně pracovali na 
dosažení vize a cíle.“ 4 

 

2.1. TEORETICKÉ VÝCHODISKO 
Je přirozené, že změny jsou provázeny obavami, protože každá změna s sebou nese 

následky. Odpor lidí ke změnám je zcela přirozený jev. Někdy je to nepochopení změny, 

někdy nedostatečná komunikace, jindy osobní zájmy, či neschopnost přizpůsobit  

se změnám. 

Zásady procesu změn 

První zásadou je vytvořit vědomí potřebnosti změny, její nutnosti a naléhavosti. 

Ředitel společně se zřizovatelem musí změnu představit jako nutnost, která zaměstnance 

donutí změnit jejich dosavadní vzorce chování. Měli by v ní vidět svůj zájem.  

Cesta, jak toho dosáhnout: 

� upozorňovat na problémy, 

� jasně formulovat body, které ohrožují úspěšnost školy, 

� navrhnout řešení. 

Druhou zásadou je správná komunikace – zaměstnanci musí vědět, jaké výhody,  

ale i problémy (oběti) nastanou při a po uskutečnění změny. Musí být přesvědčeni o tom,  

                                                        

4 Slavíková, L. aj.: Vedení školy v praxi, Praha RAABE, 2007,  ISSN 1801-8343  
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že změna je nejen nezbytná, ale i správná a hlavně spravedlivá. 

Při přesvědčování, formulování cílů i vize je třeba dbát na: 

� srozumitelnost 

� respektování ostatních 

� obousměrnost komunikace 

� nezamlčování nebo nebagatelizování obtíží 

Třetí zásadou je vytvořit silnou skupinu, která bude změny prosazovat. Do této 

„přesvědčovací skupiny“ je vhodné zapojit i nečleny vedení, především ty, kteří mají  

u svých kolegů neformální autoritu, zástupce zřizovatele, případně i jiné odborníky 

z oblasti školství, kteří nemusí působit na daných školách.  

Čtvrtou zásadou je dobře formulovaná, jasná a srozumitelná vize. Tento bod je úzce 

propojen s druhou zásadou (správná komunikace). Jde především o to, jasně a přehledně 

říci, k čemu vše směřujte, není nutné dopodrobna popisovat veškeré postupy. Každý 

ředitel základní školy, kterého se slučování či rušení bude týkat, musí mít zpracovanou 

jasnou koncepci budoucího právního subjektu, kterou pak při konkursním řízení (pokud 

se ho bude účastnit) bude předkládat členům konkursní komise.  

Pátou zásadou je rozvaha a čas. 

Každá změna má svůj algoritmus vývoje a nesmí být uspěchána. „Předčasná oslava 

vítězství může zastavit vše, co dosud běželo.“  5 

Pro splnění této zásady je vhodné stanovit: 

� časový harmonogram, 

� měřitelné cíle, 

                                                        

5 Kotter, John P.: Vedení procesu změny, Management Press, Praha 2004, s.20, ISBN 978-80-7261-015-0 
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� vhodné metody ke zjištění postupu. 

 

Šestou zásadou je vedení – při zavádění změny není vhodný byrokratický model řízení, 

založený na příkazech a kontrole; „Autoritáři a bojovníci jsou symbolem minulosti, 

vedoucím pracovníkem budoucnosti je virtuos mezilidských vztahů.“ 6 

 

2.2.  APLIKACE V PRAXI 
 

2.2.1. Popis stávajícího stavu základního školství v návaznosti na 1. etapu 
optimalizace v Rumburku 
 

První vlna optimalizace v Rumburku proběhla v roce 2004. Do této doby bylo na území 

města pět základních škol – 2 školy s 1. - 9. postupným ročníkem a 3 školy  

s 1. - 5. postupným ročníkem.  V roce 2002 byly ze všech základních škol rozhodnutím 

zřizovatele zřízeny k 1. 1. 2003 samostatné právní subjekty, jak nařizoval zákon.   

Nové vedení radnice po volbách v listopadu 2003 rozhodlo, na základě předložené 

zprávy odborem školství, že dvě okrajové školy s 1. - 5. postupným ročníkem zruší, 

vzhledem k tomu, že školy byly kapacitně využívané na 60%, a zřizovatel musel 

každoročně žádat o výjimku z počtu škol, protože na území města bylo více škol, které 

nebyly také zcela kapacitně využívány. U jedné z těchto škol se dokonce museli doplácet 

pedagogové z rozpočtu města, protože normativně stanovovaný rozpočet od krajského 

úřadu nepostačoval na pokrytí základních platů. Rozhodnutím zastupitelstva byly tedy 

k 31. 8. 2004 tyto dvě školy zrušeny. 

  

                                                        

6 Goleman, D.: Emoční inteligence,  Columbus, 1997,  s.147, ISBN 80-85928-48-5 
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Od 1. 9. 2004 fungují na území města dvě plně organizované základní školy a jedna škola 

s prvním stupněm. Tyto školy jsou umístěny ve 4 budovách a mají celkovou kapacitu 

1320 žáků.  

1. 9. 2005 byla založena soukromá Základní škola Pastelka, o.p.s. s 1. - 5. postupným 

ročníkem s rozšířenou výukou německého jazyka (Rumburk je příhraniční město). 

Kapacita této školy je 100 žáků. Vzhledem k tomu, že škola je soukromá, optimalizace se 

jí netýká, ale má podíl na celkovém odlivu žáků trvale žijících v Rumburku (cca 40 žáků  

1. stupně ve věku 6 – 10 let). Zbytek žáků je dojíždějících z okolních obcí.  

V současné době navštěvuje školy cca 1000 žáků (900 žáků z Rumburku + 100 žáků 

dojíždí z okolních obcí) při celková kapacitě 1320 žáků. Z těchto čísel je patrné,  

že kapacita škol je využívána na 75%, při neustále se zvyšujících nákladech na provoz 

těchto škol. Proto je nutné zredukovat počet budov a lépe využívat jejich prostory,  

aby se prostředky poskytované zřizovatelem využívaly účelně. Z těchto důvodů 

zřizovatel přistoupil na možnost sloučení tří právních subjektů do jednoho s tím, že se 

uvolní jedna budova a nový právní subjekt bude jako celek lépe kapacitně využívaný. 

Finanční úspora na provoz uzavřené budovy 1. stupně ZŠ Tyršova s 8 třídami je ročně 

cca 800 tis. Kč. Dále je potřeba dalších investičních nákladů na výměnu oken a zateplení 

této budovy vč. opravy střechy. Dle propočtů z odboru regionálního rozvoje a investic by 

se jednalo o částku zhruba ve výši 10 mil. Kč.  Pokud by se investice rozložila na 2 etapy – 

ročně by to bylo 5 mil. Kč + provoz 800 tis. Kč. Úspora je tedy evidentní - cca 6  mil. Kč 

ročně pro nejbližší 2 roky a pak každoročně po provedení rekonstrukce (při úspoře na 

teple a el. energii) cca 700 tis. Kč.  

 

2.2.2 Demografický vývoj (výhled r. 2009-2013) v Rumburku 
 

Evidencí obyvatel byl poskytnut počet dětí ve věku 6 – 15 let, které budou navštěvovat 

základní školy v Rumburku v letech 2009 – 2013. Z přehledu je patrné, že počet dětí se 

v tomto časovém období nijak dramaticky nezvyšuje, ovlivnit jej může pouze možnost 

nově přistěhovaných do Rumburku. Vzhledem k tomu, že tato oblast Čech je velice 



 

ekonomicky nestabilní (v současnosti se nezaměstnanost pohybuje na úrovni 12%), 
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ekonomicky nestabilní (v současnosti se nezaměstnanost pohybuje na úrovni 12%), 

nepředpokládá se, že by se v průběhu následujících pěti let výrazně změnil počet 

kteří budou navštěvovat základní školy zřizované městem 

r. 2013: 

998 žáků

1012 žáků

1020 žáků

1018 žáků

1025 žáků

Z grafu je patrné, že počet žáků mezi 6 – 15 rokem věku je výhledově do roku 2013

stabilní. Zřizovatel proto rozhodl, že optimalizaci bude realizovat k

Kapacita bude zredukována z 1320 na 1100 žáků, tj. snížení o 220 žáků

, které se nacházejí v budově 1. stupně základní školy Tyršova). Vznikne tak jeden 

právní subjekt umístěný ve třech budovách. 

2010 2011 2012

1012 1020 1018

1320 1320 1320

Grafické znázornění počtu žáků a  kapacit základních škol  
výhled na r. 2009 – 2013

bez úpravy celkové kapacity – 1320 míst

ekonomicky nestabilní (v současnosti se nezaměstnanost pohybuje na úrovni 12%), 

let výrazně změnil počet 

kteří budou navštěvovat základní školy zřizované městem Rumburk 

998 žáků 

1012 žáků 

1020 žáků 

1018 žáků 

1025 žáků 

výhledově do roku 2013 

stabilní. Zřizovatel proto rozhodl, že optimalizaci bude realizovat k 1. 9. 2009. 

220 žáků (tj. méně o 8 – 9 

budově 1. stupně základní školy Tyršova). Vznikne tak jeden 

2012 2013

1018 1025

1320 1320

Grafické znázornění počtu žáků a  kapacit základních škol  



 

 

Z grafu je zřejmé, že i po úpravě

právního subjektu je zachována rezerva cca 80 míst

pro dalších 5 let.  

 

2.2.3. Postup prací při slučování základních škol v
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po úpravě celkové kapacity na 1100 míst nově vzniknuvšího 

tu je zachována rezerva cca 80 míst, což je dostatečná rezerva minimálně 

Postup prací při slučování základních škol v Rumburku

Na základě vyhodnocení rozborů hospodaření za 

výročních zpráv základních škol za školní roky 2006/2007 a 2007/2008

zřizovatelem konstatováno, že náklady na provoz těchto základních škol 

se zvyšují a počet žáků se snižuje. Školy již mají nevyužité některé kmenové 

učebny a počty tříd se snižují. Proto rada města zadala odboru škol

do konce listopadu 2008 vypracovat materiál, který bude řešit možnosti 

snižování provozních nákladů a zlepšení využívání kapacit škol. Byly 

vypracovány 4 varianty, z nichž nejlepší se zdála možnost sloučení tří 
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základních škol do jednoho právního subjektu s uvolněním budovy 1. stupně 

ZŠ Tyršova. Demografický vývoj do roku 2013 (počty dětí ve věku 6-15 let) byl 

zjišťován na základě podkladů předaných evidencí obyvatel městského úřadu. 

Rada města proto doporučila zastupitelstvu rozhodnout o variantě sloučení do 

jednoho právního subjektu. 

� Zveřejnění záměru optimalizace – zastupitelstvo, ředitelé, pedagogové  

a veřejnost se zdůvodněním, proč se k tomuto kroku došlo a jaké z toho 

vyplývají důsledky pro všechny zainteresované strany – únor 2009 (s řediteli 

předjednáno již koncem listopadu 2008 po vypracování jednotlivých variant 

odborem školství).  

� Ustanovení pracovní skupiny, která bude celý proces slučování uskutečňovat  

a zastřešovat (ředitelé ZŠ, zástupce pedagogů, místostarosta pro oblast 

školství, zástupce zřizovatele z řad členů zastupitelstva a rady města, 

předsedové školských rad při ZŠ, vedoucí a pracovník odboru školství 

městského úřadu) - v únoru 2009 po rozhodnutí zastupitelstva. 

� Stanovení harmonogramu a časového horizontu probíhající změny – vznik 

nového subjektu k 1. 9. 2009.  

� Pro všechny tři příspěvkové organizace z toho vyplývá množství úkolů, které 

musí být podchyceny v předávacích protokolech pro zřizovatele: 

  

1. Oblast pracovně-právní 

Ve smyslu § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přecházejí práva  

a povinnosti zaměstnanců předávajícího vyplývající z pracovně-právních vztahů 

v plném rozsahu na přejímajícího včetně jejich neuspokojených nároků,  

příp. pohledávek. Personální situace ředitelů bude řešena tak, že všichni budou 

odvoláni ze svých funkcí a bude vypsán konkurz na místo ředitele sloučeného 

subjektu.   
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Předávající organizace předají organizaci přejímající veškerou personální agendu 

včetně pohledávek či nároků zaměstnanců (osobní spisy, zápočtové listy, zůstatky 

dovolené, evidenční listy důchodového zabezpečení, mzdové listy, potvrzení  

o zdanitelných příjmech apod.). 

 

2. Oblast rozpočtu 

Odbor školství Ústeckého kraje uvolní finanční prostředky pro dvě organizace,  

které se sloučí se třetí, na výplatu odstupného, pokud budou propouštěni nadbyteční 

zaměstnanci, upraví se rozpočet nově vzniklé organizace od 1. 9. 2009 na NIV i ONIV. 

Ostatní dvě rušené organizace provedou mimořádné vyúčtování státního rozpočtu 

k 31. 8. 2009. Příspěvky na provoz od zřizovatele pro rok 2009 se upraví rozpočtovou 

změnou, kterou v příslušném časovém termínu schválí rada města. 

 

3. Oblast majetková 

Veškerý movitý majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele, pouze se změní subjekt    

pověřený jeho správou. Vypracují se dodatky nebo nová smlouva o výpůjčce 

nemovitého majetku. 

 

4. Oblast pedagogická 

Přejímající organizace převezme činnosti, práva a povinnosti související 

s poskytováním výchovy a vzdělávání od předávajících. Budou předány seznamy žáků 

spolu s povinnou pedagogickou dokumentací (rozhodnutí o zařazení školy do sítě 

škol, zřizovací listina, jmenovací a odvolací dekret ředitele, stanoviska OHS  

a Stavebního úřadu k užívání objektů, třídní knihy, výkazy, katalogové listy, školní 

řád, záznamy z pedagogických porad, kniha úrazů atd.). 
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Zároveň budou předány všechny směrnice upravující chod škol (organizační řád, 

ekonomické směrnice, pokyny, příkazy atd.), včetně plánů práce zaměstnanců, 

evidence stížností, evidence o poskytnutých informacích podle zákona č. 106/1999 

Sb., výroční zprávy, archiv, razítka, klíče atd. 

Všechny tyto práce musí být hotovy maximálně do konce července 2009 a předávací 

protokoly budou předloženy zřizovateli ke schválení. 

 

5. Oblast ekonomiky a účetnictví 

Bude nutno: 

� nechat vyrobit nová razítka 

� provést mimořádnou účetní závěrku slučovaných škol ke dni sloučení –  

tj. k 31. 8. 2009 (za každou samostatně). V rámci mimořádné závěrky provést 

mimořádnou inventarizaci majetku a závazků a v případě inventarizačních 

rozdílů navrhnout jejich vypořádání. 

� zajistit zpracování účetních výkazů ke dni spojení. Výkazy Rozvaha a Výkaz 

zisku a ztrát budou zpracovány v rozsahu pololetních výkazů. 

� zjistit souhrnný hospodářský výsledek ke dni spojení včetně zisku (ztráty) 

z minulých let a jeho rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost 

� předložit přehled o stavu finančních fondů k 1. 1. a ke dni sloučení daného 

roku 

� předložit zúčtování finančních vztahů se zřizovatelem za stejné období 

� zajistit bilanční kontinuitu, tj. aby konečné stavy účtů zanikající účetní 

jednotky byly převzaty přírůstky u nástupnické organizace 

� provést změnu bankovních účtů včetně nových podpisových vzorů 

� do osmi dnů u zdravotní pojišťovny odhlásit zaměstnance (předávající 
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organizace) a přihlásit delimitované 

� odhlásit zaměstnance u ČSSZ  

� ve smyslu § 22, odst. 4, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, obě 

organizace ohlásit změny sledovaných údajů 

� zajistit oznámení Finančnímu úřadu: zanikající organizace předají Finančnímu 

úřadu originální osvědčení o své registraci, doložené usnesením Zastupitelstva 

města Rumburk o zániku organizací 

� u rušených organizací ukončit platnost všech smluv (dodavatelské, pojistné, 

energetické atd. atd.) a sjednat dodatky s přejímající organizací 

� u zanikajících účetních jednotek zabezpečit archiv písemností 

 

6. Postup prací ze strany zřizovatele -  časový harmonogram 

� únor 2009 - zveřejnění záměru slučování základních škol do jednoho právního 

subjektu - objasnění všem zainteresovaným složkám proč se k tomuto kroku 

dospělo, jaké z toho vyplývají možnosti či nedostatky, jaký to bude mít 

pozitivní i negativní dopad (ředitelé byli s možností slučování seznámeni 

koncem listopadu 2008 

� duben 2009 - rozhodnutí zastupitelstva o sloučení příspěvkových organizací 

do jednoho právního subjektu s účinností od 1. 9. 2009 

� květen 2009 -  rozhodnutí o odvolání z funkcí ředitelů základních škol  

k 31. 8. 2009 

� květen 2009 - vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší OZV č. 1/2005  

o spádových obvodech základních škol k 31. 8. 2009. Nová obecně závazná 

vyhláška  se nemusí vydávat, protože na území města bude od 1.9.2009 jedna 

základní škola (viz § 178, odst.2, písm.a) zákona č. 561/2004 Sb.,  
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o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání 

v platném znění) 

� květen 2009 - vypsání výběrového řízení na nového ředitele 

� květen 2009 - vydání nové zřizovací listiny s účinností od 1. 9. 2009 vč. 

výpůjčky movitého majetku 

� do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva změna zápisu v Obchodním rejstříku, 

změna v Rejstříku škol a školských zařízení a oznámení o změně do 

Ústředního věstníku 

� červenec 2009 -  konkurs na místo ředitele sloučeného subjektu a od 1. září 

2009 bude nový ředitel funkci vykonávat. Pokud se včas nepodaří zajistit 

konkurs, ředitel organizace, se kterou se budou slučovat ostatní dvě školy, 

bude pověřen řízením do doby jmenování nového ředitele. 

� září 2009 -   začátek školního roku 2009/2010 v novém právním subjektu 

 

2.2.4. Dopad optimalizace z pedagogického hlediska 
 

V základních školách v Rumburku je k 1. 9. 2008 zaměstnáno celkem 86 pedagogických 

pracovníků vč. tří ředitelů. Po provedení optimalizace se bude muset s některými 

zaměstnanci ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost. Jednalo by se o cca 6 – 8 

pedagogů. Vzhledem k tomu, že je v základním školství v naší lokalitě obecně nedostatek 

kvalifikovaných pedagogů, řeší to většinou ředitelé pracovním poměrem na dobu určitou 

z řad pedagogů – důchodců. Ti vždy končí pracovní poměr k 30. 6.  daného školního roku, 

a pokud jsou opět potřeba pro další školní rok, pracovní poměr se s nimi uzavírá až od 

1.9. Ve školách v Rumburku se jedná o cca 12 pedagogů – důchodců z celkového počtu 86 

pedagogů. Z těchto čísel vyplývá, že by se propouštění pro nadbytečnost netýkalo 

pedagogů zaměstnaných na dobu neurčitou. Samozřejmě, že tato fakta jsou zatím pouze 

teoretická. Při praktickém provedení se mohou ve výsledku lišit. Někteří pedagogové se 

nemusí ztotožnit plánovanou změnou a o rozvázání pracovního poměru požádají sami. 
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2.2.5. Dopad optimalizace z hlediska žáků 
 

Dopad optimalizace – slučování z hlediska žáků se dotkne pouze 8 tříd 1. stupně základní 

školy Tyršova (1. – 4. ročník po 2 třídách). Zde se celé třídní kolektivy přesunou  

do prázdných učeben v základní škole U Nemocnice, kde je volná kapacita kmenových 

tříd. Žáci tak získají lepší zázemí, světlejší, větší a lépe vybavené třídy, možnosti 

využívání interaktivní tabule i počítačové učebny. Nebudou muset přecházet do 

tělocvičny a školní jídelny mimo areál školy, jako doposud. Budou moci využívat 

vybavenou školní zahradu, což u areálu budovy 1. stupně ZŠ Tyršova neměli. Je 

připraven záměr rozšíření a zlepšení hygienických podmínek pro žáky i pedagogy 

v průběhu prázdnin letošního roku v prostorách ZŠ U Nemocnice. 

Pedagogové by měli přecházet současně s třídními kolektivy. Povinný plavecký výcvik 

bude také lépe dostupný – naproti budově ZŠ U Nemocnice je plavecký bazén. Doposud 

žáci 1. stupně ZŠ Tyršova museli do bazénu docházet z větší vzdálenosti, což bylo časově 

náročnější.  

Nabídka mimoškolních aktivit je u obou velkých základních škol téměř totožná, žáci tedy 

o žádné aktivity nepřijdou.  

Změny u základní školy V. Kováře, kde je 1. – 5. postupný ročník, nebudou žádné, vše 

zůstává stejné jako před optimalizací. Pouze se při zápisu do prvních tříd pro školní rok 

2009/2010 doplní kapacita na 24 žáků. V současné době je zde v prvním ročníku  

15 žáků. Bude snaha doplnit kapacitu ze současných 100 žáků na 120 žáků (tj. max.  

24 žáků ve třídě). 

Školní vzdělávací program zůstane pro školu V. Kováře stejný jako doposud a na druhý 

stupeň žáci přecházejí do ZŠ U Nemocnice. Další 2 školy (Tyršova a U Nemocnice),  

které jsou s 1. – 9. postupným ročníkem, budou muset ŠVP upravit. Tuto změnu koncepce  

by ale měl předložit ředitel při konkursním řízení (může vycházet z ŠVP ZŠ Tyršova  

nebo ŠVP ZŠ U Nemocnice, ale oba ŠVP se v zásadních věcech moc neodlišují). Změny 

budou muset probíhat tzv. za pochodu.  

  



 25

Sloučený právní subjekt tak bude umístěn ve třech budovách. V současnosti jsou 3 právní 

subjekty umístěny ve čtyřech budovách. Uvolněná budova 1. stupně ZŠ Tyršova bude 

nabídnuta k využití Domu dětí a mládeže Rumburk, který je zřizován Ústeckým krajem. 

Negativní dopad na žáky by tedy neměl být žádný, možná jen, že se docházková 

vzdálenost některým žáků prodlouží o cca 350 m (takto daleko jsou od sebe obě školy). 

 

3. JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ FÁZE ZMĚN A JAK SE ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDÁ ODPOR 
 

3. 1.  TEORETICKÉ VÝCHODISKO 
 

Každá změna vyvolává jistou nostalgii po předešlé situaci. Mechanismus této nostalgie 

prochází postupnými údobími: 

1. Odpor: reakce typu „to nejde“ apod. 

2. Hněv: jsou hledáni viníci 

3. Smlouvání: snaha vrátit se zpět 

4. Smutek: lítost nad tím, že už neexistuje bývalá situace 

5. Strach: že bude zapotřebí zcela nových dovedností 

6. Přijetí nové situace 

Každá změna vede ke vzniku uvedených etap, jejich výskyt a délku omezíme dodržením 

výše zmíněných zásad – přesvědčováním, správnou komunikací, vytvořením vize, 

dobrou volbou přesvědčovací skupiny, vytvořením týmů a dobrým vedením. 

Pro řízení je nejobtížnější situace, kdy vše ustrne pouze ve fázi odporu. Pokud se tedy 

manažer setká s projevem hněvu, může si říci, že už je fakticky vyhráno, protože  

to znamená, že se celý mechanismus rozběhl. 
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Odpor představuje sílu, kterou musí zřizovatel i ředitelé poznat, aby ji mohli porazit. 

Prvním krokem je proto podpora vyjadřování námitek, pochybností, nikoli snaha  

je „udusit“. 

Je nutné, aby zřizovatel jasně vysvětlil své záměry a ředitelé by se pak mohli na své 

podřízené obracet jako na osoby, které jsou schopné pochopit důvod změn. 

Pro úspěšné zvládnutí odporu je důležité: 

� Přesvědčovat 

� Komunikovat 

� Naslouchat 

� Měnit včas, zbytečně nečekat 

� Vytrvat! 

 

3. 2.  APLIKACE V PRAXI  
 

Zřizovatel musí v první fázi přesvědčit ředitele jednotlivých škol o nutnosti provedení 

změny, zároveň tak pedagogy i veřejnost. První reakcí bude samozřejmě odpor od všech 

zainteresovaných složek, kterých se změna bude týkat. Budou se hledat výmluvy proč  

to nejde apod. V této fázi musí být zřizovatel přesvědčen, že změna je cestou k lepšímu, 

nejen po stránce finanční, ale i po stránce zlepšení úrovně výuky pro žáky a stabilizace 

pedagogického sboru. Budou hledáni viníci této změny, samozřejmě, že tím největším 

bude zřizovatel a vedení města společně s odborem školství. Každý bude přesvědčen,  

že změna není nutná, když to takto doposud fungovalo, tak proč by to nemohlo fungovat  

i nadále. Možné jsou i petice veřejnosti proti rozhodnutí o slučování. Zřizovatel však musí 

stát za svým a přesvědčit je, že změna, je cestou k lepšímu a ne k horšímu. Pokud  

se podaří přesvědčit většinu, je téměř vyhráno.  
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Je přirozené, že do konkursního řízení na místo ředitele sloučeného subjektu půjdou 

uchazeči s poněkud rozdílnou koncepcí rozvoje školy. Požadavky občanské a odborné 

veřejnosti by měly být předem známy i zřizovateli. Na základě koncipování těchto 

požadavků by měl být vybrán ředitel, který by se přibližoval těmto požadavkům. 

Samozřejmě, že i zřizovatel musí mít svou představu o koncepci školství ve městě. 

Prvotním záměrem zřizovatele je zajisté optimální využívání budov, zlepšení podmínek 

pro výuku žáků i kvalitní pedagogický sbor. 

 

3.2.1.  Stručný nástin koncepce rozvoje nového subjektu pohledem zřizovatele 
 

Koncepce rozvoje bude především vycházet z toho, že všechny tři slučované školy: 

� mají podobnou vzdělávací nabídku – nemají konkrétní profilaci dle svých ŠVP 

(sport, jazyky, počítače…) 

� mají možnost „sestěhování“ žáků do méně objektů 

� jsou poblíž (nejvýše stovky metrů) 

Jedním z hlavních důvodů pro sloučení jsou úspory prostředků na provoz, na mzdy a 

tržby z prodeje nemovitosti, případně nájemné a v neposlední řadě zlepšení výukových a 

psychohygienických podmínek pro žáky.  

Při promýšlení koncepce sloučeného subjektu si musí ředitelé, kteří se přihlásí do 

konkursu stanovit některé priority. Tyto priority bude i zřizovatel požadovat 

v podmínkách při zpracování koncepce školy předložené u výběrového řízení. 

� Úspěšně řídit proces sloučení jako významnou změnu, která se bude týkat 

většiny zaměstnanců. Dopředu promyslel kroky, které podniknou pro co 

nejefektivnější zvládnutí tohoto procesu především z hlediska lidského  

a emocionálního. Kromě hlavní zásady – soustavného vysvětlování nutnosti 

změny, komunikace, objasňování vize, hodnocení dílčích kroků  

a nezamlčování záporných stránek -  k poklesu počtu zaměstnanců (také jeden 
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z  argumentů pro sloučení) dojde proporcionálně na všech slučovaných 

školách a to především v řadách pedagogů - důchodců. Zajistit potřebné 

vzdělávání všem pedagogům, kteří to potřebují ke splnění podmínek dle 

zákona o pedagogických pracovnících. 

� Další vytčenou prioritou by mělo být maximální zefektivnění provozu po 

stránce ekonomické, tzn. personální a provozní úspory a na straně druhé 

získávání příjmů z mimorozpočtových zdrojů (např. dotace od kraje, MŠMT a 

evropské fondy). 

� Snažit se zajistit zlepšování podmínek pro výuku žáků, zřízení alespoň ještě 

jedné počítačové učebny, získání dotací na pomůcky a interaktivní tabule. 

 

III. VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

1. CÍL VÝZKUMU OPTIMALIZACE ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ 
 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké postupy volily obce, které již k optimalizaci počtu 

základních škol musely přistoupit a jak byla tato změna řízena. 

Jak jsou na tom zřizovatelé, u nichž optimalizace a slučování již proběhlo, jaký byl 

ekonomický dopad, jak vypadá demografický vývoj v porovnání s kapacitami škol.  

Jaký postoj zaujímali ředitelé, pedagogové i rodičovská veřejnost k uskutečněnému 

procesu změny.   

Hlavním cílem výzkumu bylo najít optimální postupy, metody a formy, které směřují 

k úspěšnému procesu optimalizace v počtu základních škol v obci s více základními 

školami na svém území, které vzhledem k demografickému vývoji v počtu žáků 

nevyužívají dostatečně svou kapacitu a ani v dalších pěti letech ji nebudou využívat.  
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Šetření tak bylo zacíleno jednak na míru četnosti výskytu uplatňování jednotlivých 

procesů managementu změny při řízení slučování škol a jednak na míru jejich efektivity 

pro implementaci této změny. 

 

2.  STANOVENÍ HYPOTÉZ 
 

Hypotézy, které jsou dále formulovány, vyslovují předpoklad o určitých aspektech  

a míře uplatnění managementu změny ve školství. Předmětem změny v této práci  

je sloučení dvou a více subjektů v jednu samostatnou organizaci. Tato práce dokáže 

ověřit dané hypotézy pouze v rámci rozsahu výzkumu, který byl pro téma práce 

proveden.    

Hypotéza I  

Demografický trend – vývoj populační křivky je stejně významným impulsem ke změně 

jako další aspekt demografie – složení potenciálních klientů školy. 

Hypotéza II  

Zřizovatel ve spolupráci s managementem školy, který uplatňuje procesy managementu 

změny, implementuje cíle úspěšněji než management, který neuplatňuje procesy 

managementu změny a řídí změnu intuitivně a spoléhá se na samovolný vývoj  

a spontánní iniciativu.  
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3. POPIS VÝZKUMNÉHO VZORKU 
 

Šetření bylo zaměřeno do řad zřizovatelů základních škol (tzv. trojkové obce),  

které zřizují více jak tři základní školy a v minulosti se zabývaly, či se v nejbližší době 

budou zabývat optimalizací základního školství na území své obce. Optimalizací,  

pro potřeby této práce, budeme rozumět tři pojmy změny – sloučení, splynutí či zrušení. 

Vzhledem k tomu, že někdy bývá nejasný rozdíl mezi pojmy sloučení a splynutí, lze říci,  

že splynutím dochází ke spojení dvou nebo více organizací, čímž jednotlivé dosavadní 

organizace zanikají a vzniká jedna nová. Ta je právním nástupcem všech sloučených 

organizací. Naproti tomu je sloučení změna, která spočívá v tom, že do určité organizace 

se začlení jedna nebo více organizací, které zároveň zaniknou.   

Cílovou skupinou byli vedoucí odborů školství městských úřadů, především Ústeckého, 

Libereckého a Jihomoravského kraje. Osloveno bylo 60 vedoucích odborů školství. 

Zdrojem kontaktů byla databáze Obce a města online Ministerstva vnitra České 

republiky. Dotazníky byly rozeslány na jednotlivé úřady elektronicky (e-mailem). 

Vyplněné dotazníky zaslalo zpět 48 vedoucích odborů školství, což znamená návratnost 

80% dotazníků. 

Dotazník byl anonymní. Obsahoval 22 otázek, zaměřených jak na demografický vývoj  

v daném městě (děti 6 - 15 let) ve výhledu 5 let, tak na počty a kapacity škol, další 

důvody, které vedly nebo povedou k optimalizaci základního školství. Některé otázky 

byly strukturované tak, že umožňovaly čtyřstupňovou škálu možných odpovědí (ano, 

spíše ano, spíše ne, ne). Tento způsob hodnocení se zdá nejvhodnější, protože zkracuje 

„mantinely“ a „nutí“ se přiklonit k odpovědi v kladné či záporné hodnotě a vyhýbá se šedi 

průměru.  

  



 

4. VYHODNOCENÍ VÝZKUMU
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o změně ze strany zřizovatele se jedná o vnější podněty. Nositeli změny jsou u většiny 

zovatelé těchto škol. 

graf č. 4  

odpovědí respondentů bylo zjištěno, že optimalizaci formou slučování či ručení 

základních škol do roku 2003 již uskutečnilo 18 zřizovatelů, do roku 2008 to bylo 

22 zřizovatelů a výhledově do roku 2010 se k tomuto kroku chystá 5 zřizovatelů. 

dotazovaných odpověděli, že optimalizaci provádět nebudou. Jedná 

především o velká města, která jsou spádová a jejich základní školy navštěvují žáci 

lních menších měst či vesnic.   
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Průměrný počet základních škol před a po optimalizaci 

Před optimalizací byl průměrný počet 8 základních škol s

a po provedené optimalizaci se průměrný počet základních škol snížil o 2, tj. 

na 6 základních škol, s

Graf č. 5a - zdroj: výzkum 
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Průměrný počet základních škol před a po optimalizaci – graf č. 5a 

Před optimalizací byl průměrný počet 8 základních škol s cca 520

a po provedené optimalizaci se průměrný počet základních škol snížil o 2, tj. 

na 6 základních škol, s cca  500 žáky na jednu školu a u jednoho zřizovatele.  
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cca 520 žáky na jednu školu   

a po provedené optimalizaci se průměrný počet základních škol snížil o 2, tj.  

cca  500 žáky na jednu školu a u jednoho zřizovatele.  
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Celková průměrná kapacita škol před a po optimalizaci 

V tomto šetření bylo zjišťováno, jaká

před optimalizací a po provedení optimalizace u jednoho zřizovatele.

Před optimalizací byla celková průměrná kapacita 4160 žáků a po optimalizaci se 

celková průměrná kapacita snížila na 3000 žáků. 

Ze zjištění je zřejmé, že se průměrná kapacita škol snížila o 1160 žáků, tj. cca o 28% 

z původních kapacit. 

Hodnoty byly vypočteny jako aritmetický průměr počtu všech základných 

těchto škol z odevzdaných 48 dotazník

Graf č. 5b - zdroj: výzkum 
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Realizační fáze změny je považována za určující z

se změna úspěšně zavádět, jsou momenty o vědomí správnosti a naléhavosti změny 

a vytváření vizí a strategií velice důležité.
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Celková průměrná kapacita škol před a po optimalizaci – graf č. 5b 

zjišťováno, jaká byla průměrná celková kapacita základních škol 

před optimalizací a po provedení optimalizace u jednoho zřizovatele.

Před optimalizací byla celková průměrná kapacita 4160 žáků a po optimalizaci se 

ta snížila na 3000 žáků.  

Ze zjištění je zřejmé, že se průměrná kapacita škol snížila o 1160 žáků, tj. cca o 28% 

jako aritmetický průměr počtu všech základných 

odevzdaných 48 dotazníků. 

 

Přesvědčení o správnosti  uskutečnění změny (optimalizace) – graf č.6

Realizační fáze změny je považována za určující z hlediska jejího napl

se změna úspěšně zavádět, jsou momenty o vědomí správnosti a naléhavosti změny 

a vytváření vizí a strategií velice důležité. 

před optimalizací po optimalizaci

á kapacita ZŠ před a po optimalizaci

 

byla průměrná celková kapacita základních škol 

před optimalizací a po provedení optimalizace u jednoho zřizovatele. 

Před optimalizací byla celková průměrná kapacita 4160 žáků a po optimalizaci se 

Ze zjištění je zřejmé, že se průměrná kapacita škol snížila o 1160 žáků, tj. cca o 28% 

jako aritmetický průměr počtu všech základných škol a kapacit 

 

graf č.6 

hlediska jejího naplnění. Má-li  

se změna úspěšně zavádět, jsou momenty o vědomí správnosti a naléhavosti změny  

ZŠ před a po optimalizaci



 

Tento graf znázorňuje míru přesvědčení o 

základních škol, které již proběhly (u 40 res

o správnosti změny byli zřizovatelé (cca 98%), následovali ředitelé (cca

Pedagogové a rodičovská veřejnost 

(cca 78%). 

V tomto ohledu je třeba zvážit, zda vždy p

nutnosti potřeby změny, vytvoření vědomí její naléhavosti u všech zainteresovaných

skupin a poznání všeho, co se 

zásady  správně  vedené  komunikace ze s

Graf č. 6 - zdroj: výzkum 
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Tento graf znázorňuje míru přesvědčení o správnosti uskutečnění změny 

základních škol, které již proběhly (u 40 respondentů).  Je patrné, že nejvíce

o správnosti změny byli zřizovatelé (cca 98%), následovali ředitelé (cca

Pedagogové a rodičovská veřejnost byli ve většině případů proti těmto změnám 

tomto ohledu je třeba zvážit, zda vždy předcházelo dostatečně objektivní vytipování 

nutnosti potřeby změny, vytvoření vědomí její naléhavosti u všech zainteresovaných

skupin a poznání všeho, co se změnou souvisí  a zda  byly  v  tomto  směru  uplatňovány  

zásady  správně  vedené  komunikace ze strany iniciátora změny. 

Odpor ke změně (optimalizaci)- graf č. 7 

Po rozhodnutí o potřebě změny přichází fáze realizace změny, která není 

především bez dostatečného vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změnu, 

20% 40% 60% 80%

Přesvědčení o správnosti změny

změny – optimalizace 

že nejvíce přesvědčeni 

o správnosti změny byli zřizovatelé (cca 98%), následovali ředitelé (cca 58%). 

byli ve většině případů proti těmto změnám  

ředcházelo dostatečně objektivní vytipování 

nutnosti potřeby změny, vytvoření vědomí její naléhavosti u všech zainteresovaných 

tomto  směru  uplatňovány  

 

zí fáze realizace změny, která není možná 

především bez dostatečného vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změnu,  
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bez ustanovení skupin prosazujících změnu a vytvoření strategií a vizí. V

specifickým fenoménem bariéry změn 

Protože odpor ke změnám je normální lidskou reakcí na neznámou budoucnost, musel 

být zákonitě zaznamená

Dotazníkem bylo šetřeno, nakolik se

a pedagogů škol a rodičovské veřejnosti.

Z uvedeného grafu vyplývá, že odpor ke změně prakticky nebyl ze stran

U ředitelů škol byl odpor cca 

u pedagogických pracovníků (82%) a rodičovské veřejnosti (85 %). Zde vyvstává otázka, 

zda tyto skupiny byly náležitě přesvědčeny ze strany zřizovatele i ředitel

provedení změny – optimalizace. 

Graf č. 7 - zdroj: výzkum 
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ustanovení skupin prosazujících změnu a vytvoření strategií a vizí. V

specifickým fenoménem bariéry změn – tedy obrana lidí před změnami.

Protože odpor ke změnám je normální lidskou reakcí na neznámou budoucnost, musel 

být zákonitě zaznamenán i u tak závažné změny, jako je sloučení či rušení škol. 

Dotazníkem bylo šetřeno, nakolik se bariéry ke změnám projevily u 

a pedagogů škol a rodičovské veřejnosti. 

uvedeného grafu vyplývá, že odpor ke změně prakticky nebyl ze stran

ředitelů škol byl odpor cca z 38%. Negativní zjištěné hodnoty byly zjištěné 

u pedagogických pracovníků (82%) a rodičovské veřejnosti (85 %). Zde vyvstává otázka, 

zda tyto skupiny byly náležitě přesvědčeny ze strany zřizovatele i ředitel

optimalizace.  
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bariéry ke změnám projevily u zřizovatelů, ředitelů 

uvedeného grafu vyplývá, že odpor ke změně prakticky nebyl ze strany zřizovatele.   
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Přehled počtu žáků ve věku 6 

Z grafu je patrné, že se počty 

snížily. V roce 2003 bylo dle sdělení respondentů 

pouze 71765 žáků. Je to pokles o 15

V důsledku tohoto demografického vývoje 

zmiňované optimalizace –

respondentů a vyjádřeno 

 
Graf č. 8 - zdroj: výzkum 

 

Optimalizace z důvodu klesajícího demografického vývoje 

Jak je patrné z předchozího grafu č. 8 počet žáků se od roku 2003 do roku 2008 

a proto optimalizace z důvodu poklesu demografického vývoje byla 

zřizovatelů, tj. u 71% dotazovaných. Ostatní zřizovatelé proces optimalizace základních 
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Přehled počtu žáků ve věku 6 – 15 let v období r. 2003 – 2008 – graf č. 8

počty žáků ve věku 6 – 15 let se od r. 2003 do r. 2008 výrazně 

roce 2003 bylo dle sdělení respondentů celkem 84679

pokles o 15% všech žáků ve věku 6 – 15 let.

důsledku tohoto demografického vývoje - poklesu počtu žáků, byly prováděny již 

– rušení či slučování základních škol což je patrné i z

 v grafu č. 9.  

důvodu klesajícího demografického vývoje – graf č. 9

patrné z předchozího grafu č. 8 počet žáků se od roku 2003 do roku 2008 

optimalizace z důvodu poklesu demografického vývoje byla 

zřizovatelů, tj. u 71% dotazovaných. Ostatní zřizovatelé proces optimalizace základních 

r.2004 r.2005 r.2006 r.2007

82182 79291 76637 73962

Přehled počtu žáků ve věku 6 -15 let v letech 2003 

graf č. 8 

15 let se od r. 2003 do r. 2008 výrazně 

celkem 84679 žáků a v roce 2008 

15 let. 

žáků, byly prováděny již 

rušení či slučování základních škol což je patrné i z odpovědí 

graf č. 9 

patrné z předchozího grafu č. 8 počet žáků se od roku 2003 do roku 2008 snižoval 

optimalizace z důvodu poklesu demografického vývoje byla provedena u 32 

zřizovatelů, tj. u 71% dotazovaných. Ostatní zřizovatelé proces optimalizace základních 

r.2007 r.2008

73962 71765

letech 2003 – 2008



 

škol na území svého města spojovali s

opravy  a pod).     

Graf č. 9 - zdroj: výzkum 

 

Tendence demografického vývoje r. 2009 

Obrat k lepšímu nastává od r. 2009 do r. 2013, 

stoupající tendence demografického vývoje žáků ve věku 6 

mohla být etapa optimalizací zastavena, kapacita základních škol by měla být postačující 

k počtu žáků. Samozřejmě, že se musí zachovat 10

alespoň na jedné škole ve městě. Ale to

základního školství ve městě. Bylo by zcela nerozumné kapacitu snížit na skutečnou 

potřebu míst v základních školách a poté při náhlé zvýšené 
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území svého města spojovali s jinými příčinami (nevyhovující prostory, nákladné 

Tendence demografického vývoje r. 2009 – 2013 - graf č. 10 

lepšímu nastává od r. 2009 do r. 2013, kdy je, dle  sdělení

stoupající tendence demografického vývoje žáků ve věku 6 – 15 let. V

mohla být etapa optimalizací zastavena, kapacita základních škol by měla být postačující 

počtu žáků. Samozřejmě, že se musí zachovat 10-15% rezerva n

alespoň na jedné škole ve městě. Ale toto si musí každý zřizovatel ošetřit ve své koncepci 

základního školství ve městě. Bylo by zcela nerozumné kapacitu snížit na skutečnou 

základních školách a poté při náhlé zvýšené potřebě zase

Musí se spolupracovat s podnikateli, kteří mají záměr rozšiřovat výrobu na území města 

a mohou přilákat za prací zájemce, kteří se ve městě usadí a mají i děti, případně založí 

rodiny, musí se sledovat i strategický plán rozvoje města – výstavba nových domů, sídlišť 

Zvyšování demografického vývoje zaznamenalo 35 dotazovaných zřizovatelů ze 

dotazovaných, především z větších měst, tj. 73% respondentů.  

Optimalizace z důvodu klesajících demografického vývoje

(nevyhovující prostory, nákladné 

 

, dle  sdělení respondentů  mírně 

15 let. V tomto období by 

mohla být etapa optimalizací zastavena, kapacita základních škol by měla být postačující 

15% rezerva na každé škole, nebo 

si musí každý zřizovatel ošetřit ve své koncepci 

základního školství ve městě. Bylo by zcela nerozumné kapacitu snížit na skutečnou 

řebě zase školu zřizovat. 

Musí se spolupracovat s podnikateli, kteří mají záměr rozšiřovat výrobu na území města 

a mohou přilákat za prací zájemce, kteří se ve městě usadí a mají i děti, případně založí 

výstavba nových domů, sídlišť 

Zvyšování demografického vývoje zaznamenalo 35 dotazovaných zřizovatelů ze  48 
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Graf č. 10 - zdroj: výzkum 

Optimalizace z důvodu vysokých nebo 

školách – graf č. 11 

Současně s poklesem počtu žáků ovšem neklesají provozní náklady na provoz základních 

škol. Zde je tendence spíše opačná. Zřizovatelé vynakládají velké finanční prostředky 

do méně využívaných škol. I 

základních škol.  Dle vyjádření zřizovatelů se provozní náklady zvýšily od roku 2003 

do roku 2008 průměrně o 36% , tj. o více jak třetinu při snižujících se počtech žáků. 

Samozřejmě, že zvyšování provozních nákladů je i v

a služeb. 

Graf č. 11 - zdroj: výzkum 
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důvodu vysokých nebo vzrůstajících provozních nákladů v

poklesem počtu žáků ovšem neklesají provozní náklady na provoz základních 

škol. Zde je tendence spíše opačná. Zřizovatelé vynakládají velké finanční prostředky 

ch škol. I proto tato skutečnost vede k optimalizaci 

základních škol.  Dle vyjádření zřizovatelů se provozní náklady zvýšily od roku 2003 

do roku 2008 průměrně o 36% , tj. o více jak třetinu při snižujících se počtech žáků. 

zvyšování provozních nákladů je i v důsledku zvyšování se cen energií 

 

Zvyšování demografického vývoje do r. 2013

Optimalizace z důvodu nárůstu provozních nákladů

 

nákladů v základních 

poklesem počtu žáků ovšem neklesají provozní náklady na provoz základních 

škol. Zde je tendence spíše opačná. Zřizovatelé vynakládají velké finanční prostředky  

optimalizaci – redukci počtu 

základních škol.  Dle vyjádření zřizovatelů se provozní náklady zvýšily od roku 2003  

do roku 2008 průměrně o 36% , tj. o více jak třetinu při snižujících se počtech žáků. 

důsledku zvyšování se cen energií  
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Optimalizace z důvodu nedostatečného využívání kapacit spojené s

využíváním provozních nákladů 

Obdobným případem je i z

využívání finančních prostředků při

Bohužel vnitřní uspořádání škol vždy neumožňuje provoz školy soustředit tak, aby byly 

prostory využívány v části

odborné učebny, školní družina i školní jídelna 

než kmenové třídy. Vytápění budovy a její úklid se tak musí provádět ve všech 

prostorách a tím se provozní 

Graf č. 12 - zdroj: výzkum 

 

Důsledky provedené optimalizace 

graf č. 13 

Z dotázaných zřizovatelů  jich odpovědělo 82%, že důsledky optimalizace se projevily 

především v úspoře provozních nákladů a snížením 

a to průměrně o dvě budovy (viz graf.

prostředky opravdu nebyly vynakládány účelně. Pouze 18% zřizovatelů odpovědělo, 
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důvodu nedostatečného využívání kapacit spojené s 

provozních nákladů – graf č. 12 

Obdobným případem je i zjištění, že se optimalizace provádí z důvodu nehospodárného 

prostředků při nedostatečném využití kapacity základních škol. 

Bohužel vnitřní uspořádání škol vždy neumožňuje provoz školy soustředit tak, aby byly 

části budovy a ostatní nevyužité prostory se tzv. zaizolovaly.  Např. 

, školní družina i školní jídelna jsou umístěny v

než kmenové třídy. Vytápění budovy a její úklid se tak musí provádět ve všech 

prostorách a tím se provozní náklady zvyšují.  

 

Důsledky provedené optimalizace – úspora provozních nákladů, snížení počtu budov 

zřizovatelů  jich odpovědělo 82%, že důsledky optimalizace se projevily 

provozních nákladů a snížením provozovaného 

a to průměrně o dvě budovy (viz graf. č. 5a).  Z tohoto výsledku je patrné, že provozní 

prostředky opravdu nebyly vynakládány účelně. Pouze 18% zřizovatelů odpovědělo, 

úspora na provozních nákladech neprojevila.  

důvodu nedostatečného využívání kapacit a nehospodárného 
využívání provozních prostředků

 nehospodárným 

důvodu nehospodárného 

nedostatečném využití kapacity základních škol. 

Bohužel vnitřní uspořádání škol vždy neumožňuje provoz školy soustředit tak, aby byly 

budovy a ostatní nevyužité prostory se tzv. zaizolovaly.  Např. 

jsou umístěny v jiné části školy  

než kmenové třídy. Vytápění budovy a její úklid se tak musí provádět ve všech 

 

spora provozních nákladů, snížení počtu budov – 

zřizovatelů  jich odpovědělo 82%, že důsledky optimalizace se projevily 

provozovaného počtu budov  

tohoto výsledku je patrné, že provozní 

prostředky opravdu nebyly vynakládány účelně. Pouze 18% zřizovatelů odpovědělo,  

důvodu nedostatečného využívání kapacit a nehospodárného 
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Graf č. 13 - zdroj: výzkum 

 

Další možnosti snižování provozních nákladů v

Zřizovatelé byli také dotazováni, zda a jakými

provozní náklady v základních školách.  Z

provozní náklady uskutečňováním pronájmů volných 

tělocvičen zájmovým organizacím. Jiné možnosti ani ředitelé základních škol nemají. 

Záleží to samozřejmě také na tom, jakou doplňk

ve zřizovací listině. 

Ze strany zřizovatele je možností více. Vhodnými stavebními úpravami (zateplením 

objektu, instalací nových úsporných el. zařízení, výměnou oken, úspornými hygienickými 

zařízeními, montáží termoventilů n

výrazně snížit. Samozřejmě tyto úpravy 

Vhodnou kombinací těchto úsporných procesů se pak 

na jednotlivá zařízení snižovat.

Z odpovědí vyplynulo, že 

náklady i jinak než sloučením nebo zrušením základní školy.
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Další možnosti snižování provozních nákladů v základních školách –

dotazováni, zda a jakými dalšími možnostmi mohou snižovat 

základních školách.  Z odpovědí vyplynulo, že si školy snižují vlastní 

provozní náklady uskutečňováním pronájmů volných prostor po vyučování a 

tělocvičen zájmovým organizacím. Jiné možnosti ani ředitelé základních škol nemají. 

Záleží to samozřejmě také na tom, jakou doplňkovou činnost povolí zřizovatel 

Ze strany zřizovatele je možností více. Vhodnými stavebními úpravami (zateplením 

objektu, instalací nových úsporných el. zařízení, výměnou oken, úspornými hygienickými 

zařízeními, montáží termoventilů na ústřední topení) se mohou provozní náklady 

výrazně snížit. Samozřejmě tyto úpravy předpokládají prvotní vysokou investiční zátěž. 

Vhodnou kombinací těchto úsporných procesů se pak mohou provozní

na jednotlivá zařízení snižovat. 

nulo, že 45% zřizovatelů považuje za důležité snižovat provozní 

náklady i jinak než sloučením nebo zrušením základní školy. 

Úspora provozních nákladů a snížení počtu budov

 

– graf č. 14 

dalšími možnostmi mohou snižovat 

ovědí vyplynulo, že si školy snižují vlastní 

vyučování a pronájmů 

tělocvičen zájmovým organizacím. Jiné možnosti ani ředitelé základních škol nemají. 

ovou činnost povolí zřizovatel  

Ze strany zřizovatele je možností více. Vhodnými stavebními úpravami (zateplením 

objektu, instalací nových úsporných el. zařízení, výměnou oken, úspornými hygienickými 

a ústřední topení) se mohou provozní náklady 

vysokou investiční zátěž.  

mohou provozní náklady  

45% zřizovatelů považuje za důležité snižovat provozní 

Úspora provozních nákladů a snížení počtu budov
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Graf č. 14 - zdroj: výzkum 

 

Využívání volných kapacit základních škol 

graf č. 15 

Pokud to vnitřní uspořádání a provoz základní školy umožňuje, jsou volné prostory 

využívány formou pronájmů jiným organizacím (odpolední a večerní školení, výuka 

cizích jazyků pro dospělé, apod.

základních škol ke zřizování několika tříd mateřských škol, kterých je v

nedostatek. Tyto formy využívání volných k

dotazníkového šetření 45% zřizovatelů.

Graf č. 15 - zdroj: výzkum 
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Využívání volných kapacit základních škol – jiné možnosti než sloučení

Pokud to vnitřní uspořádání a provoz základní školy umožňuje, jsou volné prostory 

využívány formou pronájmů jiným organizacím (odpolední a večerní školení, výuka 

dospělé, apod.). Někteří zřizovatelé využívají možnosti volných kapacit 

adních škol ke zřizování několika tříd mateřských škol, kterých je v

Tyto formy využívání volných kapacit uskutečňuje dle výsledků 

dotazníkového šetření 45% zřizovatelů. 

 

Další možnosti snižování provozních nákladů

Využívání volných kapacit bez provedení sloučení či zrušení 

 

než sloučení nebo zrušení – 

Pokud to vnitřní uspořádání a provoz základní školy umožňuje, jsou volné prostory 

využívány formou pronájmů jiným organizacím (odpolední a večerní školení, výuka 

Někteří zřizovatelé využívají možnosti volných kapacit 

adních škol ke zřizování několika tříd mateřských škol, kterých je v současné době 

apacit uskutečňuje dle výsledků 

 

Další možnosti snižování provozních nákladů
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Vliv optimalizace na propouštěn

Samozřejmě, že se uskutečnění optimalizace neobejde bez zásahu do personálního 

obsazení základních škol. Dle vyjádření 65% zřizovatelů se tato změna projevila 

propouštěním některých pedagogických pracovníků pro nadbytečnost. V

týkalo šesti zaměstnanců na trvalý pracovní poměr. Šetřením nebylo zjišťováno, kolika 

pracovníků důchodového věku či 

dotkla.  

Graf č. 16 - zdroj: výzkum 

 

Vliv optimalizace na propouštění provozních

Propouštění pro nadbytečnost se týkalo i provozních zaměstnanců. V

o čtyři provozní zaměstnance, jak

zaměstnanci zajišťující úklid

případech i ekonomky a mzdové účetní

subjekt. 
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Vliv optimalizace na propouštění pedagogů – graf č. 16 

Samozřejmě, že se uskutečnění optimalizace neobejde bez zásahu do personálního 

obsazení základních škol. Dle vyjádření 65% zřizovatelů se tato změna projevila 

propouštěním některých pedagogických pracovníků pro nadbytečnost. V

týkalo šesti zaměstnanců na trvalý pracovní poměr. Šetřením nebylo zjišťováno, kolika 

důchodového věku či na dohodu nebo o provedení práce, se tato změna 

 

Vliv optimalizace na propouštění provozních zaměstnanců- graf č. 17

Propouštění pro nadbytečnost se týkalo i provozních zaměstnanců. V

zaměstnance, jak odpovědělo 75% zřizovatelů. Především to 

zajišťující úklid a školníci – tam, kde se snižoval počet budov

i ekonomky a mzdové účetní, u zařízení které se sloučily 

Vliv optimalizace na propouštění pedagogů

Samozřejmě, že se uskutečnění optimalizace neobejde bez zásahu do personálního 

obsazení základních škol. Dle vyjádření 65% zřizovatelů se tato změna projevila 

propouštěním některých pedagogických pracovníků pro nadbytečnost. V průměru se to 

týkalo šesti zaměstnanců na trvalý pracovní poměr. Šetřením nebylo zjišťováno, kolika 

o provedení práce, se tato změna 

 

graf č. 17 

Propouštění pro nadbytečnost se týkalo i provozních zaměstnanců. V průměru se jednalo 

5% zřizovatelů. Především to byli 

očet budov,  v jiných 

které se sloučily  v jeden právní 

Vliv optimalizace na propouštění pedagogů
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spíše ne

ne



 

Graf č. 17 - zdroj: výzkum 

 

Včasnost seznámení ředitelů, pedagogů a rod. veřejnosti s

Důležitým aspektem optimalizace

s připravovanou změnou.  Protože jenom dobře načasovaná změna dosáhne úspěchu u 

všech zúčastněných. Proto musí zřizovatel zároveň s

vysvětlovat zda a v čem je ta

stanoveny vize a strategii. Touto cestou se 

počtu dotazovaných. 

Graf č. 18 - zdroj: výzkum 
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Včasnost seznámení ředitelů, pedagogů a rod. veřejnosti s optimalizací

optimalizace je i včasnost seznámení jednotlivých 

změnou.  Protože jenom dobře načasovaná změna dosáhne úspěchu u 

všech zúčastněných. Proto musí zřizovatel zároveň s řediteli prosazovat potřebu změny, 

čem je tato změna pro všechny přínosná, mít dobře a srozumitelně 

stanoveny vize a strategii. Touto cestou se vydalo téměř 83% zřizovatelů z

 

Vliv optimalizace na propouštění provozních zaměstnanců

Včasnost seznámení s optimalizací

 

optimalizací- graf č. 18 

včasnost seznámení jednotlivých účastníků 

změnou.  Protože jenom dobře načasovaná změna dosáhne úspěchu u 

řediteli prosazovat potřebu změny, 

, mít dobře a srozumitelně 

téměř 83% zřizovatelů z celkového 

 

Vliv optimalizace na propouštění provozních zaměstnanců
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optimalizací
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Vliv optimalizace z pohledu ředitelů a pedagogů na zlepšení podmín

č. 19 

Dle vyjádření jednotlivých 

zlepšení podmínek pro práci 

Z pohledu ředitelů se jednalo především o 

zástupcům především do oblasti ekonomiky a oblasti řízení pedagogického procesu, 

větší možnosti při získávání

škola), zefektivnění čerpání mzdových a provozních rozpočtů.

Učitelé vnímali zlepšení především v materiálním

pro výuku, zlepšení finančního ohodnocení, sjednocené

pedagogů, rozšíření možnost

 

Graf č. 19 - zdroj: výzkum 
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Vliv optimalizace z pohledu ředitelů a pedagogů na zlepšení podmín

Dle vyjádření jednotlivých zřizovatelů bylo zjištěno, že vliv optimalizace na možné 

zlepšení podmínek pro práci uvádělo 55%  ředitelů  a pedagogů.  

pohledu ředitelů se jednalo především o posílení delegování

zástupcům především do oblasti ekonomiky a oblasti řízení pedagogického procesu, 

při získávání dotací (větší právní subjekt má více možností než malá 

škola), zefektivnění čerpání mzdových a provozních rozpočtů. 

především v materiálním vybavení učeben, 

pro výuku, zlepšení finančního ohodnocení, sjednoceného hodnocení práce všech 

možností dalšího vzdělávání apod. 

 

 

Vliv optimalizace na zlepšení podmínek pro práci

Vliv optimalizace z pohledu ředitelů a pedagogů na zlepšení podmínek jejich práce – graf 

bylo zjištěno, že vliv optimalizace na možné 

posílení delegování pravomocí svým 

zástupcům především do oblasti ekonomiky a oblasti řízení pedagogického procesu, 

dotací (větší právní subjekt má více možností než malá 

učeben, nových pomůckách 

hodnocení práce všech 
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4.2.    VYJÁDŘENÍ K CÍLŮM VÝZKUMU 
 

Cíle výzkumu vytyčené v empirické části v kapitole III. byly splněny. Po přípravných 

pracích bylo provedeno výzkumné šetření odevzdaného vzorku od 48 zřizovatelů, kteří 

optimalizaci prováděli nebo budou provádět v nejbližších dvou letech. Byly zachyceny 

hodnoty týkající se výskytu a uplatňování procesu optimalizace, reakce zúčastněných 

stran k optimalizaci, zda bylo optimalizací dosaženo plánovaných ekonomických dopadů 

– úspor, jak vypadá dopad demografického vývoje do roku 2013 v porovnání  

s kapacitami základních škol. Bylo zjištěno, že se průměrný celkový počet základních škol 

snížil o dvě školy – z původních 8 na 6. Zároveň se snížila i celková průměrná kapacita 

těchto škol ze  4.160 žáků na 3.000 žáků. Demografický vývoj má od r. 2009 mírně 

stoupající tendenci, přesto budou cílové kapacity pro nejbližších pět let dostačující. 

Optimalizace splnila i očekávání v oblasti úspory finančních prostředků zřizovatelů,  

ale nezasáhla podstatným způsobem do psychohygienických podmínek žáků a pedagogů. 

 Nejdůležitějším faktorem v procesu optimalizace – řízení změny je neustálá komunikace 

a přesvědčování.    

 

4.3.    VYJÁDŘENÍ K HYPOTÉZÁM 
 

Hypotézy, které jsou formulované ve výzkumné části, byly získanými výsledky 

potvrzeny.  

Hypotéza I 

Bylo ověřeno, že významným impulsem k provedení změny ze strany zřizovatele – 

optimalizace ať už zrušením či sloučením základních škol, je klesající počet žáků  

a možnosti optimálního využívání provozních prostředků. Iniciuje- li sloučení vedení 

školy, je zpravidla impulsem změny snaha zvýšení konkurenceschopnosti, tedy 

potencionálních klientů škol. 
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Hypotéza II 

Zřizovatel, který přesvědčí management školy a ten pak uplatňuje procesy managementu 

změny, implementuje cíle úspěšněji, než management, který spoléhá na samovolný vývoj 

a spontánní iniciativu. 

Bylo zjištěno, že zřizovatel a vedení školy, které využívá procesů řízení změny, snadněji 

překonává odpor zaměstnanců i rodičovské veřejnosti k realizaci změny. Pokud jsou  

na procesu změny zainteresovány všechny skupiny, je od počátku optimalizace přijímána 

podstatně lépe, než když je změna řízena jen na základě příkazů a kontroly ze strany 

zřizovatele.   
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IV. ZÁVĚR 
 

Pro úspěšné řízení a uskutečnění změny -  sloučení či zrušení škol, musí zřizovatel  

i vedení škol znát, respektovat a uplatňovat zásady procesů managementu změny. Řízení 

aktivit spojených s monitorováním, přípravou a implementací změny je důležitou  

a nezaměnitelnou úlohou především zřizovatele a managementu školy. Nejdůležitějším 

článkem v tomto procesu je stále ředitel, který může významně ovlivnit rozhodování 

svého pedagogického sboru, ale i rodičovské veřejnosti.  

Mezi hlavní zásady efektivního řízení změny (nejen v podmínkách slučování škol),  

které mají znaky profesionálního přístupu při jejím zavádění a které jsou předpokladem 

úspěchu a stabilizace změny patří: 

- vytváření vědomí potřebnosti sloučení či zrušení škol, její nutnosti a naléhavosti 

- profesionální komunikace, která navozuje porozumění a podporu pro daný záměr,    

 (všichni zúčastnění musí vědět jaké výhody, ale i problémy mohou při slučování 

škol nastat a jak jim předcházet) 

- vytvořit jasně a srozumitelně formulovanou vizi (popsat, jak bude vypadat 

budoucnost) 

- vytvořit silné interpersonální skupiny, které budou sloučení škol prosazovat 

(jednak ze zástupců všech zainteresovaných skupin a jednak skupinu uvnitř 

organizace na základě změny organizační struktury a posílení pravomocí). 

 

Porovnáním údajů a závěrů získaných prostřednictvím výzkumu se výsledky vesměs 

shodují s postupem prací při uskutečňování optimalizace formou slučování v Rumburku.  

Dle zjištěných skutečností, od ostatních zřizovatelů, se snažit co nejvíce komunikovat  

a vysvětlovat záměry optimalizace  ředitelům, ale především pedagogům a rodičovské 

veřejnosti. Ti budou totiž optimalizaci chápat jako zhoršení stavu – především pro žáky  
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a pedagogy. Proto velice záleží na komunikaci a argumentaci, že se jedná o změnu 

k lepšímu a to především pro žáky a jejich  psychohygienické a výukové podmínky  

se nezhorší.  

Školní kolektivy se nebudou rozmělňovat, přejdou pouze do jiných prostor v jiné budově 

a to společně se svými třídními učiteli.  

Negativní dopad bude nejvíce patrný v personálním obsazení škol. Pro nadbytečnost   

se bude muset propustit jeden školník a dvě uklizečky, jedna ekonomka a jedna 

hospodářka. Pedagogů, kteří jsou zaměstnáni na trvalý pracovní poměr, se tato změna 

nedotkne, pouze pedagogů – důchodců, kteří jsou zaměstnáni na dobu určitou. 

Snížení nákladů na provoz škol je evidentní – ze 4 objektů se počet sníží na 3. Toto  

je také jeden z argumentů, ale především pro zřizovatele. Úspora by měla být cca 800 tis. 

Kč ročně. 

Město Rumburk nepřistupuje k tomuto závažnému kroku pouze z hlediska 

ekonomického, ale jde také o kvalitu výuky, za kterou plně odpovídá ředitel základní 

školy, který je odpovědný zřizovateli za kvalitní řízení celé školy. Pro zřizovatele  

je samozřejmostí školu kvalitně vybavit a postarat se o údržbu objektů. 

 

Základní školy vytvářejí základ vzdělanosti občanů, poskytují základní vzdělání; 

zabezpečují rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami 

vlastenectví, humanity a demokracie a poskytují mravní, estetickou, pracovní, 

ekologickou a zdravotní tělesnou výchovu a proto je na zřizovateli jak si koncepci 

základního školství ve svém městě nastaví. 
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1. VYUŽITELNOST PRÁCE  
 

Práce je využitelná  jak  zřizovateli, tak i  managementem škol, nejen tím, že snad stručně 

a výstižně definuje problematiku řízení změny, kterou aplikuje do oblasti slučování škol, 

ale především tím, že dává odpovědi na otázky, proč musí škola reagovat na změny,  

jak změnu připravit a jak ji úspěšně řídit.  

Pokud budou impulsem ke slučování škol snižující se populační křivka, optimalizace  

a normativní princip financování škol a pokud budou školy využívat nabízených 

příležitostí, jak se stát úspěšnými a konkurenceschopnými, bude téma práce  

a její využitelnost stále aktuální. 
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK  - optimalizace (slučování či rušení) základních škol 
z hlediska demografického vývoje 

Vážené  kolegyně a kolegové, 

letos končím studium školského managementu na UK a jako téma jsem si zvolila oblast 
optimalizace (slučování, rušení) základních škol z hlediska demografického vývoje. 

Prosím Vás o pomoc – anonymní vyplnění přiloženého dotazníku a zpětné odeslání na 
moji adresu do 20. 2. 2009. 

Děkuji. 

Iva Štefáčková,  
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk 
 
1. Myslíte si, že je optimalizace základních škol pro vaše město vůbec potřebná? 

ano - spíše ano - spíše ne -   ne  (odpověď prosím zaškrtněte) 

Krátce zdůvodněte -    

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Byla – bude ve vašem městě provedena optimalizace? (prosím zaškrtněte) 

do r. 2003 

do r. 2008 

uvažujeme o tom do r. 2010 

ne - optimalizaci nebudeme provádět (pokud zaškrtnete tuto možnost, neodpovídejte 

na otázky č.  4, 6, 7,  8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22) 

 

3. Počet základních škol před optimalizací a celková kapacita škol? 

ZŠ ……………………..kapacita……………………… (prosím doplňte počty) 
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4. Počet základních škol po optimalizaci a celková kapacita škol? 

ZŠ………………………kapacita…………………….. (prosím doplňte počty) 

 

5. Současná kapacita škol je postačující – výhledově do r. 2013? 

ano - spíše ano - spíše ne – ne 

 

6. Změna – sloučení, či zrušení škol bylo realizováno z podnětu: (prosím zaškrtněte) 

zřizovatele 

školy  

rodičovské veřejnosti  

jiný podnět………………………….. (uveďte jaký) 

 

7. Pokud jste optimalizaci již realizovali, byly všechny zúčastněné strany dostatečně 

přesvědčeny o správnosti uskutečnění změny? 

zřizovatel    ano - spíše ano - spíše ne - ne  

ředitelé – management škol     ano - spíše ano - spíše ne - ne 

pedagogové    ano - spíše ano - spíše ne - ne 

rodičovská veřejnost   ano - spíše ano - spíše ne - ne 

(odpovědi prosím zaškrtněte) 
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8. Odpor ke změně byl především  ze strany: 

zřizovatele    ano - spíše ano - spíše ne - ne  

ředitelé – management škol     ano - spíše ano - spíše ne - ne 

pedagogové    ano - spíše ano - spíše ne - ne 

rodičovská veřejnost  ano - spíše ano - spíše ne - ne 

(odpovědi prosím zaškrtněte) 

 

9. Jak máte využité v současné době kapacity základních škol (šk. rok 2008/2009)? 

Na kolik % - ………… ……………(prosím doplňte %) 

 

10. Snížil  či zvýšil se od roku 2003 do r. 2008 celkový  počet žáků? (prosím doplňte 
počty)  

(6 – 15 let) 

r. 2003……………………………….r. 2004……………………….. 

r. 2005……………………………….r. 2006……………………….. 

r. 2007……………………..………...r. 2008……………………….. 

 

  



 57

11. Má demografický vývoj od r. 2008  do r. 2013 stoupající tendenci? (prosím 
zaškrtněte) (6-15 let) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

 

12. Domníváte se, že hlavním důvodem vedoucím k realizaci optimalizace vámi 

zřízené sítě základních škol byl nebo je klesající trend demografického vývoje? 

(prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

 

13. Domníváte se, že hlavním důvodem vedoucím k realizaci optimalizace vámi 

zřízené sítě základních škol byly nebo jsou neúměrně vysoké (resp. stále rostoucí) 

provozní náklady těchto zařízení? 

(prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

 

14. Zvýšily provozní náklady v základním  školství v letech 2003-2008? 

O kolik % - ……………..(prosím doplňte %) 

 

15. Domníváte se, že hlavními důvody vedoucími k realizaci optimalizace vámi 

zřízené sítě základních škol bylo nebo  je nedostatečné využívání kapacit zřízených 

základních škol a s tím spojené nehospodárné využívání provozních prostředků? 

(prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

 

16. Pokud jste již realizovali proces optimalizace vámi zřízené sítě základního 

školství, byly tímto procesem naplněny stanovené cíle? Např. úspora provozních 

nákladů, snížení počtu budov? (prosím zaškrtněte) 

 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 
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17. Myslíte si, že jsou i jiné další způsoby snižování provozních nákladů  

než optimalizací škol? (prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

Uveďte možnosti -    

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Myslíte si, že se dají volné kapacity základních škol využít bez provedení 

optimalizace i jinak (např. pronájmy částí budov, volnočasové aktivity apod…) 

(prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

Uveďte možnosti -   

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Dotkla se optimalizace nějakým způsobem pedagogů? Např. propouštění pro 

nadbytečnost? (prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

Kolika zaměstnanců se týkala -  ………………….(uveďte počet) 

 

20. Dotkla se optimalizace nějakým způsobem provozních zaměstnanců? Např. 

propouštění pro nadbytečnost? 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

Kolika zaměstnanců se týkala - …………………..(uveďte počet) 

 

  



 59

21. Byla veřejnost, ředitelé a učitelé včas seznámeni se záměrem optimalizace  

či slučování škol? (prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 

 

22. Přijali tuto změnu  ředitelé a zaměstnanci škol jako možné zlepšení podmínek 

pro jejich práci ? (prosím zaškrtněte) 

ano - spíše ano - spíše ne - ne 
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Příloha č. 2 

Souhrnná tabulka zjištěných výsledků 

 

otázka č. 
odpověď 

ano 
odpověď 
spíše ano 

odpověď 
spíše ne 

odpověď 
ne 

celkem 
respondentů 

1. Myslíte si, že je 
optimalizace ZŠ pro 
vaše město potřebná? 
 

25 15 3 5 48 

2. Byla – bude ve 
vašem městě 
provedena 
optimalizace ? 
 

40 5 0 3 48 

5. Současná kapacita 
škol  je postačující  i  
do  
r. 2013 ? 
 

27 18 1 2 48 

11. Má demografický 
vývoj ve vašem městě 
od r. 2009 do  r. 2013 
stoupající tendenci ? 
 

25 10 5 8 48 

12. Důvod 
optimalizace –  
klesající demografický 
vývoj ? 
 

20 12 6 7 45 

13. Důvod 
optimalizace –  
rostoucí provozní 
náklady v ZŠ ? 
 

21 15 4 5 45 

15. Důvod 
optimalizace –  nedost. 
využívání kapacit ZŠ  a 
tím nehospodárné 
využívání provozních 
prostředků ? 
 

18 15 6 6 45 

16. Byly po provedené 
optimalizaci naplněny 
stanovené cíle ? 
 

25 8 3 4 40 
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17. Jsou i jiné způsoby 
snižování provozních 
nákladů než 
optimalizací ? 
 

14 8 16 10 48 

18. Jsou možnosti 
využití volných kapacit 
ZŠ  i bez provedení 
optimalizace ? 
 
 

10 12 19 7 48 

19. Dotkla se 
optimalizace 
propouštění pedagogů 
? 
 

12 14 8 6 40 

20. Dotkla se 
optimalizace 
propouštění 
provozních  
zaměstnanců ? 
 

18 12 6 4 40 

21. Byly zúčastněné 
strany včas seznámeny 
s optimalizací ? 
 

17 18 4 1 40 

22. Přijali ředitelé a 
pedagogové změnu 
(optimalizaci) jako 
možné zlepšení 
podmínek pro práci ? 
 

8 12 10 10 40 

 
 
 
 

     

otázka č. 
odpověď 

ano 
odpověď 
spíše ano 

odpověď 
spíše ne 

odpověď 
ne 

celkem 
respondentů 

6. Změna 
(optimalizace)  
byla realizována z  
podnětu 
a) zřizovatele 
b) školy 
c) rod. veřejnosti 
d) jiný podnět 
 

 
 
 
 

36 
4 
0 
0 

    
 
 
 

40 
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7. Přesvědčení o 
správnosti 
uskutečnění změny 
a) zřizovatel 
b) ředitel 
c)  pedagogové 
d) rod. veřejnost 
 

 
 
 

27 
10 
5 
5 

 
 
 

12 
13 
4 
3 

 
 
 

0 
10 
18 
11 

 
 
 

1 
7 

13 
21 

 
 
 

40 
40 
40 
40 

8. Odpor ke změně  
především ze stany 
a) zřizovatele 
b) ředitele 
c)  pedagogů 
d) rod. veřejnosti 
 

 
 

2 
7 

18 
24 

 
 

0 
8 

15 
10 

 
 

5 
15 
4 
3 

 
 

33 
10 
3 
3 

 
 

40 
40 
40 
40 

 

Otázka č. Hodnota 
3.    počet základních škol před optimalizací 
       celková kapacita před optimalizací 
      (průměr za všechny respondenty) 
 

8 škol 
4.160 žáků 

4.   počet základních škol po optimalizaci 
      celková kapacita po optimalizaci 
      (průměr za všechny respondenty) 
 

6 škol 
3.000 žáků 

9.   Na kolik % je v současné době využita  
      kapacita vašich ZŠ ? 
     (průměr za všechny respondenty) 
 

průměrně na 73% 

10. Snížil či zvýšil se od roku 2003 do  
      roku 2008 celkový počet žáků 
      ( 6 – 15  let)? 
      (součet od všech respondentů) 

r. 2003     84.679 
r. 2004     82.182 
r. 2005     79.291 
r. 2006     76.637 
r. 2007     73.962 
r. 2008     71.765 

14. Zvýšily se provozní náklady v ZŠ  
       v letech 2003/ 2008 (v %) 
      (průměr za všechny respondenty) 
 

průměrně o 35% 


