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Resumé:

    Závěrečná práce se zabývá důležitostí zdravého, vstřícného a tvůrčího klimatu na 
základních uměleckých školách. 
Pomocí dotazníkové metody bylo třeba zjistit, zda-li na našich základních 
uměleckých školách panuje bezkonfliktní prostředí, pevné zázemí, dobré vztahy mezi 
pracovníky  a vedením školy, spokojenost rodičů s celkovou atmosférou školy a 
potvrdit tak důležitost takového klimatu.

    Závěrečná práce vychází z teoretických prací, z vlastní zkušenosti a ze sondy, 
která byla provedena mezi pedagogickými pracovníky ZUŠ a mezi rodiči žáků ZUŠ.
   
   Výsledkem této práce by mělo být zjištění, zda-li na základních uměleckých 

školách vládne zdravé, vstřícné a tvůrčí klima, bez kterého nelze pracovat. 
    
    Práce by měla být i pomocným materiálem pro začínající a „pokročilé“ ředitele, 
vedoucí pracovníky a pedagogy,kteří si teprve  obraz tvůrčího a vstřícného klimatu 
na své škole vytváří nebo ho přehodnocují.

Sumary:

    The sumary work deals with an importancy of healthy, helpful and creative climate 
in basic artistic schools.
It was necessary to find out with the questionaire if there is non-conflict climate, 
consistent background, good relationship between employees and school leading, 
satisfaction of parents with general atmosphere and to confirm an importancy of 
climate like this. 
    
    Sumary work goes out from theoretical works, from own experiences and from 
exploration which was made between pedagogue workers of basic artistic school and
between pupils‘ parents of basic artistic school.
   
    The result of this work should have been a finding, if there is a healthy, helpful and 
creative climate, which is impossible to work without, in basic artistic schools. 
    
    The work should be also helpful material for beginning and „ advanced“ 
schoolmasters, leading employees and pedagogues, who create or re-value their
picture of creative and helpful climate on their schools so far. 

Klíčová slova:

klima, školní klima, tvůrčí, vstřícné, přátelské klima, zkoumání klimatu, podíl vedení 
na klimatu, podíl pracovníků na klimatu, klima očima rodičů, typy klimatu, atmosféra, 
komunikace, úroveň spolupráce
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1. P o č á t k y u m ě l e c k é h o š k o l s t v í a j e h o v ý z n a m

Motto: „ Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný.“
                                          

                                                                      Walther von der Vegelweide

    Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky 

hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů 

v 18. století a vznikem městských hudebních škol ve století 19. byla založena tradice

organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. 

Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito 

školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl 

zaveden jednotný typ základních hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se 

tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další 

obory: taneční, výtvarné a literárně–dramatické. V době tzv. normalizace význam 

těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařízení. Teprve novelizace školského 

zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala 

jim i dnešní název – základní umělecká škola.

V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe 

navazujícího uměleckého vzdělávání. 

     Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu nadaných 

i výrazně talentovaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou 

činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo 

pedagogického zaměření a na studium v konzervatořích.      

     Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich 

světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého 

uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká 
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síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes srovnání

v evropském ani světovém měřítku1.

1.1 P o s l á n í  z á k l a d n í  u m ě l e c k é š k o l y

     Posláním základní umělecké školy je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné 

předpoklady a zájem o studium na ZUŠ, základy odborného vzdělání a vychovat 

z nich zaujaté hudebníky, výtvarníky, dramatiky či tanečníky, kteří by se dovedli 

v životě uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové. 

To znamená vychovat mladého člověka s určitým měřítkem hodnot a s vědomím, že i 

v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce získané ve 

zdravém, vstřícném a tvůrčím prostředí2.

2. C í l  p r á c e

Cílem práce je zjistit, jaké klima panuje na našich

základních uměleckých školách.

Je zdravé, vstřícné a tvůrčí?

     Právě prostředí školy a jeho klima, je jedním z nejdůležitějších faktorů, které 

ovlivňují probíhající kurikulární reformu. Atmosféra na každé škole je odrazem 

způsobů komunikace, úrovně spolupráce, porozumění a tolerance. Dobré klima má 

velký vliv na spokojenost lidí a pohodu při práci.

_____________________

1( Výzkumný ústav pedagogický v Praze, RVP ZUV)

2
( Koncepce rozvoje školy ZUŠ Bučovice, 2006)
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2.1 Vliv klimatu na učební výsledky

    

   Naše školství prochází již několik roků změnami, které se dotýkají celého prostředí 

školy a ovlivňují její klima. Také z tohoto důvodu může být školní klima v posledním 

období dosti akcentovanou kategorií. Je již zřejmé, že bez příznivého klimatu nelze 

očekávat zvyšování školní efektivity. Školní klima má mimo jiné také vliv na sociální 

chování žáků, ale také na jejich motivaci k výkonu, na průběh učení i na učební 

výsledky. Se školním klimatem souvisí výkonnostní status třídy. To znamená, jaký je 

počet úspěšných žáků ve srovnání s neúspěšnými. Dobré školní klima však prospívá 

nejen žákům, ale působí rovněž na psychické rozpoložení učitelů a vedení školy, na 

jejich pracovní spokojenost. Konečně můžeme říci, že ovlivňuje existenci školy, její 

schopnost přežít a připravenost k inovacím.

2.2 Klima a prostředí školy

    Pojetí školního klimatu vyvolává řadu asociací. Často bývá spojováno s náladou, 

životem ve škole, jejím emocionálním tónem či étosem. Tyto představy jsou ovšem 

poměrně vágní a nepřesné. Pro jeho pochopení je proto doporučováno vyjít z 

prostředí školy. Mezi prostředím a klimatem je totiž velmi úzký vztah a mnoho 

souvislostí. 

2.2.1 Druhy prostředí

    

    Nemůžeme například očekávat, že v nepřátelském, utiskujícím a výhružném 

prostředí se bude rozvíjet pocit bezpečí a důvěry, že se zde bude vychovávat 
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v duchu spravedlnosti, snášenlivosti a tolerance. Nebo, že dobré vztahy samy o sobě 

nastolí u žáků vyšší učební úsilí, pozvednou jejich sebedůvěru a zaktivizují 

participační chování. 

    Které činitele prostředí jsou tedy pro školní klima důležité? Jak bychom vůbec 

mohli charakterizovat prostředí?

Například Geist ( 1992, s. 162, 163) se vyjadřuje o prostředí dosti ze široka, jako by 

představovalo objektivní realitu, která se odráží v subjektivním vnímání, prožívání a 

hodnocení lidí, kteří jsou jeho součástí. Můžeme je považovat za "živnou půdu" pro 

určité klima. 

Obecně je prostředí tvořeno velkou skupinou faktorů (bytostí, podmínek, 

jevů a procesů), které člověka v průběhu jeho života obklopují, mají pro něho význam 

a hodnotu. Člověk je s nimi v interakci. 

Na rozdíl od Geista Obdržálek ( 1998, s. 324) se už přímo vyjadřuje ke školnímu 

prostředí a jeho dimenzím: ekologické, společenské, sociální a kulturní.

 Ekologickou dimenzi tvoří materiální a estetické aspekty školy. Týká se jí 

architektura školy, její vybavení a uspořádání včetně přilehlých prostor, kterými 

mohou být např. nádvoří, zahrada, hřiště apod.

 Společenské prostředí je dáno lidmi ve škole - jednotlivci i skupinami. 

Patří sem především žáci, učitelé, rodiče, vedení školy a provozní personál. Vliv však 

mají i zaměstnanci školské správy, školní inspekce, obecního zastupitelstva, kteří se 

o školu starají, dohlížejí na její chod a pomáhají jí. 

 Z ekologické a společenské oblasti vyplývají tedy především objektivní data o

škole. Ukazuje se její vnější obraz např. její organizace - počet a velikost tříd, počet 

žáků, kvalita a kompetence osob, věk a vzdělání učitelů, charakteristiky vedení školy. 
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 Sociální dimenze se vztahuje na způsob komunikace a kooperace mezi 

jednotlivci i skupinami. Svým chováním a vztahy se na ní podílejí například učitelé, 

žáci, rodiče, ředitel, školní inspektoři. Interakce jsou velmi pestré a časté jak uvnitř 

skupin mezi žáky, tak k nim dochází ve skupinách mezi učiteli a vedením, učiteli a 

rodiči, žáky a učiteli atd. 

 Kulturu školy lze spatřovat v uplatňování tradic, určité hodnotové orientace,

vizí a ve veřejném mínění.

Pro Oswalda (Oswald, aj., 1989) je charakteristika prostředí vyjádřena poznávacími 

a hodnotícími přístupy, odbornou kompetencí a symboly, které ve škole existují, 

převládají nebo se požadují.

Každé prostředí školy se nějak specificky projevuje. Jeho různé projevy bývají 

vnímány, prožívány, popisovány, hodnoceny a definovány žáky, učiteli, rodiči, 

inspektory nebo další veřejností, kteří ve svých sděleních již podávají informace o 

školním klimatu. 

Oswald se dále zabývá pohledem učitelů na prostředí, kteří ho vnímají jako prostor, 

ve kterém je možný svobodný rozvoj osobnosti. Podle jejich názoru se zde setkávají 

s vysokou angažovaností učitelů a nepatrným stresem. 

 Vzájemné vztahy mezi učiteli a ředitelem mají prý dobrou úroveň. Rovněž

vztahy mezi učiteli a žáky hodnotí velmi pozitivně. Žáci a rodiče ovšem považují tyto 

vztahy spíše za negativní. Stejně označují i vztahy mezi žáky. Navíc žáci hovoří o 

velkém strachu ze školy. Toto školní klima je obecně posuzováno rodiči jako spíše 

negativní, učiteli naopak jako spíše pozitivní.

    Tak jako tito autoři Geist, Obdržálek a Oswald charakterizují prostředí každý úplně 

z jiného pohledu, tak musíme počítat s tím, že i každý jednotlivec může 

charakterizovat prostředí, které je tolik důležité pro měření klimatu, odlišně. 
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Například vykřikování žáků při kolektivním vyučování může pro někoho znamenat 

pracovní nadšení, aktivitu, jiný člověk již může hovořit o nekázni, malé autoritě 

učitele, neuspořádaném vyučování.

   Z tohoto pohledu vyplývá, že při zjišťování školního klimatu by se měly zohledňovat 

názory různých skupin respondentů např. učitelů, žáků, rodičů, vedení školy, 

provozních zaměstnanců, školních inspektorů. Jen tak se můžeme dočkat 

objektivních zjištění, která nejsou sama o sobě vždy zaručená. 

V jednotlivých výpovědích někdy dochází ke stylizaci, objevuje se tendence k 

extrémním hodnotám a "Haló efekt". Důvody, které vedou žáky, učitele i ředitele ke 

zkreslování celkové situace ve škole mohou být různé. Například snaha pomstít se 

učitelům, obavy ze sankcí při zjištění reality apod.

2.3 Zkoumání klimatu jako celku

    Školní klima nikdy nevzniká samo o sobě, nýbrž se vytváří. Jde o dlouhodobý jev. 

Délkou trvání se odlišuje od situačně podmíněné atmosféry. Je patrné, že se musí

posuzovat komplexně. Vždy by mělo být bráno jako celek a ne jako pouhá suma 

částí. Představuje totiž veškeré klima školy. Jeho součástí je klima učitelského sboru, 

jednotlivá klimata tříd a vyučování, organizační, komunikační a sociální klima. 

Každopádně se ale dá empiricky zkoumat. Nejedná se tedy o pouhé pocity, i když na 

vnímání a prožívání je zde kladen velký důraz. Otázky o spokojenosti ve škole jsou 

poměrně časté.

    Výzkum školního klimatu se může realizovat kvalitativní i kvantitativní cestou. 

Využívají se zúčastněná a nezúčastněná pozorování školního prostředí, rozhovory o 
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dění ve škole, analyzují se epizody a výroky. Mnohem více se ještě uplatňují různé 

dotazníky a posuzovací škály včetně sociometrických technik. Tyto metody se však 

nepoužívají ojediněle. Doporučuje se jejich kombinování, protože to zvyšuje 

objektivizaci. I když je zatím výzkum školního klimatu záležitostí především 

výzkumníků, do budoucna by bylo žádoucí seznámit s ním ve větší míře také učitele 

a ředitele škol. Může jim totiž přiblížit život ve škole, její činnost, působení a význam, 

přivést je k evaluaci jejich funkcí. 

Výzkumem školního klimatu mohou zjistit nejen jaké klima ve škole je a na co může 

mít vliv, ale také jaké prostředí se na něm podílí.

2.4 Typy školního klimatu

     Vyjdeme z toho, že každá umělecká škola má své specifické klima. V určitých 

rysech si sice mohou být školy klimaticky velmi podobné, ale není to pravidlem.

Proto  rozlišujeme různé druhy školního klimatu.

Vyberme si jen některé typy, které se třídí podle různých hledisek a které můžeme 

nalézt jak v odborné literatuře, tak se mohou objevovat i v našich uměleckých

školách i na ostatních typech škol.3

     Při návštěvě různých typů škol, například při manažerských praxích, se můžeme

setkat s funkčně orientovaným, distančním a osobnostně orientovaným typem 

školního klimatu.

Funkčně orientovaný klimatický typ4 je charakteristický špatnými vztahy mezi 

učiteli a žáky (nepatrná osobní blízkost, malá tolerance, nízká sociální angažovanost 

_________________________________________

3
Oswald, aj., 1989

4Funkčně orientovaný klimatický typ - Střední odborná škola Vítkov Podhradí, okr. Opava



                                                                                                                                                       13

a nedůvěra žáků k učitelům). Žáci si stěžují na velmi malou možnost zapojit se do 

diskuse, na tvrdou disciplínu a tlak na výkon. 

Rovněž vykazují výrazně špatné třídní společenství s malou tolerancí mezi žáky, 

vysokým konkurenčním bojem a malou kohezí ve třídě. Objevuje se u nich průměrná 

nechuť ke škole, avšak větší strach ze školy.

Vzájemný vztah mezi učiteli je však pozitivní. Učitelé se ale málo sociálně angažují a 

prožívají více stresu. Kontakt mezi učiteli a ředitelem je průměrný. 

Všeobecné posouzení klimatu rodiči a učiteli je více méně negativní.

Distanční klimatický typ5 se projevuje negativními vztahy mezi učiteli a žáky (malá

možnost žáků podílet se na spoluurčování aktivit, extrémně nízký disciplinární tlak, 

velké požadavky na výkon, nepatrná podpora žáků učiteli). 

Vztahy mezi spolužáky jsou ovšem na dobré úrovni. 

Tento klimatický typ je tedy charakteristický osobní distancí mezi učiteli a žáky při 

vysoké soudržnosti uvnitř třídy. 

U žáků se projevuje velká nechuť ke škole a k učení. Nemají ze školy vůbec radost. 

Zřetelná je nízká motivace. Do školy se však nebojí chodit. 

Vztah ředitel - učitelé a vzájemné vztahy mezi učiteli jsou hodnoceny negativně. 

Učitelé jsou opět málo sociálně angažovaní a hodně trpí stresovými situacemi. 

Rodiče a učitelé hodnotí toto klima negativně.

Osobnostně orientovaný klimatický typ6 je velmi příznivý. Projevuje se zde 

tolerance k žákům, podpora a pomoc žákům, sociální angažovanost pro jejich 

___________________

5Distanční klimatický typ – ZŠ a MŠ Medlov 79, p. Uničov  ( manažerská praxe) 

6Osobně orientovaný klimatický typ – Základní umělecká škola Vyškov, Nádražní ¾

( manažerské praxe)                        Základní umělecká škola Ivančice, okr. Brno - venkov

                                                           Základní umělecká škola Střelice, okr. Brno – venkov
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individuální potřeby. Učitelé jen minimálně vyvolávají stresové situace. Pozitivně se 

hodnotí vztahy žáků k učitelům, což je způsobeno především  individuálním 

přístupem k žákům i vzájemné vztahy mezi žáky při společné výuce – např. při 

souborové hře, hudební nauce, v tanečním nebo výtvarném oboru.

Třídní společenství označují žáci jako nadprůměrně dobré. 

Pěkné jsou také vztahy mezi učiteli a učiteli a ředitelem. 

Požadavky na výkon se spojují s přesvědčením, že bez tlaku na výkon by docházelo 

k frustraci. Mladí lidé potřebují přece překonávat překážky a respektovat požadavky. 

Výkony žáků jsou zde potom vyšší. Objevuje se u nich sice nepatrný strach ze školy, 

a také nechuť ke škole, především při domácí přípravě při cvičení na nástroj, ale jen 

na velmi nízké úrovni.

Většinou prožívají žáci ve škole radost a zájem o učení s velmi vysokou motivací. 

Hodnocení žáků inklinuje k průměrným a nadprůměrným hodnotám. "Dobrá a 

nedostatečná" se objevuje jen zřídka. 

V tomto klimatu vnímají učitelé možnost svobodného rozvoje. Jsou spokojeni se 

zaměstnáním, i když jsou na ně kladeny vysoké kvalitativní a umělecké nároky. 

Rodiče a učitelé považují toto školní klima za pozitivní.

Osobnostně orientovaný klimatický typ se může stát vzorem hodným následování

nejen v ZUŠ, ale i na ostatních typech škol.

    

    Ale nejen tento můžeme považovat za jediný žádoucí. O pozitivním klimatu se dá 

hovořit také na školách např. s edukativním cílovým zaměřením, s velkým zájmem o 

lidské kontakty i o pracovní úkoly, s demokratickým, životu blízkým způsobem 

vedení. Pro takové klima je většinou typické vysoké osobní nasazení a autonomie 
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pedagogů, spontánnost, flexibilita, emocionalita, samostatnost, svoboda při utváření 

života ve škole, orientace na rozvoj dítěte, profesionální a věcná jednání, individuální 

interakce, rozmanité způsoby chování, experimentování, tvořivost, časté inovace, 

otevřenost vůči veřejnosti. A právě tyto znaky jsou typické pro školy s uměleckým 

zaměřením.

     Dá se říci, že na školách s příznivým klimatem se obyčejně setkáme s ředitelem, 

který je empatický, má demokratický přístup k podřízeným, akceptuje je, toleruje a 

přijímá jejich rozhodnutí, identifikuje se s vlastním "já". Bývá hodnocený jako tzv.

"opravdový" člověk. Dokáže se svobodně a nezávisle rozhodovat. Je aktivní a 

angažovaný. 

V prostředí školy, kde pracuje takový ředitel, vzrůstá sebedůvěra žáků a 

jejich sebevědomí. Snižuje se u nich nechuť ke škole. Většinou nedochází 

k přetěžování žáků ani učitelů. Velmi častá je zde spolupráce mezi všemi 

zúčastněnými. Učitelé jsou samostatní a méně direktivní. Lépe chápou pocity 

jednotlivých žáků a více je chválí. Vyvarují se posuzování a kontrol tam, kde to není 

nezbytně nutné. Snaží se o působivé, příkladné a účinné vyučování. 

Jak ředitel, tak učitelé bývají přesvědčeni o tom, že v procesu učení se sami také učí. 

Vycházejí z toho, že ke kontaktům dospívajících se světem, má škola co říci. Proto 

se zde vytvářejí rozmanité podněty pro učení, které se realizují také mimo školu –

veřejná vystoupení, výstavy, taneční přehlídky, koncerty, při kterých učíme žáky 

také společenskému chování a vystupování, jednání na veřejnosti apod. 
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2.5 Vliv komunikace na klima školy

    Pro dobré vztahy se žáky , pro dobrou spolupráci s rodiči i s širokou veřejností je 

také důležitá forma komunikace, předávání informací a spolupráce.  

K předávání informací, ke komunikaci a spolupráci již nestačí ústní sdělení 

na třídních schůzkách či nástěnka při hlavním vchodu školy. Škola také musí 

využívat počítač a spolupracovat s médii.  I webové stránky školy a e-mailová pošta, 

jsou realitou dnešních dnů. 

K tomu je nutné používat také mobilní telefon jak pro hovory s rodiči, žáky se 

zřizovatelem, při zajišťování různých akcí školy, tak pro krátké textové zprávy (sms). 

Škola by také měla vydávat školní noviny a informační letáky, pořádat pro rodiče 

semináře, třídní schůzky vést jiným způsobem, než na které je většina rodičovské 

veřejnosti zvyklá. 

    Proto na uměleckých školách existují tzv. třídní předehrávky spojené se schůzkou 

s rodiči. Na začátku této schůzky se představí rodičům všichni žáci třídy a zahrají 

kratší skladbu. Rodiče mají možnost posoudit a porovnat, jaké úrovně jejich dítě 

dosahuje oproti ostatním žákům ve stejném ročníku a jaké úrovně dosahuje třída 

jako celek. Dále potom řeší učitel s rodiči výchovně vzdělávací cíle, změny ve 

školské legislativě, o kterých by rodiče měli vědět. 

„Necháváme tedy rodiče nahlédnout pod pokličku českého školství.“
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3. Dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče žáků ZUŠ

3.1 Dotazníkové šetření pro pedagogy ZUŠ

    Dotazníkové šetření dělají především školy, které chtějí získat ucelený obraz 

atmosféry a vztahů ve škole.

    Pro zjištění skutečného klimatu školy je proto vhodné zapojit také rodiče a 

pedagogy.

Tyto dotazníky byly zaslány na různé základní umělecké školy a byly vyplňovány 

anonymně. Nikdo nevyplňoval ani své jméno ani jiné identifikační údaje.

Nejrozsáhlejší část těchto dotazníků tvoří grafy, v nichž jsou zpracovány odpovědi 

respondentů na jednotlivé otázky dotazníku.

Grafy při zjišťování klimatu pracovníky škol jsou tématicky rozděleny do tří skupin, 

kde se především zkoumají vzájemné vztahy: • ředitel školy – ostatní pracovníci, 

• vztahy pracovníků mezi sebou, • jednotlivci – týmová spolupráce.

    Cílem prvního výzkumného šetření bylo pomocí dotazníkové metody zjistit,

zda na uměleckých školách stejného typu panuje zdravé, vstřícné a tvůrčí klima 

především ve vztazích mezi ředitelem a ostatními pedagogickými pracovníky a mezi 

pracovníky navzájem.    

Dotazníkové šetření pro pedagogické pracovníky základních uměleckých škol:

Tento dotazník je převzatý z testů CALIBRO, ( O. Botlík, D. Souček, 2006 ).

Respondenti: pedagogičtí pracovníci oslovených základních uměleckých škol
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3.1.1 Klima ve školním prostředí očima pedagogů základních uměleckých škol:

• odpovědělo celkem 200 oslovených pedagogických pracovníků z jednotlivých ZUŠ

• školní rok 2008/2009

KLIMA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ANO SPÍŠE 

ANO
SPÍŠE 

NE
NE

1. Je ze strany vedení podporována aktivita a tvořivost pracovníků? 182 18 0 0
2. Je stávající systém hodnocení pracovníků spravedlivý? 180 15 3 2
3. Jsou mzdové prostředky využívány efektivně? 180 15 5 0
4. Vědí všichni členové sboru co se od nich očekává a co mají dělat? 102 88 8 2
5. Vědí všichni členové sboru za co jsou odpovědni? 100 95 4 1
6. Je vedení školského zařízení připraveno a ochotno delegovat 

pravomoci?
123 67 5 5

7. Fungujete jako tým dobře? 163 34 3 0
8. Je způsob, jakým navzájem komunikujete vhodný? 117 80 3 0
9. Využíváte navzájem svých znalostí? Učíte se jeden od druhého? 29 112 59 0

10. Připouští všichni členové sboru nutnost změny systému ve školství? 135 64 1 0
11. Podporuje vedení školy další vzdělávání? 141 54 4 0
12. Důvěřujete vedení školy? 144 56 0 0
13. Je každý připraven vyvinout maximální úsilí, když je třeba? 113 75 9 3
14. Má u Vás vedení autoritu a respekt? 74 126 0 0
15. Jsou vztahy mezi pracovníky dobré? 95 98 4 3
16. Je uznání ze strany vedení, častější, než kritika a výtky? 148 52 0 0
17. Jsou dobré výsledky zviditelňovány? 122 78 0 0
18. Je úroveň komunikace mezi vedením školy a pracovníky o 

spol.cílech a úkolech dobrá?
99 99 2 0

19. Jsou kvalitní výsledky odměňovány? 148 51 1 0
20. Jsou stanoveny jasné a srozumitelné cíle pro rozvoj školy? 154 46 0 0
21. Uplatňuje vedení školy motivační systém v odměňování? 133 66 0 0
22. Myslíte si, že má školské zařízení kvalitní a schopný management? 162 37 0 1
23. Je rozdělení kompetencí a pravomocí jasné a srozumitelné? 74 121 5 0
24. Jsou pracovníci dostatečně informováni o dění ve škole? 141 56 3 0
25. Bavíte se společně? 81 118 1 0
26. Cítíte se v práci bezpečně? 145 54 1 0
27. Důvěřujete jedem druhému? 49 137 12 2
28. Mluvíte jeden s druhým - ne jeden o druhém? 31 154 12 3
29. Jste v práci spokojeni? 177 20 2 1

Dotazník umožňuje posoudit klima z hlediska tří faktorů, které byly zapracovány do tabulek a 

vyjádřeny grafem:
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Faktor č.1

PODÍL VEDENÍ  NA KLIMATU ŠKOLY

1. Je ze strany vedení podporována aktivita a tvořivost pracovníků? 182 18 0 0
2. Je stávající systém hodnocení pracovníků spravedlivý? 180 15 3 2
3. Jsou mzdové prostředky využívány efektivně? 180 15 5 0
6. Je vedení školského zařízení připraveno a ochotno delegovat pravomoci? 123 67 5 5

11. Podporuje vedení školy další vzdělávání? 141 54 4 0
12. Důvěřujete vedení školy? 144 56 0 0
14. Má u Vás vedení autoritu a respekt? 74 126 0 0
16. Je uznání ze strany vedení, častější, než kritika a výtky? 148 52 0 0
18. Je úroveň komunikace mezi vedením školy a pracovníky o spol.cílech a 

úkolech dobrá?
99 99 2 0

19. Jsou kvalitní výsledky odměňovány? 148 51 1 0
20. Jsou stanoveny jasné a srozumitelné cíle pro rozvoj školy? 154 46 0 0
21. Uplatňuje vedení školy motivační systém v odměňování? 133 66 0 0
17. Jsou dobré výsledky zviditelňovány? 122 78 0 0
22. Myslíte si, že má školské zařízení kvalitní a schopný management? 162 37 0 1
23. Je rozdělení kompetencí a pravomocí jasné a srozumitelné? 74 121 5 0
26. Cítíte se v práci bezpečně? 145 54 1 0
29. Jste v práci spokojeni? 177 20 2 1

Podíl vedení na klimatu školy
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Faktor č. 2

PODÍL PRACOVNÍKŮ NA KLIMATU ŠKOLY

4. Vědí všichni členové sboru co se od nich očekává a co mají dělat? 102 88 8 2

5. Vědí všichni členové sboru za co jsou odpovědni? 100 95 4 1

13. Je každý připraven vyvinout maximální úsilí, když je třeba? 113 75 9 3

15. Jsou vztahy mezi pracovníky dobré? 95 98 4 3

24. Jsou pracovníci dostatečně informováni o dění ve škole? 141 56 3 0

27. Důvěřujete jedem druhému? 49 137 12 2

28. Mluvíte jeden s druhým - ne jeden o druhém? 31 154 12 3

Podíl pracovníků na klimatu školy
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Faktor č.3

TÝMOVÁ PRÁCE

7. Fungujete jako tým dobře? 163 34 3 0
8. Je způsob, jakým navzájem komunikujete vhodný? 117 80 3 0
9. Využíváte navzájem svých znalostí? Učíte se jeden od druhého? 29 112 59 0

10. Připouští všichni členové sboru nutnost změny systému ve školství? 135 64 1 0
25. Bavíte se společně? 81 118 1 0

Týmová spolupráce

0

50

100

150

200

týmová spolupráce

respondenti

ano spíše ano spíše ne ne

ano 163 117 29 135 81

spíše ano 34 80 112 64 118

spíše ne 3 3 59 1 1

ne 0 0 0 0 0

7 8 9 10 25



                                                                                                                                                       22

3.1.2 Výsledky dotazníkového šetření:

    Z dotazníků vyplývá, že ředitelé uměleckých škol se v očích svých podřízených

snaží, o vytváření pozitivního obrazu školy.

    Jsou dána jasná kritéria pro hodnocení pracovníků a dobrá práce podřízených 

bývá ve většině případů zviditelňována a  po zásluze odměněna.

    Vedení školy podporuje ve značné míře další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, což je v uměleckém sektoru nezbytně nutné, protože se rodí neustále 

nové trendy a metody výuky.  Vysoké školy s uměleckým nebo pedagogickým 

zaměřením a konzervatoře vypisují každoročně akreditované semináře pro učitele 

ZUŠ, a proto ředitelé uměleckých škol dbají na to, aby se jejich pedagogové 

seminářů účastnili, aby při přípravě svých žáků právě na tyto typy škol využívali

nových metod výuky.    

    Jasné a srozumitelné jsou i kladené cíle na rozvoj školy. Pracovníkům totiž musí 

být jasné, jakou cestou se škola ubírá, jaké má cíle, jakým způsobem se k cílům 

dostanou.

    Ve většině případů se pracovníci škol shodli, že na ně nejsou vedením školy 

v dostatečné míře přenášeny pravomoce.

Vedení škol by se mělo proto zamyslet nad delegováním úkolů a pravomocí. 

Pedagogové se potom cítí, jako by jim vedení nedůvěřovalo. Z toho vyplývá i 

padesáti procentní komunikace o společných cílech a úkolech.

Je velmi důležité, aby se pracovníci rozvíjeli a byli schopni zvládat i náročnější úkoly, 

které by jinak musel vykonávat ředitel sám. Proto ředitel musí učinit onen „odvážný 

krok“ a vzdát se tak činností, které doposud vykonával sám a delegovat je tedy na 

některé ze svých pracovníků. Pracovníky tímto motivuje k lepší spolupráci a k pocitu 

větší důležitosti.
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Ale co si musí ředitel školy zapamatovat ?

• Závažná a strategická rozhodnutí – nedelegovat!

• Oblasti vyžadující jednotný přístup např. investiční politika, mzdová politika ,

všechna zásadní rozhodnutí zajišťující chod školy – nedelegovat!

Je také známo, že dobré vztahy mezi vedením a učiteli dobře působí na vyšší výkony 

žáků.  

    Dále z dotazníku vyplývá, že oslovení učitelé ve větší míře ví, co se od nich 

očekává, co mají dělat a za co jsou odpovědni. 

    Vztahy mezi pracovníky, z dotazníkové šetření, nejsou ničím neobvyklým.

Tam, kde pracuje větší množství lidí, se vždycky musí počítat s tím, že se setkají lidé 

s různými povahami, inteligencí a názory. A obzvlášť povahy některých „učitelů –

umělců“ mohou být někdy až výbušné a vznětlivé nebo naopak laxní tzv.bohémské.  

    Ve značné míře všichni dotazovaní připouští, že je třeba změny v systému 

školství. Musíme ovšem také počítat s tím, že až přijde na tvorbu školního 

vzdělávacího programu v ZUŠ, vznikne určitě mnoho, na první pohled, zcela 

neřešitelných chvil. 

Potom bude třeba vytvořit dobře fungující pracovní tým, který si musí ujasnit 

společné cíle a musí vidět změnu jako něco důležitého a potřebného.

Zatím se pracovníci shodli, že jsou schopni jako tým dobře fungovat.
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3.2 Dotazníkové šetření pro rodiče žáků základních uměleckých škol:

    Dotazník pro rodiče žáků školy byl zvolen především proto, protože rodiče žáků 

jsou pro nás těmi nejdůležitějšími a nejcitlivějšími partnery. 

Cílem druhého výzkumného šetření bylo pomocí dotazníkové metody zjistit,

jak rodiče vnímají a sledují celkový život školy, podmínky a průběh vzdělávání, kvality 

hodnocení, vzájemné vztahy školy a žáků. Jak  sledují také kvalitu řízení školy, 

prostředí a celkovou atmosféru.

Respondenti: rodiče žáků oslovených základních uměleckých škol

Dotazník pro rodiče žáků ZUŠ byl vytvořen na ZUŠ Bučovice, 2007

Má-li rodič možnost vybrat si mezi školami, zvítězí určitě ta,

jejíž klima je tvůrčí, vstřícné a přátelské.
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3.2.1 Klima ve školním prostředí očima rodičů žáků základních uměleckých škol:

• odpovědělo celkem 104 dotazovaných rodičů

• školní rok 2008/2009

1.      Jak nyní vaši 
školu hodnotíte?

a. škola splňuje 
naše očekávání

b. jsme spíše 
spokojeni

c. škola zaostává 
za naším 
očekáváním

d. naše volba 
nebyla správná
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2.      Jak podle vás 
škola připravuje vaše 
dítě pro další 
studium na škole 
s uměleckým nebo 
pedagogickým 
zaměřením?

a. nadstandardně
b. velmi dobře
c. průměrně
d. špatně
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3.      Drží podle vás 
škola krok s dobou?

a. určitě ano
b. spíše ano
c. spíše ne
d. zaostává

0

20

40

60

80

100

120

A B C D



                                                                                                                                                       26

4.      Probíráte doma 
s dítětem učivo, které 
s vyučujícím 
v hodině probírali?

a. pravidelně
b. čas od času
c. jen když je 

problém
d. málokdy
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5.      Hlavní zdroj 
informací o škole pro 
vás představuje:

a. tříd.předehr.,
koncerty, výstavy a 
vystoupení-
prezentace na 
veřejnosti 
b. vaše dítě
c. sledujete 

webové stránky 
školy

d. mediální sféra 
(např. 
regionální tisk)
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6.     O nové koncepci 
školních 
vzdělávacích 
programů:

a. jsme 
informováni, 
připadají nám 
rozumné

b. jsme 
informováni, 
ale nic bychom 
na dosavadním 
systému 
neměnili

c. jsme 
informováni a 
v zásadě s ní 
nesouhlasíme

d. nejsme 
zatím dostateč
ně informováni
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7.      Máte pocit, že 
Vaše dítě pozitivně 
vnímá?

a. třídního učitele
b. školu jako 

celek
c. spolužáky
d. ostatní

pedagogy
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8.      Nároky na domácí 
přípravu jsou:

a. příliš zatěžující
b. vysoké, ale 

zvládnutelné
c. nesmyslně 

zatěžující
d. normální
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9.      Kvalitu 
učitelského sboru 
hodnotíte jako:

a. velmi dobrou
b. dobrou
c. průměrnou
d. podprůměrnou
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10. Disponuje podle vás 
vaše škola výraznými 
učitelskými 
osobnostmi?

a. ano
b. spíše ano
c. spíše ne
d. ne
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11. Pro hodnocení 
školních výkonů 
vašeho dítěte 
upřednostňujete:

a. tradiční 
klasifikační 
stupnici 

      1 – 5 
v žák.knížkách
b. slovního 

hodnocení na 
třídních 
předehrávkách

c. pouze slovní 
hodnocení v ŽK

d. nemáme 
vyhraněný 
názor
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12. Jak hodnotíte 
vybavenost vaší 
školy:

a. nadstandardní
b. vyhovující
c. průměrnou 
d. podprůměrnou
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13. Jak hodnotíte práci 
tanečního oboru?

a. nadstandardní
b. velmi dobrá
c. průměrná
d. podprůměrná
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14. Jak hodnotíte práci 
výtvarného oboru?

a. nadstandardní
b. velmi dobrá
c. průměrná
d. podprůměrná
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15. Jak hodnotíte práci 
hudebního oboru?

a. nadstandardní
b. velmi dobrá
c. průměrná
d. podprůměrná  
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3.2.2 Výsledky dotazníkového šetření:

    Z dotazníkového šetření vyplynulo, že rodiče jsou ve většině případů spokojeni

s celkovým klimatem uměleckých škol. Dívají se na školu pozitivně, škole důvěřují, 

důvěřují pedagogům i vedení školy.

    Z toho tedy vyplývá, že na dotazovaných školách vládne vstřícné, příznivé a tvůrčí 

klima, školy tady mají všechny předpoklady k dosahování kvalitních výsledků ve 

vzdělávání. 

    Nejlépe dopadlo hodnocení pro hudební obor, který je oproti oboru výtvarnému a 

tanečnímu na základních uměleckých školách kapacitně nejnavštěvovanější.

    Vzájemná spolupráce mezi školou, žáky a rodiči se také jeví na dobré úrovni.

Těmito výsledky rodiče potvrdili, že jejich rozhodnutí, dát dítě do „ své ZUŠ“, bylo 

správné.

    Ve většině škol se shodli však na tom, že zatím nejsou v dostatečné míře 

informováni o chystaných změnách v ZUŠ z hlediska vzdělávání a výchovy. Jedná se 

především o RVP ZUV ( rámcový vzdělávací program základního uměleckého 

vzdělání) a následně ŠVP ( školní vzdělávací program).

Bude třeba s rodiči na pravidelných schůzkách hovořit o chystaných kurikulárních 

změnách, o změnách školské legislativy apod.  
                                                                                                                                                     

Zdravé klima na škole musí být prioritou každé školy.
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4. Zjištění zdravého, vstřícného a tvůrčího klima na ZUŠ

    

    Cílem této závěrečné bakalářské práce bylo zjistit, zda na našich základních 

uměleckých školách panuje zdravé,vstřícné a tvůrčí klima a potvrdit důležitost tohoto 

klimatu bez kterého nelze pracovat.

    Dotazníkovým šetřením se potvrdilo, že na většině dotazovaných škol mají 

vybudováno bezkonfliktní prostředí a pevné zázemí, dobré vztahy mezi pracovníky, 

klienty školy, jejich rodiči a širokou veřejností.  

Přesvědčili jsme se, že na těchto školách panuje atmosféra vzájemného 

porozumění, proto můžeme říci, že tyto školy mají vytvořeny takové podmínky, aby 

učitelé mohli odvádět stoprocentní práci, aby se žáci cítili na těchto školách 

bezpečně, aby cítili, že jim pedagogové rozumí, aby školu rádi navštěvovali. 

Rodiče potom nemusí přemýšlet o tom, zda-li udělali dobře, když přihlásili svoje dítě 

na tuto školu. 

Taková škola by měla být příkladem nejen pro další umělecké školy,

ale i pro ostatní typy škol.



                                                                                                                                                       32

5. Doporučení, pravidla - využití materiálu pro udržení zdravého klimatu

5.1 Návod nejen pro začínající a „pokročilé“ vedoucí pracovníky    

    Shrňme si tedy pojem „KLIMA ŠKOLY“ do heslovitých bodů, se kterými se 

bude při vyhledávání lépe pracovat, protože zde můžeme najít návod  a doporučení, 

jak si uvědomit důležitost školního klimatu, co všechno do něho patří, čeho všeho se 

týká a co klima školy ovlivňuje. 

 Klima školy - to je celková atmosféra školy. 

 Klima školy je relativně stálá kvalita vnitřního prostředí školy. 

 Klima školy je vnímané fyzikální i psychologické prostředí školy, včetně vztahů 

     uvnitř skupin aktérů i mezi dalšími skupinami: vedením školy, učiteli, žáky, rodiči, 

     zřizovatelem a veřejností. 

 Klima školy se týká řízení výukových i mimovýukových aktivit, podmínek pro 

      aktivitu ve školní budově a v dalších zařízeních patřící škole.

 Klima školy ovlivňuje rozvíjení školních i společenských hodnot u žáků školy.

 Klima školy jsou ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování 

     všech aktérů školy na to, co se ve škole odehrálo, právě odehrává nebo má 

     v budoucnu odehrát. Důraz je kladen na subjektivní prožívání, na zahrnutí všech 

     jedinců, kteří se školou přicházejí do styku.

    Tato práce by měla být i pomocným materiálem – návodem pro začínající ředitele, 

kteří si teprve  obraz tvůrčího a vstřícného klimatu na své škole vytváří.

I ředitelé a vedoucí pracovníci, kteří jsou ve vedení školy již několik let, mohou 

nahlédnout do tohoto materiálu a znovu se zamyslet nad tím, zda-li by nestálo za 

úvahu změnit nebo vylepšit „něco“ na letitém chodu školy.
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5.2 Zjištění, co čekají od pozitivního klimatu učitelé, rodiče a žáci:

Znaky pozitivního školního klimatu7 :

Pozitivní školní klima z hlediska učitelů:

 obecně je chápáno jako pracoviště, na kterém učitel rád pracuje, dobře a adresně 

     učí, rád spolupracuje se žáky, rodiči a kolegy

 umožňuje učiteli prožívat citový soulad a pocit sounáležitosti s ostatními učiteli, 

     úspěch v oboru jeho působnosti a pocit seberealizace a samostatnosti v práci, 

     radost z pochvaly a uznání i ze spravedlivého ohodnocení, spokojenost s daným 

     stavem věci i z bezkonfliktní atmosférou

Od pozitivního školního klimatu rodiče očekávají: 

 vstřícnost učitelů

 spravedlivé hodnocení a spravedlivé zacházení s dětmi

 transparentnost rozhodnutí ( např. organizačních a výchovných)

 vychovatelskou kvalifikovanost a vyučovací kompetentnost učitelů

 vhodnou motivaci žáků k učení

 individuální podporu každému dítěti

 cílevědomou práci školy s ohledem na úroveň žáků v kognitivní a emociální 

oblasti

Pozitivní školní klima z hlediska žáků:

 klade požadavky odpovídající individuálním schopnostem žáka

 podporuje rozvoj osobnosti žáka

 dává žákovi jistotu, že bude akceptován

 umožňuje žákovi zažít úspěch
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 zprostředkuje žákovi vědomí, že se k němu přistupuje spravedlivě

 dává žákovi možnost tvořit školu jako vlastní životní prostor a jako takovou ji 

      vnímat

5.3 Pravidla pro prostředí důvěry

    Pro každou uměleckou školu je důležité udržet zdravé a tvůrčí klima, prostředí 

důvěry, otevřenosti a spolupráce. Především mezi žáky, rodiči a mezi pracovníky 

navzájem. Proto je dobré se dohodnout na těchto základních pravidlech8:

Vytvoříme na škole atmosféru, ve které se budou žáci cítit bezpečně.

Nasloucháme žákům a soustředíme se na to, co se jich dotýká a na čem jim záleží.

( Výhodou je individuální výuka, kdy žáci lépe komunikují.)

____________________________________________

7
Znaky pozitivního školného klimatu – Učitelské listy 1996-1997, č. 5, str. 19
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Citlivě korigujeme nesprávné informace a názory žáků.

(Snažíme se být i dobrými kamarády.)

Opatrně vyjadřujeme vlastní názory.

Uplatňujeme konstruktivní způsoby řešení konfliktů.

Je pro nás důležité, abychom získali důvěru žáků  a jejich rodičů.

5.4 Uvědomování si zlepšování školního klimatu

 Přesto, že výsledky dotazníkového šetření dopadli kladně, navrhovala bych  

zapracovat tuto kapitolu „ Zlepšení školního klimatu“ do školních vzdělávacích 

programů každé umělecké školy, protože co se týká atmosféry a prostředí školy je 

neustále na čem pracovat a co zlepšovat.

_______________________________

8RVP ZUV – Příprava ŠVP ZUŠ Bučovice 
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 Je také důležité si uvědomit, že budování a posilování demokratického

školního klimatu je založeno nejen na zkoumání interpersonálních vztahů učitelů a 

žáků uvnitř školy a pedagogického procesu, ale i nejširších podmínek, jak společnost 

působí a funguje a jak si je žáci, učitelé a celá veřejnost uvědomují. 

 Klima školy a vyučovacího procesu nelze oddělit od světa prožívaného

celou společností.

 Klima školy je tedy v obecném smyslu komplexní strukturou vztahů, v níž 

vzdělávání a sebevzdělávání má své nezastupitelné místo.  
   

 Tvorba lidsky autentického klimatu je v rukou každého z nás. 

Pozitivně vědními měřítky a výpočty není měřitelná, tedy ani vnějškově jednoduše 

srovnatelná. Jinak je tomu tam, kde škola a vztahy žáků, rodičů a učitelů ke škole 

jsou v centru společenského zájmu a jinak tam, kde z různých důvodů byla škola 

záměrně či nezáměrně zbavena váhy a významu.

Ano, na některých školách skutečně může docházet k velkým rozdílům mezi tím, jaké 

by si školní klima přáli a jaká je realita. 

Na druhé straně školy s pozitivním klimatem nejsou nic nemožného. Potvrzují to i 

dotazníková šetření, která byla provedena.

Tyto školy jsou pro ostatní školy příkladem!

Kéž je to pro nás všechny výzvou!
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