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Resumé

Bakalářská práce se zabývala problematikou dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v mateřských školách a vycházela ze současného 

stavu. Jejím cílem bylo zmapovat teoreticky i prakticky tuto oblast. Práci tvořily 

dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a 

prezentace odborných zdrojů popisovala sledovanou oblast. Praktická část 

zjišťovala pomocí dotazníku názory a postoje ředitelek mateřských škol 

k problematice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cíl práce byl 

splněn. Výsledky ukázaly význam manažerské činnosti ředitelky mateřské školy 

ve vedení lidí k systematickému vzdělávání. Za největší přínos práce vzhledem 

k řešené problematice bylo možné považovat doporučené vzdělávací instituce, 

určení priorit ve vzdělávání, inspirace v přenosu vzdělávacích akcí.

Summary

The Bachelor Thesis dealt with the problems of further education of 

pedagogical workers in nursery schools and was based upon the present situation. 

Its objective was to map this area from theoretical and practical points of view. 

The Thesis consisted of two main fields. The first one concerned the theoretical 

part, which described the observed area by means of processing and presentation 

of the special sources. The practical part dealt with finding out the opinions and 

attitudes of nursery school manageresses to the problems of further education of 

pedagogical workers by means of the questionnaires. The objective of the Thesis 

has been accomplished. The results showed the significance of the managerial 

activities of the nursery school manageress in leading people to systematical 

education. Owing to the solved problems, recommended educational institutions, 

determination of priorities in education, inspirations in transmitting of information 

gained during educational events may be considered as the biggest contribution of 

the Thesis.
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1. Úvod

V současné znalostní společnosti vyznačující se globalizací, informační 

explozí a neustálými změnami je zřejmé, že neustálý odborný a osobnostní rozvoj, 

celoživotní vzdělávání se stává nutností.

Mateřská škola je součástí společnosti a chce-li být úspěšná a kvalitně 

fungovat, musí reagovat na požadavky vnějšího i vnitřního prostředí, být flexibilní 

a adaptabilní. Její funkce a role získává novou dimenzi.

Rychlost změn a rozsah nových informací vedly ke změně podmínek práce 

ředitelek mateřských škol, které se stávají manažerkami ve svém oboru. Ředitelky 

přijímají stále větší odpovědnost, mají nové pravomoci, kompetence, se 

vzrůstajícími nároky se učí systémovému přístupu k řízení školy a manažerským

dovednostem, vytváření strategií. Snaží se o větší otevřenost, motivaci 

zaměstnanců, týmovou práci, kooperaci, podporu inovací, hledání a zkoumání 

nových přístupů, předvídání změn, využívání efektivní zpětné vazby, získávání 

aktuálních informací a jejich následnou aplikaci do práce školy. Chtějí-li ředitelky 

kvalitně profesionálně působit, nemohou vystačit po celý svůj život s tím, co se 

naučily ve škole. Je nezbytné, aby se celoživotně vzdělávaly a neustále 

prohlubovaly svoji kvalifikaci. Předpokladem úspěšného řízení je úroveň řídícího 

pracovníka. Manažeři stojící dnes v čele organizací se musí vyrovnávat s jedinou, 

ale zásadní výzvou, která má obecnou platnost: jak se dostatečně rychle a 

nepřetržitě vzdělávat a učit zvládnout rychlé změny. Tato výzva se týká stejně tak 

ziskové jako neziskové sféry, podniků, stejně jako nemocnic či škol.1

Ředitelky odpovídají za svůj samostatně řízený rozvoj, za vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců. Učí se rozpoznávat, definovat a posuzovat schopnosti lidí 

s cílem sladit jejich zájmy a potřeby s cíli školy, systematicky je vést k učení se 

potřebným dovednostem. V manažerských rolích vzrůstá důraz na schopnost vést 

lidi (leadership). Personalizační funkce nabývá na významu.

Cílem práce je zmapovat teoreticky i prakticky oblasti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků na mateřských školách, aktuální téma, které jsem se 

rozhodla prozkoumat. Zaměřila jsem se na možnosti, úkoly a priority ředitelek 

mateřských škol, na stávající legislativní rámec související s touto problematikou.
                                               
1 SLAVÍKOVÁ, L., Vývojové aspekty managementu a řízení školy, s. 16.
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Součástí práce je vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, které mapuje 

reálný stav, zjišťovalo názory a pohledy ředitelek mateřských škol 

na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výstupem je získání informací o současné vzdělávací nabídce z pohledu 

ředitelek mateřských škol, o prioritách ve vzdělávání, způsobu přenosu a 

vyhodnocování vzdělávacích akcí, podmínkách pro realizaci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků včetně samostudia, překážkách, které brání v širším 

zapojení do dalšího vzdělávání (např. problémy v zajištění zastupitelnosti, 

ekonomické důvody), názory na kvalifikaci ředitelek, doporučené vzdělávací 

instituce, možnosti financování (čerpání státního a provozního rozpočtu,

spoluúčast pracovníků).
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2. Teoretické zpracování problému

2.1 Personální management, lidské zdroje a další vzdělávání
pedagogických pracovníků.

Pro 21. století platí teze o klíčové a nezaměnitelné úloze lidí. Doznává 

však proměny v náročnosti s ohledem na podmínky „společnosti založené na 

znalostech.“ Roste význam profesní i kvalifikační přípravy manažerů a jejich 

spolupracovníků. Výraznější přerušení stálého rozvoje znalostí může znamenat 

„vypadnutí ze hry.“ Manažeři budou uplatňovat především tvůrčí vedení lidí.

Typickou úlohou „lídrů“ bude aktivovat, resp. pozitivně motivovat uplatnění 

znalostí, schopností a dovedností svých spolupracovníků.2

Za jádro školského managementu se v odborné literatuře nejčastěji 

považuje oblast plánování a financování, organizování a personální politika, 

kontrola a řešení problémů. Základní požadavky na řídící pracovníky ve školství

lze shrnout do několika rovin: odborné, manažerské, vedení lidí a sociální. Oblast 

vedení lidí zahrnuje personalistiku, styly řízení a motivaci pracovníků.3 „Ze všech 

rozhodnutí, která vedoucí pracovník přijímá, nejsou žádná tak důležitá jako 

rozhodnutí o lidech, protože ta určují výkonnostní schopnost organizace.“ 4

V pedagogické veřejnosti se diskutuje o tom, do jaké míry má být ředitel 

manažerem a do jaké míry učitelem. Nyní převažuje názor manažerský.5

Ředitelka mateřské školy, zejména malé organizace, má vysoký pedagogický 

úvazek a takovou administrativní zátěž, že jí nezbývá na úkoly spojené s řízením 

dostatek času. Má základní přehled o struktuře a zaměření personalistiky, kterou 

většinou vykonává sama, protože nemá komu vymezovat kompetence a delegovat 

úkoly v této oblasti, zatímco v podnikové sféře tuto práci zajišťují profesionálové.

Personalistika patří k zásadním manažerským funkcím v náročné řídící 

práci, vychází z podnikové sféry a její význam vzrůstá. Ve školství, kde je 

prostředí konzervativnější a vlivy globalizace se neuplatňují tak rychle, je často

podceňována a rozvíjena pomalým tempem. Personalistika se stává manažerskou 

                                               
2 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O., Management: Teorie a praxe v informační společnosti,
s. 282, 283
3 SLAVÍKOVÁ, L., Vývojové aspekty managementu a řízení školy, s. 18.
4 DRUCKER, P.F., citováno IN HAMERNÍKOVÁ, Personální management, s. 1
5 KESNER, Z., Hlavní úkoly ředitele školy, s. 6.
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funkcí spočívající v „obsazování pozic v organizační struktuře a udržování jejich 

obsazení.“6

Oblasti moderního personálního managementu jsou:

 příprava a výběr pracovníků,

 rozvoj a hodnocení pracovníků,

 odměňování a zabezpečení pracovníků,

 zaměstnanecké vztahy.

Jedním z hlavních cílů personální práce je dosahování cílů organizace 

prostřednictvím formování pracovní síly, je logické, že důležitou hodnocenou 

oblastí bude i rozvoj lidských zdrojů v organizaci.7 Koncepce řízení lidských 

zdrojů dává nový obsah a formu personálnímu řízení tak, aby mohlo plnit nové 

požadavky, dané změnami v prostředí společnosti. Termín lidské zdroje se u nás 

začal v manažerské praxi používat koncem dvacátého století. „Lidské zdroje 

nejsou lidé, ale právě ony předpoklady, potenciál nutný k vykonávání činů, 

kterého jsme my, jednotliví lidé, nositeli.“8

Rozvoj lidských zdrojů: neustálá snaha řídícího pracovníka rozvíjet 

schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál, aby si uvědomili své možnosti 

rozvoje.9 Všeobecně se uznává, že vzdělávání a rozvoj pracovníků by měly být 

hlavním bodem programu každé organizace. Koncepce řízení rozvoje lidských 

zdrojů, investice do odborného a osobnostního rozvoje, přináší konkurenční 

výhodu a rozhodování v této oblasti má strategický význam. 

Součástí oblasti rozvoje lidských zdrojů je další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Jde o aktivitu organizovanou, podporovanou, umožněnou 

zaměstnavatelem v rámci jeho sociální a personální práce. Tato aktivita se 

z pohledu personálního managementu zaměřuje na oblast přípravy a rozvoje, je 

orientována na získávání širších pedagogických kompetencí, rozvíjení pracovních 

schopností po dobu vykonávání určité profese. Ředitelka mateřské školy ve stále 

se měnících podmínkách usiluje o efektivní plánování a využívání lidských 

zdrojů, nese odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání

                                               
6 WEIHRICH – KOONTZE, citováno IN HAMERNÍKOVÁ, Personální management, s. 1
7 EGER, L., Personální řízení, s. 9
8 PLAMÍNEK, J., Sebepoznání, sebeřízení a stres, s. 24
9 SLAVÍKOVÁ, L., Vývojové aspekty managementu a řízení školy, s. 29
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a školských služeb, za vytváření a zajišťování podmínek pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků vedoucí k efektivnímu odbornému růstu 

prostřednictvím organizovaného a individuálního studia. Účelem je zkvalitňování 

přínosu lidí ke krátkodobému a dlouhodobému úspěchu školy.

Ředitelka v roli personálního pracovníka systematickou prací provádí 

analýzu vzdělávacích potřeb školy a pracovníků. S každým pracovníkem se 

vypracovává plán profesního růstu, projednávají jeho silné i slabé odborné a 

osobnostní stránky, rozvojové cíle. Zaměřit se na produktivní vyžití svých 

vlastních silných stránek i silných stránek jiných lidí – zasadit se o slučitelnost 

výkonu organizace s osobním úspěchem jednotlivce,10 naplánovat další 

vzdělávání. Aktivní účast pracovníka předpokládá přijetí širší odpovědnosti a 

vyšší profesionalitu. Silným motivačním zdrojem jsou zavedené postupy, které 

vytýčí možnou životní dráhu z hlediska pracovního postupu. Management škol by 

měl vzdělávání a sebevzdělávání věnovat náležitou pozornost a snažit se je ocenit 

v personálním hodnocení.11 Ředitelka systematicky zkvalitňuje klima ve škole, při 

rozhodování o dalším vzdělávání zvažuje rovnováhu mezi osobními potřebami 

jedince a potřebami, úkoly a cíli školy, nedoporučuje se ponechat odbornou 

přípravu pracovníků pouze na jejich vůli a možnostech. K tomu, aby organizace 

dobře fungovala, jsou potřeba kvalitní a vzdělaní zaměstnanci, kteří jsou schopni 

sebereflexe a sebeřízení.

Je zřejmé, že ředitelky a učitelky mají zájem o vzdělávání. Např. v roce 

2002 v akčním průzkumu na Pedagogické fakultě UK ze 72 dotazovaných 

učitelek mateřských škol z ČR vyjádřilo 88 % potřebu se dále vzdělávat.12

Zkušenosti při vlastním studiu školského managementu dokazují, že i ředitelky, 

které nemají zákonnou povinnost, se s velkým zájmem vzdělávají a cíleně pracují 

na svém odborném růstu.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako základ kvalitního 

vzdělávání a rozvoje školství je nepostradatelným komunikačním prostředkem pro 

národní vzdělávací politiku, je také nezbytným předpokladem úspěšné školské 

reformy, protože nositeli změn ve školství jsou jedině sami učitelé. Změny ve 

společnosti jsou natolik dynamické, že bez systematického a koordinovaného 

                                               
10 DRUCKER, P.F., Drucker na každý den, s. 290
11 EGER, L., Personální řízení, s. 29
12 KOŤÁTKOVÁ, S. (ed.), Další profesní vzdělávání učitelů na UK v Praze, s. 94 
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celoživotního učení nebude možné, aby učitelé uměli reagovat na požadavky 

konceptu učící se společnosti a tímto směrem připravovat i své žáky. Vzdělávání, 

pojaté jako celoživotní učení, se stalo důležitou pákou společenského 

i osobnostního vývoje. Pro společnost se vzdělaný člověk stává významným 

sociálním kapitálem, pro jedince je vzdělání cestou k společenskému uplatnění 

a seberealizaci.

V Memorandu ke stavu dalšího vzdělávání učitelů na konferenci 

k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se účastníci usnesli 

na nutnosti „zavést do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

systém, který by měl být motivační a měl by podpořit možnosti kariérního 

postupu. Nedostatkem je absence informací o nabídce vzdělávacích programů 

v celorepublikovém rozsahu.“13

Ministerstvo školství plánuje sloučení dvou významných pedagogických 

institucí, Výzkumného ústavu pedagogického a Národního institutu pro další 

vzdělávání. Změna má podle názoru ministerstva přinést významné výhody při 

realizaci a podpoře kurikulární reformy, vést k odstranění duplicitních činností a 

užitečně posílit propojení projektů a činností obou institucí. Podpořeno 

bude vytváření regionálních konzultačních center pro kurikulární reformu (snahy 

o modernizaci cílů i obsahů vzdělávání). Prostor pro další slučování ministerstvu 

podřízených organizací není zdaleka vyčerpán. Jako nejdůležitější se jeví 

požadavek, aby změny byly koncepční a dostatečně projednané s pedagogickou 

veřejností.14

                                               
13 BAREŠ, M.; KOHNOVÁ, J.; OPRAVILOVÁ, E. (ed.), Další profesní vzdělávání učitelů a jeho 
perspektivy, s. 39, s. 80 a s. 175
14 Ministerstvo školství: Ministerstvo školství plánuje sloučení odborných ústavů [online].
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2.2 Současný zákonný rámec

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.,

stanovuje řediteli odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a 

školských služeb, dále mu ukládá vytvářet podmínky pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (§ 164, odstavec 1, písmeno c, e).

Paragrafy 227 až 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládají

zaměstnavateli povinnost pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců, jenž zahrnuje 

zejména:

 zaškolení a zaučení,

 odbornou praxi absolventů škol,

 prohlubování kvalifikace,

 zvyšování kvalifikace.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků vymezuje § 24 zákona č. 

563/2004Sb., o pedagogických pracovnících. V odst. 3 ukládá povinnost ředitele 

školy organizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího 

vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým 

orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním 

zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. V odst. 4 

vymezuje, kde se další vzdělávání uskutečňuje:

 na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené 

ministerstvem,

 samostudiem,

 dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků podle zvláštního předpisu 

v případě učitelů zdravotnických studijních oborů.

Odst. 7 umožňuje řediteli školy určit pedagogickým pracovníkům čerpání 

volna formou samostudia, nebrání-li tomu vážné provozní důvody v rozsahu 12 

pracovních dnů ve školním roce; za dobu tohoto volna přísluší náhrada platu, 

která se rovná výši ušlého platu.

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

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhl.
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č. 412/2006 Sb. vymezuje druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

složení a činnost akreditační komise s cílem regulovat nabídku vzdělávacích 

programů, vymezuje podmínky zařazení pedagogických pracovníků do kariérních 

stupňů.

Vyhláškou MŠMT č. 263/2006 Sb., kterou se stanovuje pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školských zařízení, § 5, umožnilo řediteli školy určit 

pedagogickým pracovníkům čerpání volna formou samostudia. Dále je 

v pracovním řádu uvedena další práce související s přímou pedagogickou činností, 

například studium a účast na dalším vzdělávání, protože povinností 

pedagogických pracovníků je permanentní vzdělávání.

Pokyn MŠMT č. j. 11 336/2001-25, článek 3 doporučuje osnovu DVPP.

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský 

zákon). Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, č. j. 

11 228/2007-25. Cílem tohoto rozvojového programu je podpora dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků poskytovaného v regionech. Také 

dlouhodobé záměry MŠMT na období 2006 - 2010 kladou důraz na celoživotní 

vzdělávání.

Jednotná politika dalšího vzdělávání dosud v ČR neexistuje. V řadě 

strategických dokumentů jsou však stanoveny priority, které by měly být státem 

a dalšími partnery podporovány. Strategické linie rozvoje vzdělání jednoznačně 

ukazují hlavní význam vzdělání a vzdělanosti pro kvalitní život společnosti.

Strategický dokument Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá 

kniha vznikl v roce 2001 a prezentuje vizi v oblasti vzdělávací politiky se 

zřetelem k celoživotnímu učení. Strategie rozvoje lidských zdrojů (2003) je 

z hlediska komplexnosti pojetí rozvoje systému celoživotního učení dosud 

nejvýznamnějším dokumentem. Ukazuje zásadní systémové i věcné problémy, 

proč se rozvoj lidských zdrojů a jeho hlavní nástroj celoživotní vzdělávání nedaří 

dobře realizovat a doporučuje pro národní i regionální úroveň opatření, která 

budou působit směrem k jeho rozvoji. 
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2.3 Evropská unie a další vzdělávání pedagogických 
pracovníků.

Podpora celoživotního učení a zlepšení dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků patří mezi zásadní cíle Evropské unie. Již v roce 1996 vyšla Bílá kniha 

EU. Dokument zdůrazňuje potřebu „učící se společnosti“ a přináší návrh na 

systém uznávání nabytých znalostí a dovedností jako prvku pracovní mobility a 

celoživotního učení. Politika EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je 

založena na spolupráci mezi členskými státy. EU má přispívat rozvoji kvalitního 

vzdělávání a odborné přípravy tím, že bude podporovat spolupráci mezi 

členskými státy.

Členské státy jsou nadále odpovědné za obsah výuky a organizaci 

vzdělávacího systému a systému odborného vzdělávání a jejich kulturní a 

jazykovou rozmanitost. V návaznosti na Lisabonskou strategii spolupráce 

členských států dostala v roce 2002 svou podobu ve formě pracovního programu 

Vzdělávání a odborná příprava 2010, jehož cílem je zlepšit kvalitu a efektivitu 

evropských vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy, zajistit jejich 

dostupnost pro všechny a otevřít vzdělávání a odbornou přípravu širšímu světu. 

Členské státy přistoupily k identifikaci 13 cílů v různých oblastech (např. příprava 

učitelů apod.), které se v dvouletých intervalech vyhodnocují. Rokem 2010 se 

završí časové vymezení pro dosažení cílů Lisabonské strategie a pracovního 

programu Vzdělávání a odborná příprava 2010. Česká republika bude v rámci 

jejího předsednictví přijímat novou strategii EU ve vzdělávání a odborné přípravě 

pro období po roce 2010.

Cílem Evropského roku 2009 je podporovat tvořivost a schopnost inovace 

jako klíčové kompetence všech jedinců. Pod logem Evropského roku budou 

v zemích EU organizovány informační a propagační kampaně, akce a iniciativy na 

evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni, které budou tlumočit klíčová 

sdělení a šířit informace o příkladech osvědčených postupů, jež jsou v Evropě 

považovány za tvořivé a inovativní. Ministr Liška ve svém vystoupení zdůraznil 

nutnost větších investic do školství jako účinný nástroj boje s ekonomickou krizí, 

když prohlásil: „Kvalitní vzdělání je prevencí krize. Naše úspěšná budoucnost 

záleží na schopnosti přizpůsobit se rychle se měnícímu světu.“
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Česká republika se do evropské spolupráce ve vzdělávání zapojuje 

především výměnou a získáváním informací, zkušeností a příklady dobré praxe. 

Otevřená metoda koordinace, získáváním inspirace pro tvorbu národní politiky 

v příslušných legislativních aktech a zejména aktivním zapojením do 

implementace komunitárních programů. Gestorem této politiky je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy.15

2.4 Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání, 
podmínky pro vzdělávání a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků

Pro kvalitní realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v mateřských školách je nezbytné vytvářet, zabezpečovat a neustále monitorovat 

materiální, organizační, personální, psychohygienické a pedagogické podmínky, 

které příznivě ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání. V návaznosti na 

příslušné právní normy je podrobněji popisuje a doplňuje Rámcový vzdělávací 

program předškolního vzdělávání. Personální a pedagogické podmínky vzdělávání 

jsou plně vyhovující, jestliže:

 pedagogové mají předepsanou kvalifikaci,

 pedagogové se vzdělávají,

 ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a 

další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro 

jejich další systematické vzdělávání.16

Ředitelka mateřské školy nese odpovědnost za vytváření a zabezpečení 

optimálních podmínek, které motivují a poskytují možnost seberealizace všem 

zaměstnancům. 

Kombinace náročnosti, vyplývající z důvěry v možnosti podřízených 

s hlubokým lidským pochopením, vytváří podmínky jak pro efektivitu práce, tak 

pro otevření se podnětům vedení. Pocit bezpečí a dobrého zázemí stejně jako 

pocit odezvy patří mezi základní lidské sociální potřeby.17 Budování příznivé 

atmosféry spolupráce a důvěry, je významnou podmínkou udržení kvalitních 

                                               
15 EU a zahraničí : Evropské záležitosti. [online]. 
16 SMOLÍKOVÁ, K., Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, s. 35
17 BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J., Úvod do teorie a praxe školského managementu, 
s.104 
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učitelek. Vzdělávání v mateřské škole je ovlivňováno nejen vnitřními, ale též 

vnějšími podmínkami. Ředitelka poznává a určuje na základě analýzy vnitřních

podmínek silné a slabé stránky, pomocí analýzy vnějších podmínek příležitosti a 

hrozby. Přemýšlí o budoucnosti, snaží se zachytit rozhodující vlivy a na základě 

získaných informací stanoví vizi školy, efektivní strategii vedoucí k naplnění 

poslání a cílů, směřuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, protože 

„strategické plánování se zabývá budoucností dnešních rozhodnutí.“18

2.5 Česká školní inspekce a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků

Česká školní inspekce při hodnocení mateřských škol vychází ze zásad a 

cílů vzdělávání stanovených školským zákonem. Ve výroční zprávě pro školní rok 

2007/2008 poprvé nabídla také informace o pokroku reformy vzdělávacího 

systému ve vybraných strategických směrech rozvoje regionálního školství. 

Koncepční záměry inspekční činnosti vycházely z Národního programu rozvoje 

vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy 2001) a ze strategických směrů 

Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

2007. Personální podmínky hodnotila ČŠI jako nadprůměrné u 26% mateřských 

škol, standardní u 66 % a podprůměrné s personálními riziky byly v 8 % 

mateřských škol. Celkový vývoj personálních podmínek v navštívených školách 

inspekce vyhodnotila jako nepříznivý. 

Soulad plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s potřebami 

školy inspekce zjistila v 78 % z celkového počtu 314 navštívených mateřských

škol. Znatelná je snaha vedení škol vyhovět zájmu učitelek a učitelů o svůj 

profesní rozvoj. Poznatky inspekce prokazují, že při výběru kurzů jsou ve všech 

školách uplatňována jako nejdůležitější kritéria potřeby školy a zájem 

pedagogických pracovníků o nabízená témata. Tato kritéria podmiňují volbu 

konkrétní pořadatelské organizace. Dalším důležitým kritériem výběru jsou 

organizační podmínky kurzů, do nichž se mimo jiné promítá cena a časové 

rozvržení kurzu. Ředitelé škol a většinou i pedagogičtí pracovníci zcela 

jednoznačně upřednostňují krátkodobé semináře a školení před ostatními formami 

                                               
18 DRUCKER, P.F., Drucker na každý den, s. 356
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kurzů. ČŠI konstatuje, že ředitelky doceňují význam dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků.19

Pro školní rok 2008/2009 je jedním z kritérií hodnocení mateřských škol 

vedení lidí, kde je mimo jiné hodnoceno, zda ředitelka plní povinnosti vyplývající 

ze školského zákona a vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, korespondují-li se zaměřením školy a jsou relevantní v tom smyslu, 

že naplňují zjištěné a odpovídající potřeby vzdělávání.

2.6 Plán dalšího vzdělávání 

Na profesi ředitelek a učitelek jsou kladeny nové, stále vyšší nároky 

směřující k celoživotnímu učení a spojovány s dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků. Ředitelka mateřské školy přebírá odpovědnost za 

kvalitu školy, zajišťuje odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání.

Vhodným nástrojem k naplnění této odpovědnosti se stává Plán dalšího 

vzdělávání. Pro úspěšnou realizaci plánu je nezbytná spolupráce týmu, vzájemná 

otevřená komunikace. „I ten nejlepší plán je jen souborem dobrých úmyslů, pokud 

se nepřemění v pracovní výkon.“20

Při tvorbě plánu dalšího vzdělávání se lze inspirovat zkušenostmi z firemní 

praxe. Poněvadž zabezpečení vzdělávání vždy předpokládá jisté náklady (finance, 

čas, energii vzdělávaných), měla by jeho realizace v konečném důsledku přinést 

zisk v podobě zvýšené kvality či efektivity práce školy. Vzdělávání pracovníků je 

opodstatněné především tehdy, když je ve škole zjištěn nějaký nedostatek 

odstranitelný právě vzděláváním, když existuje prokazatelná vzdělávací potřeba.21

Plán dalšího vzdělávání je součástí strategického plánu rozvoje školy, 

sloužící k vnitřnímu řízení školy a korespondující s cíli školy, které osloví 

zaměstnance, děti a rodiče. Požadavky kladené na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků státem má institucionalizovanou podobu. Znamená to, že mateřská 

škola je povinna vyhovět požadavkům kladeným ze strany státu na výkon profese 

zaměstnanců školy, všem specifickým nárokům, řídit se legislativními normami. 

Předkládat požadavky může také zřizovatel.

                                               
19 ČŠI: Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2007/2008, s. 72 – 74, [online]. 
20 DRUCKER, P.F., Drucker na každý den, s. 95
21PRÁŠILOVÁ, M., Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky, s. 
116 - 117 
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Potřebné informace si mateřská škola shromažďuje převážně sama v rámci 

vlastního hodnocení školy, dále pomocí externího hodnocení nadřízenými orgány, 

inspekcí, zákonnými zástupci. Nejčastěji používané metody k získávání informací 

jsou: rozhovor, konzultace, pozorování, hospitace, analýzy SWOT (např. analýza 

osobních a pracovních materiálů přináší informace o vzdělání pedagoga, analýza 

třídního vzdělávacího programu informuje o jeho profesních kompetencích), 

komparace, sebehodnocení, dotazník. 

Ředitelka usiluje o systémové a organizované řízení, proto získává 

potřebné informace, snaží se o hlubší poznání jednotlivých zaměstnanců, má

neustálý přehled o jejich prioritních potřebách odborného a kariérního růstu, aby 

mohlo být výrazněji využito potenciálu každého z nich a prostřednictvím celého 

týmu uskutečňovat vytýčené cíle. Při sestavování plánu vychází z analýzy 

vzdělávacích potřeb školy a identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků. 

Formuluje aktuální priority, s kterými seznámí všechny zaměstnance na 

pedagogické poradě.

Plán dalšího vzdělávání je obvykle vytvářen na školní rok, je 

promyšleným operativním plánem. Na jeho základě je organizován průběh a 

podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 institucionální formy,

 další vzdělávání formou samostudia.

Základní náležitosti zahrnují popis akce, časový harmonogram, finanční 

a jiné zabezpečení, odpovědnost za akci, zhodnocení, vytvoření mechanismu 

zpětné vazby, např. jednoduchý hodnotící dotazník dalšího vzdělávání.22

Sebevzdělávání je nezbytnou součástí osobnostního rozvoje, které 

umožňuje zaměstnanci sama sebe motivovat a řídit, zvolit si učivo a metody, které 

mu vyhovují. Ředitelka mateřské školy podporuje samostudium, pokud mu 

nebrání vážné provozní důvody, na malých školách např. problém se 

zastupitelností pracovníka. Bezplatné další vzdělávání lze realizovat přímo na 

pracovišti. Buď s využitím interních vzdělavatelů, rovněž pak s využitím metody 

specificky využívané ve školském managementu – hospitace. Nebo s využitím 

postupů z firemní praxe, kdy se pracovníci vzdělávají při plnění pracovních úkolů 

(„on the job“). Mezi tyto metody patří: mentoring, instruktáž při výkonu práce, 

                                               
22 EGER, L., Personální řízení, s. 61
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koučování, konzultování, pověření úkolem, působení v roli lektora.23 Účast na 

vzdělávacích akcích a různé formy dalšího vzdělávání vypovídají 

o sebevzdělávání, profesním a osobním růstu pracovníka. Ředitelka vede 

účastníky akce k přenosu informací, vyhodnocení a účinné aplikaci osvojených 

poznatků do školní práce. Pouze tak může docházet k systematickému 

zkvalitňování práce školy.

                                               
23 PRÁŠILOVÁ, M., Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky, s. 
119 - 120 
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3. Praktická část

3.1 Cíl praktické části

Další vzdělávání se postupně stane standardním rysem pracovního života 

člověka, nezbytností pro ředitele a učitele. V této práci jsem se zaměřila na 

zjišťování názorů a postojů ředitelek mateřských škol k problematice dalšího 

vzdělávání, na možnosti, úkoly a priority v této oblasti. Cílem praktické části bylo 

zmapovat oblast dalšího vzdělávání v mateřských školách. Dále nabídnout 

možnost ostatním ředitelkám a také sobě porovnat si výsledky získané v této práci 

se situací ve vlastní škole a tím snad pomoci v další práci a k rozvoji školy.

Kvantitativní průzkum měl podobu neexperimentální. Průvodní dopis 

vysvětloval cíl průzkumu, nabízel tři možnosti navrácení (e-mailem, faxem, 

poštou) a poděkování za spolupráci s nabídkou zaslání zjištěných výsledků. 

Použitou metodou zvolenou k získání údajů byl anonymní dotazník, ve kterém byl 

základní problém rozdělen do několika okruhů související se zvolenou 

problematikou (priority ve vzdělávání, přínos a nedostatek ve funkčním studiu, 

kvalifikace ředitelek, výběr vzdělávacích akcí, finanční prostředky na vzdělávání, 

přenos výstupů ze vzdělávacích akcí, problémy při realizaci dalšího vzdělávání, 

kritéria výběru, kvalita vzdělávání, vzdělávací instituce, samostudium). Struktura 

dotazníku obsahovala v úvodní části faktografické údaje, dále vlastní otevřené, 

uzavřené a polouzavřené otázky související s dotazovanou realitou. Získaná data 

byla analyzována statistickými metodami. Celkové výsledky byly umístěny do 

tabulek a pro větší názornost zobrazeny ve formě grafů. Z nich byly vyvozovány 

závěry.

3.2 Popis zkoumaného vzorku a průběh průzkumu

Průzkum probíhal v prosinci 2008. Formou náhodného výběru bylo 

osloveno 120 ředitelek mateřských škol z České republiky a požádáno o 

spolupráci. Dotazníky byly zaslány převážně elektronicky, část předána osobně. 

Návratnost byla 88 (73 %) dotazníků, respondenty průzkumu se staly výhradně 

ředitelky mateřských škol.
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3.3 Výsledky průzkumu a jejich interpretace

V úvodní části respondenti uváděli údaje o škole (druh organizace, 

kapacita, počty tříd, žáků a pedagogických pracovníků), dále uváděli své dosažené 

vzdělání, délku pedagogické praxe, věkovou kategorii a počet let ve vedoucí 

funkci.

Graf č. 1
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Ve zkoumaném vzorku byly převážně mateřské školy (79 organizací), 

sloučené mateřské školy (6 organizací) a mateřské školy sloučené se základní 

školou (3 organizace). 

Tab. č. 1

Dosažené vzdělání Počet
SPgŠ 60
Bakalářské 11
Magisterské 14
Jiné   3
Celkem 88

Graf č. 2
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Na první pohled je vidět, že dosažené vzdělání respondentů bylo převážně 

střední pedagogické, 68,2 %. Vysokoškolské magisterské studium absolvovalo 

15,9 % respondentů a bakalářské 12,5 % respondentů. Jiné studium uvedlo 3,4 % 

respondentů.

Faktografické údaje zjišťované v úvodní části neměly vliv na cíl 

průzkumu.

Priority dalšího vzdělávání ředitelek mateřských škol

Oblast se zabývala prioritami dalšího vzdělávání ředitelek mateřských 

škol. Respondenti odpovídali na otázku, která nabízela sedm výběrových 

odpovědí a jednu možnost otevřené odpovědi žádající objasnění. Respondentům 

byla nabídnuta možnost zvolit 3 – 4 varianty.

Graf č. 3
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Graf č. 4
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Z výše uvedených poznatků lze vyslovit závěr, že prioritou dalšího 

vzdělávání ředitelek mateřských škol ve zkoumaném vzorku je legislativa (76 

respondentů, 22 %), vedení lidí (66 respondentů, 20 %), řízení pedagogického 

procesu (63 respondentů, 19 %) a finanční management (57 respondentů, 17 %). 

Následuje zvládání a řešení konfliktů (35 respondentů, 10 %), bezpečnost práce 

(25 respondentů, 7 %) a informatika (12 respondentů, 4 %), jiné (3 respondenti, 1 

%). Legislativa se velmi často mění a pro ředitelky je obtížné stále na ni pohotově 

reagovat. Nové trendy ve vedení lidí a řízení pedagogického procesu, aktuální 

záležitosti finančního managementu jsou nezbytné pro kvalitní fungování 

současné mateřské školy. Umění zvládat a řešit konflikty patří mezi klíčové 

dovednosti manažera, stejně tak zajištění bezpečnosti práce a zvládání 

informačních technologií. Možnosti otevřené odpovědi žádající objasnění využili 

3 respondenti (1%).

Funkční studium jako forma dalšího vzdělávání ředitelek 
mateřských škol.

Respondenti měli určit formu absolvovaného funkčního studia. Byly jim 

nabídnuty 4 alternativní odpovědi.

Tab. č. 2

Forma studia Celkem
ne 32
Bc (kombinované)   9
FS 44
FS+Bc (kombinované)   3
Celkový součet 88

Graf č. 5
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Z tabulky č. 2 a grafu č. 5 je zřejmé, že polovina respondentů (50 %) ve

zkoumaném vzorku absolvovala funkční studium, 9 respondentů (10,2 %) 

studovalo bakalářské studium a 3 respondenti (3,4 %) bakalářské a funkční 

studium. Žádné funkční studium neabsolvovalo 32 respondentů (36,4 %). 

Následně respondenti (63,6 % ze zkoumaného vzorku) odpovídali na 

otevřenou otázku, která se zaměřovala na zhodnocení daného funkčního studia, 

vyjadřovali se k přínosu a eventuálním nedostatkům tohoto vzdělávání. 

Absolventi funkčního studia oceňovali především: vzájemnou výměnu zkušeností, 

komunikaci a odborné kontakty (37,5 %), získání nadhledu, orientaci 

v problematice a celkový přehled (30,4 %), aktuální informace (28,6 % 

respondentů), legislativu (23,2 %), motivaci k dalšímu vzdělávání (7,1 %), nové 

trendy (3,4 %). Respondenti postrádali praxi a stáže (8,9 %), více informací o 

projektech EU (1,8 %), informace o povinné dokumentaci ředitelky mateřské 

školy (1,8 %). Respondenti by uvítali návaznost dalšího vzdělávání (5,3 %).

Kvalifikace při náročnosti funkce ředitelky mateřské školy.

Při zjišťování žádoucí kvalifikace na náročnou funkci ředitelky mateřské 

školy měli respondenti výběr ze čtyř alternativních odpovědí, z nichž jedna 

nabízela možnost vlastního vysvětlení.

Tab. č. 3

Kvalifikace Celkem
jiná   6
SPgŠ   7
VŠ – Bc. 37
VŠ – Mgr. 38
Celkový součet 88

Graf č. 6
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Ve zkoumaném vzorku převažuje názor, že pro stávající náročnost funkce 

ředitelky mateřské školy je nutná vysokoškolská kvalifikace. 43,2 % respondentů 

se domnívá, že odpovídající vzdělání je magisterské, 42 % respondentů považuje 

za vhodné bakalářské. Se středním pedagogickým vzděláním souhlasí 8 %

respondentů. Jiné navrhuje 6,8 % respondentů, kteří považují za zásadní umění 

jednat s lidmi, řešit konflikty apod., preferují např. manažerské kurzy.

Ředitelky zkoumaného vzorku zřejmě pociťují vlastní 

středoškolské pedagogické vzdělání (68,2 %) za nedostačující vzhledem ke stále 

stoupajícím nárokům na funkci ředitelky mateřské školy. 

Výběr akcí dalšího vzdělávání v mateřské škole.

Pomocí škálování byla zjišťována realita výběru akcí dalšího vzdělávání 

v mateřské škole ředitelem, pracovníkem, kombinací potřeb školy a zájmu 

pracovníka. Úkolem respondentů bylo vyjádřit míru souhlasu s předloženými 

tvrzeními. Posuzovací škála 1 - 5 stupňů vyjadřovala míru souhlasu: 1 - rozhodně 

ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ne. 

Tab. č. 4

Určuje ředitel Celkem
rozhodně ano   4
rozhodně ne   4
spíše ano 20
spíše ne 28
nevím
Celkový součet 56

Tab. č. 5

Výběr dle vlastního zájmu pracovníka Celkem
rozhodně ano 22
spíše ano 35
spíše ne   5
nevím
Celkový součet 62
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Tab. č. 6

Kombinace potřeb školy a zájmu pracovníka Celkem
rozhodně ano 57
spíše ano 26
nevím
Celkový součet 83

Graf č. 7
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Z výše uvedených tabulek a grafu je na první pohled zřejmé, že při výběru 

akcí dalšího vzdělávání dochází převážně kombinací potřeb školy a zájmu 

pracovníka. To znamená, že výběr akcí dalšího vzdělávání vychází ze vzájemné 

dohody ředitelky (potřeby školy) a konkrétního pracovníka.

Prostředky financování dalšího vzdělávání

Respondenti se vyjadřovali k prostředkům financování dalšího vzdělávání. 
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Tab. č. 7

Prostředky financování DVPP Počet
provozní rozpočet   2
pracovníci   1
státní rozpočet 33
státní a provozní rozpočet 30
státní, provozní rozpočet, 
pracovníci   9
státní rozpočet,pracovníci 10
pracovníci, provozní rozpočet   2
státní a provozní rozpočet, 
sponzor   1
Celkem 88

Graf č. 8
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Většina respondentů (37,5 %) uvedla, že k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků využívá finanční prostředky ze státního rozpočtu, dále 

kombinaci státního a provozního rozpočtu (34,1 %), státní rozpočet a spoluúčast 

pracovníků (11,4 %), státní a provozní rozpočet, spoluúčast pracovníků (10,2 %), 

výhradně provozní rozpočet (2,3 %), provozní rozpočet a spoluúčast pracovníků

(2,3 %), samotní pracovníci (1,1 %), státní a provozní rozpočet, sponzor (1,1 %).

Přenos výstupů a informací z akcí dalšího vzdělávání

Formou otevřené otázky byla zjišťována realizace přenosu výstupů a 

informací z jednotlivých akcí dalšího vzdělávání. 



29

Tab. č. 8

Přenos výstupů a informací Počet

porady 77
zpracování materiálů 19
ukázková hodina 11
konzultace a hospitace 10
realizace semináře v MŠ   1
sborníky   1

Graf. č. 9
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Nejčastější odpovědí respondentů byly porady (87,5 %), které jsou 

nejobvyklejším zavedeným způsobem předávání informací ve školství. Dále 

respondenti uváděli písemné zpracování materiálů ze semináře (21,6 %), 

ukázkové hodiny (12,5 %), hospitace, konzultace a rozhovor (11,4 %). Realizace 

semináře na pracovišti (1,1 %) a vytváření sborníku bylo ojedinělé (1,1 %). 

Problémy při realizaci dalšího vzdělávání

Pro účely této práce bylo vybráno pět variant odpovědí, z toho jedna 

s možností vlastního vyjádření s cílem zjistit, na jaké problémy narážejí ředitelky 

při realizaci dalšího vzdělávání.



30

Graf č. 10
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Graf č. 11
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41,5 % respondentů potvrzuje skutečnost, že problémy při realizaci dalšího 

vzdělávání v mateřské škole jsou především finanční, dále 35,8 % uvádí potíže se 

zastupitelností pracovníka, 8,9 % respondentů vyjadřuje nízkou motivaci a 5,7 % 

vytíženost. Variantu s možností vlastního vyjádření využilo 8,1 % respondentů, 

kteří postrádají kvalitní nabídku vzdělávacích akcí.

Kritéria výběru vzdělávacích akcí

Respondenti určovali kritéria výběru vzdělávacích akcí. Formou uzavřené 

otázky jim byla nabídnuta možnost čtyř alternativních odpovědí.
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Graf č. 12
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Podle grafů č. 12 a č. 13 je jasně patrné, že hlavním kriteriem při výběru 

vzdělávacích akcí jsou potřeby školy (44,6 %) a zájem učitelů (39,2 %), což bylo 

též prokázáno v tabulkách č. 5 a č. 6, grafu č. 7. Finanční náročnost při výběru 

vzdělávacích akcí vyjádřilo 10,2 % respondentů a pouze 6 % se řídí doporučením 

kolegyň.

Kvalita dalšího vzdělávání

Škálování bylo použito k ocenění kvality dalšího vzdělávání. Byla použita 

stejná posuzovací škála jako při přiřazování možností výběrů akcí, která 
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vyjadřovala míru souhlasu: 1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 

5 - rozhodně ne. 

Graf. č. 14

Struktura vyjádření spokojenosti s kvalitou DVPP
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Při zkoumání žádoucí kvality dalšího vzdělávání byla respondenty 

nejvýrazněji hodnocena varianta „spíše ano“ (61,4%), „spíše ne“ (25%), 

„rozhodně ano“ (9,1%), „rozhodně ne“ (2,3 %) a „nevím“ (2,3%).

Vzdělávací instituce naplňující požadavky kladené na další 
vzdělávání

Otevřená otázka vybízela respondenty k uvedení vzdělávacích institucí 

naplňujících požadavky kladené na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Tab. č. 9

Instituce,splňující 
požadavky kladené na 
DVPP

Počet

NIDV 33
PC, SSŠ, regionální S 29
jiné 17
KC, KVIC, Učit. C 16
VŠ 10
není   9
Speciální, Dys C   5
PPP   3
Fakta   2
IPPP Praha   2
v MŠ   1
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Graf. č. 15
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Z komparace hodnocení ve zkoumaném vzorku vyplývá, že požadavky 

kladené na další vzdělávání nejlépe naplňuje NIDV (33 respondentů). Následuje: 

Pedagogické centrum, Střediska služby škole a Regionální střediska pro další

vzdělávání (29 respondentů), Krajské centrum, KVIC a Učitelské centrum (16 

respondentů), Vysoké školy (10 respondentů), Speciální pedagogické centrum (5 

respondentů), Pedagogicko psychologická poradna (3 respondenti), Fakta (2 

respondenti), IPPP Praha (2 respondenti), realizace přímo v MŠ (1 respondent). 

Žádné instituce nezaznamenalo 9 respondentů. „Jiné“ instituce doporučené vždy 

pouze jedenkrát, jsou pro větší přehlednost uvedeny v tabulce č. 10 (17 

respondentů).

Tab. č. 10

Jiné instituce Počet
APLA 1
Borský 1
CCV 1
Ekocentrum 1
Elrond 1
Forum 1
KS 1
Občanské sdružení 1
Odborconzult 1
Paris 1
Středisko pro kompatibilní vzdělávání Praha 1
Toulcův Dvůr 1
VITA 1
VÚP 1
ZDVPP 1
Zeman 1
ZVaS 1
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Priority dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol

Otevřené otázky bylo použito při zjišťování priorit dalšího vzdělávání 

učitelek mateřských škol. Respondentům byla nabídnuta možnost uvést 3 – 4 

priority, které upřednostňují učitelé jejich školy. Poznání potřeb svých kolegů je 

pro manažera velmi důležité, pokud nechce rozvoj své instituce ponechat náhodě. 

Úkolem ředitelky je vysvětlit kolegům nutnost a prospěšnost dalšího vzdělávání, 

podpořit je v jejich zájmech, jsou-li v souladu s potřebami školy. 

Tab. č. 11

Priority oblastí DVPP
Počet

praktické činnosti 47
ŠVP, RVP 29
spec. péče,poruchy chování 20
metodika 19
evaluace 12
cizí jazyky 10
legislativa   3

Graf. č. 16

Struktura hlavních priorit oblastí DVPP
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Na první pohled je vidět, že učitelé mateřských škol upřednostňují 

praktické činnosti (33,6 %). Následuje zájem o RVP PV a ŠVP (20,7 %), 

speciální péči a poruchy chování (14,3 %), metodiku (13,6 %), evaluaci (8,6 %), 

cizí jazyky (7,1 %), legislativu (2,1 %).
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Graf. č. 17
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Samostudium 

Ředitelka poskytuje učitelům samostudium, umožňují-li to podmínky 

školy. Samostudium jako forma studia, kde si zaměstnanec sám určuje obsah 

studia je realizován v mateřských školách různě. Záleží na podmínkách konkrétní 

školy, na přístupu ředitelky a učitelů k této formě studia. Zkoumala jsem v této 

oblasti využívání samostudia, efektivnost a eventuální důvody jeho nevyužívání. 

Využívání samostudia sledovala uzavřená otázka nabízející tři alternativní 

odpovědi.

Tab. č. 12

Využití samostudia Počet
částečně 54
maximálně(12 dní) 18
nevyužíváme 16
Celkem 88
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Graf. č. 18
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V plné míře (12 dní) využívá samostudium 20,5 %, ve velkých mateřských 

školách (3 – 4 třídních). Částečně 61,4 % a nevyužívá 18,2 % respondentů ve 

zkoumaném vzorku.

Efektivnost samostudia

K zjišťování efektivnosti samostudia bylo použito posuzovací škály 1 - 5 
stupňů, kde respondenti vyjadřovali míru souhlasu s předloženými tvrzeními: 
1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ne. 

Tab. č. 13

Efektivnost samostudia Počet
nevím   3
rozhodně ano 20
rozhodně ne   1
spíše ano 27
spíše ne 30
bez odpovědi   7
Celkem 88

Graf. č. 19
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nevím rozhodně ano rozhodně ne

spíše ano spíše ne bez odpovědi
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Největší rozdíl se projevil v názorech na efektivnost studia. Zatímco 22,7 

% respondentů odpovědělo „rozhodně ano“, 30,7 % odpovědělo „spíše ano“ a 

považuje samostudium za efektivní, 34,1 % uvádí „spíše ne“. 1% se domnívá, že 

„rozhodně ne“. 3,4 % respondentů neví a 8 % neodpovědělo. Samostudium si jako 

efektivní formu vzdělávání některé školy (zejména ředitelky) neosvojily a 

nepovažují ji za efektivní. Ředitelka by měla ostatní motivovat a vést k tomu, aby 

bylo této formy efektivně využíváno k rozvoji jednotlivce a celé školy.

Důvody nevyužívání samostudia

Respondenti, kteří nevyužívají formu samostudia měli uvést důvody, proč 

tomu tak je. Na otevřenou otázku odpovědělo 31 respondentů.

Tab. č. 14

Důvody nevyužití samostudia Počet
provozní důvody 28
provozní důvody, neplní účel   1
provozní důvody,malá zastupitelnost   1
připojením k ZŠ -zrušeno ředitelem   1
Celkem 31

Graf. č. 20

Důvody nevyužití samostudia

90,3%

3,2%

3,2%
3,2%

provozní důvody provozní důvody, neplní účel

provozní důvody,malá zastupitelnost připojením k ZŠ -zrušeno ředitelem

Nevyužití samostudia z provozních důvodů uvedlo 90,3 % respondentů 

z tohoto vzorku. Dalšími důvody bylo v 3,2 % zrušení samostudia ředitelem při 

sloučení mateřské a základní školy, v 3,2 % problémy se zastupitelností a 3,2 % 

z důvodu neplnění účelu.
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4. Závěr

Problematika dalšího vzdělávání jako jedna z manažerských činností 

ředitelky patří mezi priority v oblasti vedení lidí, řídící role ředitelky je zásadní. 

Cílem práce bylo zmapování oblasti dalšího vzdělávání na mateřských školách. 

Ukázalo se, že ředitelky si uvědomují náročnost a odpovědnost své funkce. Znají 

priority ve vzdělávání své i ostatních zaměstnanců, snaží se sladit zájmy 

jednotlivců s potřebami školy. Dobře se orientují v nabídce dalšího vzdělávání, 

ale narážejí na problémy finanční a organizační, nízké motivace, některé 

postrádají kvalitní nabídku vzdělávání. Při náročnosti a množství povinností 

považují středoškolské pedagogické vzdělání za nedostačující, jsou si vědomi 

nutnosti stálého systematického vzdělávání. Část práce byla věnována 

samostudiu, kde se nejvíce lišily názory respondentů. Klíčovou roli má ředitelka, 

která především by měla dokázat vysvětlit a umět motivovat zaměstnance tak, aby 

tato forma vzdělávání byla skutečně efektivní, pro jednotlivce a školu přínosem. 

Zvládnutí problematiky dalšího vzdělávání jako jedné z manažerských činností 

ředitelky je ve „společnosti založené na znalostech“ předpokladem k vytváření 

moderní mateřské školy, která bude umět pružně reagovat na požadavky současné 

doby. Je zřejmé, že kvalitní vzdělávání má značný vliv na kvalitu školy. Cíl práce

byl splněn. 

Klíčové závěry: Ředitelky mateřských škol se dobře orientují v nabídce 

dalšího vzdělávání a vědí, co je efektivní, ale narážejí na problémy především 

finanční a organizační. Středoškolské vzdělání je pro náročnost funkce ředitelky 

v současné době považováno za nedostačující. I v mateřské škole lze konstatovat, 

že jednoznačným požadavkem je celoživotní vzdělávání.

Přínos práce pro danou oblast je v doporučených kvalitních vzdělávacích 

institucích, možnosti ujasnit si a porovnat priority ve vzdělávání na vlastní škole 

se zkoumanými organizacemi, získání inspirace v přenosu vzdělávacích akcí. 

Ředitelkám mateřských škol lze doporučit prohlubovat znalosti o tvůrčím 

vedení lidí, zaměřit se na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, vypracovávat plán 

profesního růstu, podporovat a oceňovat různé formy vzdělávání, např. 

samostudium a vzdělávání na pracovišti, kde jsou rezervy. Uvědomit si význam 

motivace k dalšímu vzdělávání a v rámci možností vytvářet a zlepšovat optimální 
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podmínky pro vzdělávání. K přenosu vzdělávacích akcí vyžívat např. dotazník ke 

zhodnocení, zpracovávat materiály a učit se společně vytvářet portfolio školy.

Zásadní doporučení ředitelkám mateřských škol: naučit se rozpoznávat, 

definovat a posuzovat schopnosti jednotlivých lidí, ale také své vlastní. 

Zabezpečovat rozvoj a učení se potřebným dovednostem a soustavně je rozvíjet. 

Zpracovat osobní a personální rozvoj jednotlivých zaměstnanců, přihlédnout vždy 

především k potřebám školy.
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6. Seznam příloh

Příloha I: Dotazník pro ředitelky mateřských škol



I

6.1 Dotazník

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (zakřížkujte, doplňte)

Druh organizace Kapacita 
školy

Počet tříd Počet žáků Počet 
pedagogických 

pracovníků
MŠ
Sloučené 
MŠ
MŠ a ZŠ

Vaše věková kategorie Vaše dosažené vzdělání Délka pedagogické praxe
do 30 let Střední

odborné
(SPgŠ)

1 – 5 let

31 - 40 Vyšší odborné 6 – 10

41 - 50 Bakalářské 11 – 20

51 - 60 Magisterské 21 – 30

61 a více Jiné – uveďte 
prosím jaké

více

Kolik let pracujete ve vedoucí funkci …

1. Které oblasti dalšího vzdělávání jsou podle Vašeho názoru pro ředitelku mateřské 
školy (dále jen 
ŘMŠ) nejdůležitější? Uveďte 3 - 4 priority.
Podtrhněte zvolenou variantu:

a) legislativa
b) finanční management
c) vedení lidí
d) řízení pedagogického procesu
e) informatika
f) bezpečnost….BOZP a PO?
g) zvládání a řešení konfliktů
h) jiné (uveďte) ………………………………………………………………

2. Absolvovala jste nějakou formu funkčního studia? ( zakřížkujte, doplňte)

FS
Bc (kombinované)
Jiné, uveďte prosím jaké
ne
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3. Pokud jste absolvovala funkční studium, v čem bylo pro Vás přínosem, co Vám naopak 
chybělo?

přínos chybělo

4. Jaká kvalifikace je při náročnosti funkce ŘMŠ podle Vašeho názoru žádoucí?
Podtrhněte zvolenou variantu:

a) SPgŠ 
b) VŠ-Bc.
c) VŠ-Mgr.
d) jiná, jaká……………………………………………………………………

5. Přiřaďte k jednotlivým možnostem v řádcích skutečnost ve vaší škole křížkem.

1. 2. 3. 4. 5.

Akce DVPP
rozhodně 

ano
spíše ano

nevím spíše ne
rozhodně 

ne

- určuje ředitel

- vybírá dle vlastního zájmu 
pracovníka

- kombinace potřeb školy a zájmu 
pracovníka

6. Z jakých prostředků financujete DVPP?
(státní rozpočet, provozní rozpočet od zřizovatele, spoluúčast pracovníků….)

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

7. Jak je realizován přenos výstupů, informací z jednotlivých akcí DVPP ostatním 
pracovníkům?

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

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

8. Na jaké problémy narážíte při realizaci DVPP? Podtrhněte zvolenou variantu:
a) finance
b) zastupitelnost pracovníka
c) nízká motivace
d) vytíženost
e) jiné (uveďte)

………….. ……………………………………………………………………………..
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9. Podle jakých kritérií vybíráte vzdělávací akce?
a) doporučení kolegyň
b) finanční náročnost
c) zájem učitelů
d) potřeby školy
e) jiné (uveďte) 

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

………………………………………………………………………………………………………..

10. Jak jste spokojena s kvalitou DVPP?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) rozhodně ne

11. Které vzdělávací instituce podle Vašeho názoru nejlépe naplňují požadavky kladené 
na DVPP?

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

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

12. Které oblasti DVPP upřednostňují pedagogičtí pracovníci Vaší školy?
Uveďte 3 - 4 priority:

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

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

13. V jaké míře využíváte ve Vaší škole k DVPP samostudium? 

Maximálně (12 dní)
částečně

nevyužíváme

14. Do jaké míry považujete využití samostudia za efektivní? Podtrhněte zvolenou 
variantu:

a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) rozhodně ne

15. Pokud nevyužíváte samostudia, uveďte důvod (př.: provozní důvody, nezájem…):

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

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