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RESUMÉ 

 

Bakalářská práce se zabývá rolí pedagogické rady v mateřských školách. 

V teoretické části pojednává o podmínkách efektivního vedení jednání pedagogických rad 

a jejich možných přínosech.  

V praktické části na základě dotazníkového šetření analyzuje podmínky, obsah a 

přínos jednání pedagogických rad v praxi mateřských škol. Na základě těchto zjištění jsou 

formulovány závěry a doporučení pro vedoucí pracovníky a příležitosti pro instituce 

pracující v oblasti školského managementu. 

 

 

SUMMARY 

 

This bachelor work concerned with the role of the pedagogical board institution in 

the kinder gardens.  In the theoretical part describes the conditions of effective leading of 

the pedagogical board meetings and its possible assets. 

In the practical part, based on the questionnaires, are analyzed conditions, content 

and asset of the pedagogical board meetings in the daily life of the kinder gardens. Based 

on these facts there are set up conclusions and suggestions for managers and opportunities 

for institutions in the range of the school management.  
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spolupráce, přínos porady. 
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 ÚVOD 

Během své dlouholeté pedagogické praxe jsem pracovala na několika mateřských 

školách a absolvovala jsem řadu jednání pedagogických rad. Mé osobní pocity i můj 

přístup k nim byl různý. Záleželo to na mém osobním přístupu v danou chvíli, mých 

spolupracovnicích, osobnosti ředitelky a zejména na obsahu a formě jednání. Nyní, 

v pozici ředitelky, sama hledám optimální cesty, jak z těchto jednání vytěžit maximální 

efekt pro řízení školy. Mým cílem je, aby učitelky nevnímaly účast na pedagogické radě 

pouze jako povinnou součást své práce, ale jako prostor pro posun vzdělávací a výchovné 

úrovně mateřské školy. Aby porada měla spád, řešila vše podstatné, směřovala 

k vytčenému cíli. 

Zajímala jsem se o odbornou literaturu, která se touto problematikou zabývá , ale 

současné publikace zmiňují pedagogickou radu spíše okrajově. Rovněž v nabídce 

vzdělávání institucí zabývajících se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků jsem 

nic nenašla. Proto jsem se rozhodla, že si tuto oblast zvolím jako téma své bakalářské 

práce.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat předpoklady,  jejichž úspěšné splnění 

vytváří podmínky pro jednání pedagogické rady tak, aby byla pro mateřskou školu 

efektivním nástrojem řízení pedagogického procesu. Na tomto základě výsledků analýzy 

stanovit důvodná doporučení pro vedoucí pracovníky mateřských škol.   
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1 PEDAGOGICKÁ RADA 

1.1 DEFINOVÁNÍ POJMU 

Pojem pedagogická rada se uplatňuje pouze v oblasti školství. Její vymezení 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 164, odstavec 2: „Ředitel školy zřizuje 

pedagogickou radu jako poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické 

dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování 

ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni 

pedagogičtí pracovníci školy.“ 

Pedagogická rada je tedy poradní orgán, který tvoří všichni pedagogičtí pracovníci 

školy. Je to vzácná chvíle, kdy je celý tým pohromadě. A ředitel by měl využít tuto 

příležitost k diskusi, řešení pedagogických problémů i nacházení společných cílů ve 

výchovně vzdělávací oblasti.   

1.2 VYMEZENÍ KOMPETENCÍ  

Jak je uvedeno v článku 1.1, pedagogická rada nemá jako poradní orgán ředitele ze 

zákona dané žádné rozhodovací pravomoci. Přesto ředitel školy má povinnost v ní 

projednávat zásadní pedagogické dokumenty, zejména dokumenty podle vyhlášky č. 

15/2005 Sb., která upravuje náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy a   přímo ukládá jejich projednání v pedagogické radě.  

Pro ředitele musí být projednávání zásadních pedagogických dokumentů 

v pedagogické radě jednou z priorit náplně jeho práce. Ředitel sice odpovídá za 

odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, ale bez přijetí a pochopení koncepce 

výchovy a vzdělávání pedagogickými pracovníky by jeho práce v této oblasti neměla 

smysl. Dobrý manažer ví, že pokud lidi vtáhne do problému, dá jim prostor k vlastnímu 

 řešení problémů, k vytváření nových návrhů a k různým iniciativám, dosáhne jejich 

větší osobní angažovanosti. A tím i větší efektivity dosahování vytčených cílů. Jednání 

pedagogické rady je i dobrou příležitostí vyjasnit si některé postoje, názory a přístupy 

lidí vzhledem k jednotlivým stránkám výchovně vzdělávacího procesu.  

Významnou roli při rozhodování o konečné podobě  dokumentu, týkajícího se 

vzdělávací činnosti školy, hraje  řídící styl ředitele. Zákon předpokládá konzultativní 
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styl rozhodování, kdy pedagogická rada je pouze poradním orgánem. Proto je 

v pravomoci ředitele rozhodnout o konečné podobě dokumentu. K prosazení vlastních 

názorů a pohledu na věc  určitě dojde ve škole, kde ředitel uplatňuje autoritativní styl 

řízení. Tam, kde je demokratický styl řízení, vládne duch týmové spolupráce a  

zaměstnanci participují na řízení školy, bude ředitelovo rozhodnutí  vycházet z 

doporučení pedagogické rady.  

Co vše by tedy měl ředitel mateřské školy s pedagogickou radou projednávat a jaké 

jí vymezí  kompetence? To je samozřejmě na zvážení každého ředitele, z hlediska 

řízení lze považovat za žádoucí následující: 

• projednání koncepce výchovy a vzdělávání žáků; 

• projednání školních vzdělávacích programů; 

• projednání ročních plánů, projektů souvisejících se vzděláváním a jejich plnění; 

• projednání výsledků vzdělávání a chování dětí; 

• projednání podnětů a návrhů týkajících se výchovně vzdělávací práce, obecné 

závěry z hospitací, DVPP apod.; 

• projednání vlastního hodnocení školy, externího hodnocení školy (inspekční 

zprávy). 

Na závěr jednání je potřebné zjistit stanovisko pedagogické rady k projednávané 

věci. Toho se nejsnáze dosáhne hlasováním nebo vyjádřením verbálního souhlasu či 

nesouhlasu každého jednotlivce. To může být sice problematické z hlediska pocitů 

některých účastníků, ale je to nejrychlejší. Alternativou může být anonymní písemné 

hlasování. Pokud se naprostá většina či dokonce všichni pedagogičtí pracovníci shodli 

na určitém stanovisku, měl by to ředitel při svém rozhodování brát na zřetel.   

1.3 SPECIFIKA JEDNÁNÍ PEDAGOGICKÉ RADY V MATE ŘSKÉ ŠKOLE 

Mateřská škola je zpravidla malá organizace s celoročním a celodenním provozem. Má 

malý počet zaměstnanců, v čele školy stojí ředitel, na jehož bedrech spočívá kromě přímé 

pedagogické práce veškeré řízení školy. Nejsou zde metodická sdružení ani předmětové 

komise. Pokud se ve škole připravuje výchovný či vzdělávací projekt, často se účastní 

práce všichni pedagogičtí pracovníci. Vyskytne-li se u nějakého dítěte výchovný či 

vzdělávací problém, dotýká se to prakticky všech pedagogů. Proto se na programu jednání 
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pedagogické rady probírají i otázky, které by jinde řešil speciálně vybraný tým a předložil 

ho pedagogické radě pouze k projednání.     

I v rámci mateřských škol je specifické postavení jednotřídních mateřských škol. 

Pokud jsou na pracovišti dva pedagogové, jsou spolu v každodenním kontaktu, průběžně si 

vyměňují poznatky, řeší problémy. Ovšem pro vytvoření vzdělávacího programu, ročního 

plánu, sebehodnocení školy je potřebný větší, nikým nerušený jednací prostor. Jednání 

pedagogické rady je proto i v takových případech na místě. V případě jediného 

pedagogického pracovníka ve škole, jímž je zpravidla ředitel, jsou jednání pedagogické 

rady bezpředmětná ze své podstaty, neboť pedagogickou radu tvořenou všemi 

pedagogickými pracovníky školy zřizuje ředitel jako svůj poradní orgán. Zde mu nemá kdo 

radit, dokumenty školy musí vytvářet sám. 

Jiným případem je, tvoří-li společnou organizaci např. jednotřídní mateřská škola spolu 

se základní. Zde mají společná jednání pedagogické rady smysl.         

  



 

11 

2 PODMÍNKY OVLIV ŇUJÍCÍ EFEKTIVITU JEDNÁNÍ PEDAGOGICKÉ 

RADY 

Jak je uvedeno v úvodu, jednání pedagogické rady mohou mít různý průběh a  

existuje mnoho faktorů, které je mohou ovlivnit. Pro lepší pochopení těchto podmínek a 

zákonitostí musíme říci, že jednání pedagogické rady je vlastně porada, na níž jsou 

účastníky všichni pedagogičtí pracovníci školy a projednávají se zde otázky týkající se 

výchovy a vzdělávání. Každá „Porada“ by měla být jedním z efektivních nástrojů řízení. 

Řízení jako takové samozřejmě souvisí s každodenní praxí, ale míra vlivu vedení školy 

na podřízené a naopak je při projednávání problémů, úkolů a otázek v pedagogické radě 

intenzivnější a komplexnější, neboť je zaměřeno pouze na jednu oblast, účastní se jí 

celý tým pedagogických pracovníků a je pro ni vymezen určitý časový prostor, 

nerušený provozními a jinými nepedagogickými problémy.  

Co tedy hraje důležitou roli v jednání pedagogické rady z hlediska přínosu pro 

řízení mateřské školy? Jsou to zejména tyto faktory: 

• osobnost ředitele 

• styl řízení mateřské školy 

• pedagogičtí pracovníci  

• organizace porady 

• vedení a vlastní průběh porady  

2.1 OSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY 

Ředitel školy je do své funkce jmenován na základě úspěšného absolvování 

konkurzního řízení zřizovatelem školy. (V nedávných dobách bychom hovořili  

výhradně o osobnosti ředitelky mateřské školy, v současnosti je však řada mateřských 

škol sloučena s jinými typy škol, ředitelem tak často bývá i muž. V textu bude nadále 

používán termín ředitel.) Splnil tedy požadavky stanovené pro ředitele zákonem o 

pedagogických pracovnících a prokázal dostatečné odborné a manažerské znalosti  pro 

výkon této funkce. Všichni ředitelé mají zákonem jim dané  pravomoci a povinnosti v 

řízení jim svěřených organizací. Ovšem v praxi si vede každý jinak. Důležitou roli totiž 

hraje také osobnost ředitele, jeho temperament, schopnosti, charakter, motivy a postoje, 

volní vlastnosti. 
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2.1.1 Temperament 

Temperament má velký vliv na reagování, chování a prožívání člověka. Zatímco 

v jedné škole šíří ředitel optimistickou náladu, nic není problém, vše se řeší společně, 

jinde se učitelé obávají, co se zase bude na pedagogické radě projednávat. Proto by měl 

ředitel dobře poznat sám sebe, své silné a slabé stránky a pracovat s nimi, případně 

k sobě hledat do týmu člověka, který ho bude doplňovat. Např. ředitel typu sangvinika, 

který hýří nápady, energií, pouští se do nových projektů, by si měl vybrat za svého 

zástupce klidného, vyrovnaného člověka typu flegmatika, který bude dbát na zajištění 

chodu organizace, dotažení projektů apod..  V současné době je obecně nejznámější 

Hippokratova typologie temperamentu, kterou rozvíjeli další badatelé (Jung, Pavlov, 

Eysenck, Scheldon…), jež dělí temperament na 4 typy:  

• sangvinik – přiměřená reaktivita, rychlé změny zaměření, družný, 

optimistický, ale poněkud nestálý, extrovertní;   

• flegmatik – emočně vyrovnaný, klidný, spokojený, rozumový, navenek se 

jeví jako lhostejný, introvert; 

• melancholik – hloubavý, úzkostný , pesimistický, usiluje o klid a nesnáší 

vzruch, obtížně navazuje kontakty, introvert; 

• cholerik – silně vzrušivý, egocentrický, impulzivní až agresivní, 

panovačný, často vyžaduje ústupky, extrovert. 

 

Porady vedené sangvinikem budou dynamické, optimisticky naladěné, 

podnětné,  věcné, ale nebudou se příliš zabývat souvislostmi či možnými důsledky, 

nepůjdou do hloubky. Na zajímavé podněty pedagogických pracovníků bude pozitivně 

reagovat. Sangvinik je většinou přirozený vůdce, takže snadno nadchne kolektiv pro 

nějaký záměr.  

Porady vedené flegmatikem budou mít svůj předem daný program, který bude 

dodržován, vše bude mít svůj řád, logiku, vše bude objasněno. Na připomínky a návrhy 

přítomných bude reagovat klidně, věcně, o vhodnosti změny ho přesvědčí pouze pádné 

argumenty.  

Melancholik bude na poradě hovořit o těžkostech, s kterými se potýká škola i 

on osobně, bude mít tendenci jet v zajetých kolejích, při nepříjemnostech se spíše stáhne 
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do sebe. Na podněty od kolegů reaguje s tím, že je to problém, je rád, když věc někdo 

za něj vyřeší. Nerad řeší konflikty.  

Porady s cholerikem nebudou nikdy nudné. Bude mít tendenci prosazovat svoje 

názory, přesvědčovat ostatní o správnosti svého myšlení a konání, když se pro něco 

nadchne, nic pro něj není neřešitelné. Jiné návrhy, řešení nepřicházejí v úvahu. Očekává 

poslušnost, v případě nesouhlasu bude reagovat prudce. Účastníci porady musí pečlivě 

zvážit svá slova, případně vyčkat se svými návrhy na chvíle zklidnění.  

Velmi populární v současnosti je rovněž empirický nástroj pro určení 

osobnostních typů, známý jako Myers-Briggs Typ=e Indicator, neboli MBTI (Čakrt,  

2001). Ten vychází z Jungova pojetí psychologických typů, jejímiž základními 

dimenzemi jsou extraverze - introverze, myšlení – cítění, intuice – smysly. Američanky 

Meyrsová a Briggsová ji obohatily o další: usuzování – vnímání. Na základě kombinací 

těchto čtyř dimenzí je identifikováno šestnáct osobnostních typů. Tento test je velmi 

využíván v oblasti personálního managementu pro obsazování zejména manažerských 

pozic. Dle kombinace osobnostních preferencí jednotlivých typů lze určit silné a slabé 

stránky jedince a předvídat jejich chování např. na poradách.  

2.1.2 Schopnosti  

Z oblasti schopností hraje významnou roli při jednání pedagogické rady úroveň 

inteligence ředitele, zejména emoční inteligence (Coleman, 2007). Člověk nadaný touto 

inteligencí dobře zná sám sebe, umí se sebeovládat, jde za svými cíli, umí se vcítit do 

ostatních lidí, umí obratně jednat s ostatními. Touto svojí dovedností si dokáže získat 

lidi pro spolupráci, motivovat je,  nadchnout pro společné cíle. Přijímá podněty a 

návrhy ostatních pedagogických pracovníků, umí je ocenit, v případě potřeby povzbudit 

jejich aktivitu. Případná nedorozumění či konflikty řeší s nadhledem a pochopením.  

2.1.3 Charakter    

Charakter je soubor vlastností, které určují obsah chování člověka. To znamená, 

že u ředitele hraje při jednání pedagogické rady důležitou roli, ve výjimečných 

případech může být i zásadní. Jedná se např.  o dlouhodobou zkušenost s ředitelem, kdy 

se zaměstnanci přesvědčili, že něco jiného říká na poradě, něco jiného pak nechá dát do 

zápisu, kdy autory názorů pronesených na poradě, jež nejsou totožné s názory ředitele 

trestá např. snížením osobního příplatku, když je v rozporu to, co dělá s tím, jak se 
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prezentuje. Jejich reakcí pak může být rezignace na vlastní aktivitu při jednání 

pedagogické rady, určitá ignorace názorů a záměrů ředitele či zaujímání opozičního 

postoje. 

2.1.4 Motivy a postoje 

 Motivy a postoje se do práce ředitele včetně jeho vystupování na 

pedagogické radě promítají. Z jeho vystupování bude patrná míra motivace, zájmu o 

projednávanou věc, jeho ideály se budou pravděpodobně promítat do návrhů 

strategických dokumentů školy. Pedagogická rada citlivě reaguje na motivy a postoje 

ředitele, její přízeň si získá ten, který má na paměti nejen sám sebe, ale i své 

spolupracovníky, své „zákazníky“ (děti a jejich rodiče) a celkový rozvoj školy. 

 Důležité je rovněž pro řídícího pracovníka zdravé sebevědomí. Projevuje se 

jistotou a důvěrou ve vlastní síly a schopnosti. 

2.1.5 Volní vlastnosti  

 Pozitivní volní vlastnosti jako např. odpovědnost, spolehlivost, zásadovost, 

vytrvalost, svědomitost, sebeovládání, sebeřízení ředitele přispívají k vytváření 

přirozené autority u lidí. Pedagogická rada ho respektuje, její přístup k projednávané 

problematice se zpravidla stává zodpovědnější, racionálnější.   

2.2 STYL ŘÍZENÍ MATE ŘSKÉ ŠKOLY 

Do jednání pedagogické rady se promítá i styl řízení ředitele mateřské školy. 

Vezmeme-li v úvahu nejobecnější dělení stylu vedení na autokratický – demokratický – 

liberální, pak jeho dopady do jednání  budou následující: 

Autokratický ředitel má vše pod kontrolou, důsledně se drží programu jednání, na 

poradu přichází s hotovými návrhy. Úkoly rozdělí mezi pracovníky, jejich splnění 

kontroluje. Slabinou bývají diskuse, kdy jen nerad připouští jiný názor. Dopad na 

pedagogický kolektiv je zpravidla takový, že zaměstnanci ztrácí motivaci sami něco 

vymýšlet, sami na sobě pracovat, něco inovovat. V nepřítomnosti vedoucího klesá 

pracovní morálka. Jedná se krátkodobě o vysoce efektivní přístup, z dlouhodobého 

hlediska může dojít ke stagnaci školy.  
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Demokratický ředitel podporuje spoluúčast pracovníků na řízení. Zajímají ho 

jejich návrhy, připomínky, názory, motivuje je k aktivnímu přístupu. Jednání 

pedagogické rady pod vedením tohoto ředitele jsou živá, prostor pro diskusi má každý, 

nové podněty a věcné připomínky jsou vítány. Na poradách využívá i nástroje a metody 

týmové spolupráce. Tento styl řízení je pro pedagogické pracovníky obecně 

nejpřijatelnější, využívá jejich osobní angažovanosti pro rozvoj školy jako celku. U 

většiny pracovníků dochází k identifikaci se školou a jejími cíli.  

Liberální  ředitel předpokládá, že pedagogičtí pracovníci jsou samostatní a sami ví, 

jak zadané úkoly plnit, proto se jejich řízením a kontrolou jejich práce příliš nezabývá. 

Na pedagogických radách se pod jeho vedením probere spousta témat, samo jednání je 

chaotické. Chování pracovníků na těchto poradách bývá různé. Některým vyhovuje, že 

mohou pracovat „po svém“, takže budou chtít prosadit do závěrů co nejvíce svých 

myšlenek, druzí budou lhostejní k projednávaným záležitostem, což se může projevit 

negativně v jejich další práci.  Zápisy z těchto porad jsou zpravidla nepřehledné, 

neúplné, nekonkrétní.  

Další teorií, z které mohou vedoucí školští pracovníci vycházet při vedení lidí, je 

teorie Douglase McGregoryho nazývaná teorie X a teorie Y. Podle ní lidé zařazení do 

teorie X chodí do práce jen z důvodu obživy, plní své základní povinnosti, nemají žádné 

vyšší pracovní ambice, jsou pasivní. Pod vedením, které akceptují, jsou schopni 

dosahovat vytčených pracovních cílů.  Naopak pro lidi podle teorie Y je práce součástí 

života, realizují se v ní, jsou aktivní, tvůrčí, samostatní, za výsledky své práce nesou 

odpovědnost. K organizaci, která jim poskytuje tuto práci, jsou loajální, ztotožňují se 

s jejími ideály a cíli, rádi se podílí na jejich vytvoření. Pokud se tato teorie aplikuje na 

pedagogické pracovníky, pak je zřejmé, že většina z nich svou charakteristikou spíše 

vyhovuje teorii Y. Tito lidé preferují demokratický styl řízení a participativní charakter 

vedení pracovníků. Tento fakt je nutné brát na zřetel i při plánování a řízení jednání 

pedagogických rad. Proto je dobře dát jim možnost podílet se na spolurozhodování, 

delegovat na ně některé pravomoci, pověřovat je úkoly.  
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2.3 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

2.3.1 Definování pojmu pedagogický pracovník 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 3 říká, že: „Pedagogickým 

pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně 

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na 

vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního předpisu 

(dále jen „přímá pedagogická činnost“), je zaměstnancem právnické osoby, která 

vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li 

k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče.“  

§ 3, odstavec 1 téhož zákona blíže specifikuje předpoklady pro výkon funkce 

pedagogického pracovníka: „Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje 

tyto předpoklady: 

• je plně způsobilý k právním úkonům, 

• má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

• je bezúhonný, 

• je zdravotně způsobilý a 

• prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.“ 

Z výše uvedeného je patrné, že pedagogickými pracovníky v mateřské škole jsou 

učitelé, vedoucí pracovníci, v případě speciálních mateřských škol nebo při integraci 

dětí do běžných mateřských škol to mohou být i speciální pedagogové, asistenti 

pedagoga, případně psychologové. Jsou to lidé na určité osobnostní a odborné úrovni, 

což je nutné brát v úvahu při jejich vedení. 

Výhodné pro vedoucího pracovníka je využití schopností a dovedností lidí, které 

vede, při řízení. Tím, že se lidé spolupodílí na řízení, rozhodování, cítí za svou práci 

větší odpovědnost v rámci dosahování společných cílů. 
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2.3.2 Týmová spolupráce v mateřské škole 

Specifikem většiny mateřských škol jsou malé pedagogické kolektivy, které tvoří 

v naprosté většině ženy. Školy mají zpravidla  maximálně 5 tříd, výjimkou jsou větší 

organizace. Jedná se tedy o kolektiv, kde se všichni znají, musí spolu komunikovat. 

Pedagogická rada se tak skládá ze 2 až 10 pedagogických pracovníků, což je téměř 

ideální počet pro týmovou spolupráci. Navíc všem jde o společnou věc, spojují je 

společné cíle. Proč bychom měli usilovat o týmovou spolupráci? Odpověď je 

jednoduchá: protože společně dosáhneme více. Týmová spolupráce je jedním 

z důležitých předpokladů úspěšného rozvoje organizace. Společně by pedagogické 

kolektivy měly vytvářet strategie rozvoje školy, vzdělávací programy, projekty, měly by 

řešit, zvažovat nové přístupy ve vzdělávání, koordinovat svoji práci v rámci organizace. 

Kolajová (2008) uvádí následující definici týmu: 

• Týmem rozumíme nejlépe tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci a 

mají pocit společné identity, společného vědomí „my“. 

• Všichni se snaží dosáhnout stejného cíle. 

• Dodržují většinou nepsané normy či pravidla, podle kterých dobrovolně a z vlastní 

vůle pracují a jednají.  

Dle výše uvedené definice je diskutabilní, zda dva lidé mohou tvořit tým, 

nicméně vzájemná komunikace a spolupráce při dosahování společných cílů je i v tomto 

případě více než žádoucí. Pedagogické kolektivy, které mají tři a více členů, můžeme 

tedy považovat za týmy. Jedná se o týmy formální, zaměřené na dosahování cílů 

organizace. Složení těchto týmů je, zejména v menších městech a ve vesnicích, 

dlouhodobě dané a stabilní. Pozice ředitele při výběru vhodných členů do týmu je velmi 

omezená, protože fluktuace pedagogických pracovníků v těchto lokalitách je minimální. 

Rozloučit se se stávajícím pracovníkem, který plní své základní povinnosti, ale nemá 

zájem se jakkoli více angažovat při rozvoji školy, aktivně se podílet na změnách, je 

obtížné.  Vedoucí pracovník tedy musí vycházet ze stávajícího stavu a vhodným 

způsobem vést a motivovat zaměstnance k jejich týmové angažovanosti. Přesto jsou 

v dlouhodobém působení na daném pracovním místě určitá pozitiva: 

• Pedagog má svou práci rád. 

• Pedagog má požadovanou odbornou kvalifikaci pro danou profesi. 
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• Zná dobře ostatní členy kolektivu, jejich silné i slabé stránky. 

• Dobře zná školu i komunitu s ní spojenou. 
 
Na druhé straně se objevují i negativa: 
 
• Určité stereotypy v práci. 

• Syndrom „vyhoření“ pracovníka. 

• Některé povahové vlastnosti pedagoga, které narušují týmovou spolupráci. 

Čím menší tým, tím větší roli budou hrát daná negativa a pozitiva při jeho budování 

a vedení. Velice záleží na osobnosti vedoucího a jeho strategii, jak bude úspěšný. 

Jednání pedagogické rady jsou vhodným místem vytváření a posilování týmových cílů a 

hodnot i pro koordinaci vlastní práce týmů. Každý z členů týmu by měl znát svou roli 

v něm a prospěšnost ve vztahu k celku. Mělo by to být chování, které je mu vlastní a 

které ostatní členové týmu respektují.  

Rozdělení týmových rolí podle Belbina (Kolajová, 2008): 

Konceptor – usměrňovač, formovač – vytváří pravidla a rámec práce. 

Stanovuje a ostatním vysvětluje cíle a efekty, kterých má být dosaženo. Je 

nejefektivnějším členem týmu v zajištění akceschopnosti 

Koordinátor – má schopnost nasměrovat ostatní ke společnému cíli. Dokáže 

rozpoznat talent u druhých a skvěle jej využít ve prospěch týmu. 

Inovátor, myslitel – je velmi tvořivý a stále přichází s novými nápady. Hlavní 

přínos inovátorů pro tým spočívá v jejich nápaditosti, schopnosti vymýšlet nové věci a 

postupy, řešit problémy, podílet se na základní fázi projektu. 

Zdroja ř – vyhledávač zdrojů – má velmi dobré komunikační dovednosti, je 

schopen vyhledávat nové příležitosti a kontakty. Dokáže uchopit myšlenky ostatních a 

dále je rozvíjet. 

Hodnotitel – vyhodnocovač – je seriózní, opatrná osobnost. Má schopnost 

kritického myšlení. Je dobrý myslitel, který se málokdy mýlí. Pro tým je užitečný 

zejména pro svou schopnost analýzy problémů, ohodnocení nápadů a návrhů. 

Pracant – realizátor má smysl pro praktičnost a disciplínu. Dává přednost tvrdé 

práci a systematickému řešení problémů. Je spolehlivý, schopný aplikovat nejrůznější 
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poznatky. Tito lidé jsou vyhledávaní pro svou spolehlivost a přizpůsobivost. Vždy 

udělají to, co se udělat musí. 

Humanizátor – týmový pracovník – bývá největší oporou týmu. Je mírný, 

družný a má zájem o pocity ostatních. Snadno se přizpůsobuje různým situacím a lidem. 

Je vnímavý a diplomatický. Zabraňuje konfliktům, které uvnitř týmu hrozí. Výrazně 

stmeluje tým. 

Dotahovač – kompletovač – má velkou energii dokončit projekt či úkol, je 

vnímavý k detailům. Nezačne nic, co by nebyl schopen uzavřít. Pro tým je 

nedocenitelný tam, kde úkoly vyžadují velké soustředění a vysoký stupeň pozornosti. 

 Mimo toto základní Belbinovo rozdělení existují další pojmenované role 

jako například: 

Specialista – je to zapálený člověk, který má specifické či jiné odborné 

dovednosti a znalosti. Soustředí se dosažení vysoké profesionální úrovně a rozšiřování i 

hájení své oblasti.  

Oponent – má přirozené sklony stavět se vždy do opozice. Vyslovuje kritiku a 

vše nepříjemné a poskytuje tak zpětnou vazbu. 

 Je ideální, pokud jsou v týmu zastoupeny všechny role. Pokud tomu tak 

není, tým je malý, zastávají někteří členové více rolí. Vždy musí být obsazeny role 

klíčové. Vedoucí týmu dvoutřídní mateřské školy může dost dobře zastávat zároveň roli 

konceptora, koordinátora, zdrojaře, případně jiné. Schopnosti jednotlivých osob se tak 

vzájemně doplňují, prolínají a násobí. Tím dochází ke zvýšení výkonnosti týmu jako 

celku proti součtu výkonů jednotlivců. Tým však prochází určitým vývojem. Zpočátku 

může vzájemná spolupráce mezi lidmi zadrhnout, ale pokud mezi nimi panuje vzájemná 

důvěra, respekt, tolerance, soudržnost, komunikace, jde jim o společný cíl, pak se vše 

vysvětlí a napraví. Je třeba, aby každý mohl bez obav vyslovit svůj názor, kritiku, aby 

se vedla diskuse. Postupně tak vzniká systém pravidel, tzv. skupinové normy, které 

napomáhají bezproblémovému fungování týmu.  

  Podmínkami efektivního přístupu jsou spolupráce, důvěra a soudržnost. 

V psychologii mluvíme o tzv. skupinové kohezi neboli o celkové přitažlivosti týmu pro 

jeho členy (Kolajová, 2008). Vyjádřit se dá také mírou vzájemných pozitivních vazeb.  
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Tato míra koheze je ovlivňována některými z následujících faktorů:  

• fyzická blízkost členů; 

• velikost týmu – čím menší počet členů týmu, tím větší míra koheze; 

• homogenita – skupina se skládá z lidí vykonávajících stejnou profesi; 

• vyspělost a otevřenost vzájemné komunikace; 

• podobné zájmy a potřeby; 

• určité osobnostní rysy členů týmu. 

 

Tyto faktory jsou v prostředí mateřské školy zpravidla naplněny, proto u 

motivovaných malých týmů v mateřských školách často dochází k tomu, že mateřskou 

školu považují „za svou“. Jedná se o vnitřní motivaci lidí, která vzniká zapojením, 

delegací odpovědnosti a zároveň vysokou osobní svobodou členů týmu.  
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2.4 ORGANIZACE PEDAGOGICKÉ RADY 

2.4.1 Plánování  

Součástí ročního plánu každé školy by měl být plán pedagogických rad. Ten by 

měl obsahovat termín, čas, cíl a hlavní téma jednání. Má to význam pro všechny 

účastníky: mohou se na jednání dostatečně připravit, neplánují si na tuto dobu žádné 

jiné aktivity. Někdy však nastanou situace, kdy je nutné svolat pedagogickou radu 

mimo tento plán. Důvodem může být např. výskyt šikany ve škole, podaná stížnost na 

způsob organizace pedagogické práce ve škole, potřeba řešit nové přístupy ve 

vzdělávání. Potřebné je, aby se tato informace dostala ke všem pedagogickým 

pracovníkům minimálně týden před konáním mimořádné pedagogické rady. Tam, kde 

ředitel nebo pedagogičtí pracovníci cítí potřebu častěji se radit o pedagogických 

problémech a umožňují jim to organizační podmínky, je dobré zřizovat operativní 

pedagogické rady. Například každý týden v pondělí. Jedná se o krátké porady, které 

řeší aktuální otázky týkající se výchovně vzdělávacího procesu.  

S předstihem by měl ředitel také upřesnit, co od pedagogů na jednání očekává, 

co by si měli připravit, případně přinést a jak dlouho bude porada trvat. Toto sdělení se 

předává pomocí zavedeného informačního systému školy. V mateřských školách se 

nejvíce k předávání informací používají vývěsky.  

2.4.2 Čas konání  

Pro řadu podniků a institucí je pravidlem scházet se na poradách začátkem 

pracovního týdne, zpravidla v pondělí, v dopoledních hodinách. Z hlediska organizace 

práce je to výhodné, rovněž tak z hlediska denní výkonnosti člověka. Mozek funguje 

dobře, poznávací procesy většiny lidí jsou v tuto dobu na vrcholu své výkonnosti.Ve 

školách a školských zařízeních v tuto dobu probíhá výchovně vzdělávací proces, jehož 

jsou pedagogové přímými aktéry, proto není tato doba pro konání jednání pedagogické 

rady reálná. Najít správný čas pro jednání všech pedagogických pracovníků je často 

svízelné a ne pro všechny vyhovující. Protože v naprosté většině mateřských škol je 

celodenní provoz, musí se pedagogická rada scházet po jeho uzavření. To nejčastěji 
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znamená v 16.00 – 17.00 hodin. Tento čas má pro průběh jednání své výhody i 

nevýhody. 

Výhody:  

• jedna z mála chvil, kdy jsou pedagogičtí pracovníci pohromadě; 

• je klid, lidé se mohou soustředit pouze na projednávané otázky; 

• začátek porady připadá na dobu, kdy je denní křivka výkonnosti nahoře; 

• je předpoklad, že porada bude konstruktivní, protože většina účastníků chce odejít 

v rozumném čase. 

 

Nevýhody: 

• pro pedagogy, kteří jdou přímo od dětí na poradu, doprovází její začátek útlum – 

potřebovali by přestávku;    

• stres pro některé účastníky z osobních důvodů, např. malé děti samy doma, 

omezené dopravní spojení apod.; 

• na začátku porady je ještě určitá efektivita, ale ke konci už chceme, aby to 

skončilo, a tak tomu, co se řeší naposled, nevěnujeme obvykle dostatečný čas a 

pozornost. (Kaňáková, E., 2008) 

2.4.3 Místo konání 

Místem konání pedagogické rady bývá sborovna, ředitelna, jídelna, někdy i třída. 

Možné je konat porady i mimo pracoviště, podmínkou je však dobrá dostupnost pro 

všechny zúčastněné. U velkých  škol, s řadou   odloučených pracovišť, bude 

pravděpodobně nutností zvolit jiné prostory.  

Obecně pro místo konání platí, že by zde neměly působit rušivé momenty, teplota 

v místnosti by měla být pro účastníky příjemná, dostatečné osvětlení a možnost větrání.  

Nábytek by měl odpovídat velikosti osob a rozmístěn tak, aby co nejvíce odpovídal 

průběhu porady. Židle mohou být postaveny tak, aby z nich bylo dobře vidět na 

projektové plátno či flipchart a prezentující osobu, rozestavené okolo stolu pro řízenou 

diskusi či volně v prostoru pro aktivity typu brainstorming. 

Předem připravená musí být technika či pomůcky. Dodatečné hledání pomůcek či 

zapojování techniky by zbytečně rozptylovalo účastníky a prodlužovalo poradu.  
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2.4.4 Doba trvání jednání 

Doba trvání závisí na druhu jednání, obsáhlosti témat a cílech, které chceme 

dosáhnout. Pokud se bude jednat o řešitelskou poradu, je třeba počítat delším časovým 

úsekem, pokud se bude jednat o poradu rozhodovací, může stačit i 30 minut. 

Z psychohygienického hlediska je maximální doba, po kterou člověk udrží pozornost a   

soustředí se na projednávaná témata, 90 minut. Od toho se odvíjí doporučený 

maximální časový interval pro jednání.   

2.4.5 Účastníci 

Ze samé podstaty definice pedagogické rady vyplývá, že ji tvoří všichni pedagogičtí 

pracovníci školy. V případě mateřské školy je to ředitel, učitelé, asistenti pedagoga, 

mohou to být i speciální pedagogové, logoped, psycholog, pokud jsou v ní zaměstnáni.  

Na tom, kolik účastníků by měla mít efektivní porada, se odborníci téměř shodují. 

Plamínek (2007) pokládá za optimální počet 5 až 10 lidí, za minimum považuje 3.  

Kaňáková (2008) za optimální počet porady formou strukturované řízené diskuse 

považuje 6 až 8 lidí, za vhodné minimum považuje 4 osoby, za maximum 10 lidí. 

Mikuláštík (2008) uvádí počty osob v závislosti na typu porady následovně: Velká – 

maximálně 15 členů; vhodnější je nepřesáhnout počet 10 účastníků, malá – ve dvou. 

O`Brienová se ve své knize Pozitivní řízení (1996) vyjadřuje k počtu osob na velké 

poradě následujícím způsobem: „Dvanáct se zdá být psychologickou hranicí pro 

pozitivní prožitek „malé skupiny“. Ve skupině o více než dvanácti členech začínáme 

mít pocit, že jsme spíš na větším než menším shromáždění.“ Na rozdíl od jiných 

akceptuje i poradu o počtu 2 lidí: „U setkání či porady dvou osob hrají klíčovou roli dvě 

asertivní dovednosti – neztrácet ze zřetele její cíl a kroky, které k němu vedou, a aktivní 

naslouchání. Neodbíháme od tématu porady a postupujeme v racionálních krocích“.  

Z uvedeného vyplývá, že velikost většiny mateřských škol a počet jejich 

pedagogických pracovníků umožňuje efektivní realizaci porady. Problémem 

v současnosti je vedení jednání pedagogických rad na sloučených školách s vysokým 

počtem pedagogických pracovníků. Jako příklad uvedu Mateřskou školu Mozaika 

v Jihlavě, kde ředitelka řídí 16 odloučených pracovišť s 92 pedagogickými pracovníky. 

Nabízí se samozřejmě možnost realizovat jednání přímo na odloučeném pracovišti 

s místně příslušnými pedagogy. Otázkou je, zda zřízení takové pedagogické rady 

odpovídá znění a záměrům školského zákona. 
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2.4.6 Příprava ředitele na pedagogickou radu 

Formulace cílů porady 

Prvním předpokladem formulace cílů efektivní porady je potřeba uvědomit si, proč 

se vlastně svolává, za jakým účelem, čeho se má dosáhnout. Vedoucí pracovník musí 

nejdříve sám najít odpovědi na tyto otázky a na jejich základě  stanovit jasné cíle 

jednání. 

Ředitel zná téma jednání pedagogické rady, jsou mu jasné cíle jednání, ale musí 

naplánovat, jakým způsobem vést jednání, aby potencionálu všech přítomných bylo co 

nejefektivněji využito při řízení školy. Klasické porady bývaly akce, na kterých šéf 

sděloval podřízeným své představy. Naproti tomu dnes jsou porady nástrojem týmové 

práce (Daigeler, 2008). Je tedy třeba, aby i účastníci byli v rámci tématu s cíli 

seznámeni,  aby jim rozuměli a na konci jednání si mohli říci, zda došlo k jejich 

naplnění. Kaňáková (2008)  nám nabízí přehled několika metod pro stanovení cílů, 

z nichž nejznámější je SMART plán, SMART cíle. Naplnění cílů vede k dobrému 

pocitu z jejich dosažení, a je často účinným motivačním faktorem pro další práci. 

Stanovení formy a obsahu porady 

Dalším důležitým bodem přípravy bude rozhodnutí o typu porady. Plamínek (2007) 

rozlišuje poradu informativní, řešitelskou a rozhodovací. Toto dělení vychází ze 

základní metody vedení porady v souladu s jejím hlavním cílem. 

• Informativní porada  má sloužit k efektivnímu předávání informací. Je vhodná 

například tehdy, když chceme zjistit názory na určitou kauzu. Většinou ovšem 

nestačí informace sbírat, obvykle potřebujeme, aby na poradě vzniklo zcela nového 

– například řešení problému nebo rozhodnutí. 

• Řešitelská porada slouží k řešení divergentních úloh. Divergentní úlohy nemají 

předem daný postup. Postup je třeba vytvořit, odvodit jej speciálně pro danou 

úlohu. Takovou úlohou může být v mateřské škole problematika práce s nadanými 

dětmi – způsob vyhledání dětí, formy a metody práce. Zde se dobře uplatní metoda 

brainstormingu, která přináší nové nápady a možnosti, řešení, nové pohledy. Další 

věcí, pro kterou je vhodné zařazení na řešitelskou poradu, je hledání a zařazování 

tematických oblastí do vzdělávacího projektu. K tomu je vhodné využít metodu 

vytváření myšlenkových map. Jako podklad pro vytváření strategií nám dobře 

poslouží SWOT analýza.  
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Při realizaci řešitelských porad je výhodou, když pedagogická rada pracuje jako 

tým. Schopnosti a dovednosti jednotlivých lidí se doplňují a výsledný efekt se 

násobí. Uvedené metody pomáhají uvolňovat napětí, vytvářet neformální 

atmosféru, spojovat lidi. Vůbec není důležité, aby ředitel tuto poradu vedl, naopak 

by měl trochu ustoupit do pozadí, stát se jedním z týmu. Moderátorem může být 

někdo z pedagogů, který dané problematice rozumí a je zdatný v oblasti 

komunikace. 

• Rozhodovací porada, jak sám název napovídá, má za cíl něco rozhodnout. 

Rozhodování může být autoritativní (samostatné rozhodnutí odpovědného člověka), 

delegativní (přesun práva rozhodnout na podřízeného), participativní (společné, 

skupinové) a konzultativní (skupina je žádána o vyjádření, ale od začátku je jasné, 

že rozhodovat bude vedoucí – a to právě s přihlédnutím k názorům skupiny). 

Typickým bodem pedagogických porad je schvalování konečné verze školního 

vzdělávacího programu a vlastního hodnocení školy.  

 

Jiné, podrobnější dělení typů porad nabízí Šuleř (2008). Rozlišuje porady operativní, 

výrobní, manažerské, řešitelské, kontrolní, krizové a strategické.  

• Operativní porada zpravidla řeší jednotlivý problém, bývá svolávána v krátkém 

časovém předstihu. Operativní jednání pedagogické rady je možné ve škole svolat. 

• Výrobní porada slouží k zajištění bezproblémového chodu určitého procesu, 

útvaru nebo činností. Výrobní poradou ve své podstatě může být i jednání 

pedagogické rady, neboť i zde  nastavujeme určité vnitřní normy pro realizaci 

pedagogických procesů, řešení pedagogických problémů apod.. 

• Manažerská porada, jak už sám název napovídá, je poradou na níž jsou 

účastníky vedoucí pracovníci organizace. Plánují a koordinují chod organizace 

v rámci dlouhodobějšího horizontu. Ve školské praxi je možné realizovat tyto 

porady u  škol, kde je více vedoucích pracovníků nebo u škol, kde je několik 

pracovišť sloučených pod jedno ředitelství.  

• Řešitelská porada má za úkol vyřešit určitý problém, najít nové cesty pro 

realizaci určitých činností. Jednání pedagogické rady může mít charakter 

řešitelské porady. 
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• Kontrolní porada  má za cíl zjistit realizaci plánovaných úkolů a v případě jejich 

nedodržování sjednat nápravu. Kontrola bývá součástí pedagogických porad, ale 

jen výjimečně bude tvořit jejich hlavní náplň. 

• Krizová porada se koná v době hrozící krize a má za úkol zamezit jejímu vzniku 

nebo eliminovat její dopad. Scénář jednání pedagogické rady v duchu krizové 

porady je málo pravděpodobný. 

• Strategická porada má za cíl stanovit dlouhodobé záměry a plány organizace. Je 

nástrojem řízení každé organizace zaměřené na její rozvoj a získání co nejlepšího 

postavení vzhledem k zákazníkům i ke konkurenci. Tvorba a schvalování 

dlouhodobých plánů je rovněž součástí jednání pedagogické rady.   

Z výše uvedeného je zřejmé, do jaké míry jsou jednotlivé typy porad aplikovatelné 

ve školství v rámci jednání pedagogické rady. 

Jednání pedagogické rady může být i kombinací jednotlivých typů. Jako příklad je 

možné uvést téma pedagogické rady „školní zralost“. Ředitel sbírá informace od 

pedagogických pracovníků o tom, zda všechny předškolní děti na základě jimi vedené 

pedagogické diagnostiky dosáhly dané „zralosti“. Na základě získaných výsledků se 

řeší, co s tím, jaké máme možnosti s výsledným zjištěním dále pracovat. Z možných 

námětů pak vybíráme, které varianty řešení jsou reálné a můžeme je v praxi využít.    

Ředitel na základě znalosti cílů a témat vytvoří program, který v případě 

informativní či rozhodovací porady bude mít strukturovanější charakter, může 

obsahovat i více témat porady. V případě řešitelské porady s cílem řešit náročnější 

problém je vhodné pouze jedno téma. Program v tomto případě nebude tak pevně a 

podrobně stanoven.  

Příprava materiálů a pomůcek 

Při přípravě na poradu nesmí ředitel zapomenout na pomůcky, které bude 

potřebovat. Zcela jistě to bude koncept s napsaným programem nebo poznámkami  

k průběhu jednání, materiály, jichž se bude jednání týkat, poznámkový blok, psací 

potřeby, případně počítač, flipchart apod. Někdy je vhodné připravit materiály kolegům 

přímo na poradu, jindy jim je poskytnout v dostatečném čase před projednáváním, aby 

si je mohli dostatečně prostudovat. Takovým materiálem může být návrh sebehodnocení 

školy zpracovaný na základě podkladů od pracovníků školy. 
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Celá příprava nemusí spočívat pouze na bedrech ředitele. Ten může pověřit 

zaměstnance školy dílčími úkoly: například rozmnožením a předáním písemných 

materiálů účastkům jednání, přípravou organizace prostředí a zprovozněním pomůcek 

před zahájením porady.    

2.4.7 Příprava pedagogických pracovníků na pedagogickou radu 

Každý pedagogický pracovník by se měl na pedagogickou radu rovněž předem 

připravit. Například nastudovat k dané problematice odbornou literaturu, prostudovat 

předem obdržené podklady k jednání, připravit si možné návrhy k řešení problému, 

nachystat si na pedagogickou radu informace či materiály, které jsou požadovány. 

2.5 VEDENÍ A VLASTNÍ PRŮBĚH JEDNÁNÍ PEDAGOGICKÉ RADY 

2.5.1 Vedení či moderování  

Jednání pedagogické rady převážně vede ředitel školy. Je hierarchicky nadřízený, 

odpovědný za obsah, je odborníkem na danou věc, hodnotí, rozhoduje, napomíná při 

nevěcném přístupu. Tento přístup ale neodpovídá současným přístupům řízení. Dnes 

jsou porady nástrojem týmové spolupráce. Projevuje se to i v chápání rolí. Dříve se 

mluvilo o vedení porady, dnes mluvíme o moderování porady. Moderátor poskytuje 

skupině služby, je iniciátorem a katalyzátorem, je odborníkem na metody, urovnává 

konflikty.  S tím také souvisí čtyři principy moderování (Daigeler, 2008) : 

• Participace: Řešení se vypracovává společnou a rovnocennou prací účastníků 

porady. Moderování podporuje cestu k cíli. 

• Vlastní odpovědnost: Účastníci jsou sami odpovědní za to, že uplatní své odborné 

schopnosti, úhel pohledu a potřeby. Konstruktivně mluví za sebe a svůj pracovní 

úsek a neptají se, co se očekává nebo co je dovoleno. Přebírají odpovědnost za 

vlastní zájmy, za zájmy skupiny a za probírané téma. 

• Rovnoprávnost: Nezávisle na své pozici v hierarchii je každému poskytnut stejný 

prostor a stejné hlasovací právo. 

• Transparentnost: Procesy, při kterých se tvoří názor, procesy spolupráce a hledání 

rozhodnutí jsou pro všechny srozumitelné a pochopitelné. 

Je tedy na řediteli, aby rozhodl o jaký typ porady se jedná, za jakým účelem 

pedagogickou radu svolává. Záleží samozřejmě i na osobnosti ředitele a jeho řídícím 
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stylu. Pokud se sám necítí být zdatným moderátorem, je možné, aby pověřil vedením 

porady jiného člověka, který je s problematikou seznámen a má potřebné schopnosti a 

dovednosti k vedení jednání.    

Co by vedoucí porady či moderátor neměl postrádat, jsou dobré komunikační 

dovednosti. Základním profesním předpokladem práce každého pedagoga by měl být 

kvalitní verbální projev:  jasný, zřetelný, srozumitelný, spisovný, bez logopedických 

nedostatků. Ale nejenom mluvení je součástí komunikace. Součástí komunikace je i  

naslouchání, čtení, psaní a neverbální projevy. Proto je důležité mít aspoň základní 

znalosti a dovednosti z komunikace  a prezentace. Jinak může snadno docházet ke 

komunikačním šumům, nedorozuměním, nepozornosti posluchačů k obsahu sdělení…  

2.5.2 Vlastní program jednání 

Přesné stanovení programu vychází ze záměrů  moderátora porady, ale každá 

porada zpravidla obsahuje 6 fází (Daigeler,  2008): 

• Zahájení moderování 

Moderátor přítomné přivítá a pozitivně je motivuje pro jednání. Může to například 

být promítnutí vtipné prezentace týkající se tématu porady, pozitivní sebehodnocení, 

kdy každý z účastníků sdělí či napíše, co se mu v posledním období podařilo nebo 

ocenění aktivity, která se kolektivu mateřské školy v nedávné době zdařila.   

• Seznámení s programem porady 

Účastníci sice znají téma, případně i program porady, ale je lépe vše připomenout. 

Vhodné v tuto chvíli je také vhodné stanovit pravidla pro jednání, pokud nejsou trvale 

daná a zapisovatele, pokud jím není předem určená osoba. 

• Zpracování témat  

Nejdříve si moderátor s účastníky vyjasní, co je cílem společné práce. O jaký druh 

porady se jedná? Má dojít pouze k výměně informací? Nebo je třeba analyzovat 

problémy a hledat řešení? Mají účastníci poradní funkci, nebo mohou 

spolurozhodovat? 

 Pro zpracování je k dispozici řada metod a technik, z nichž moderátor vybral již 

během přípravy porady tu pro danou situaci nejvhodnější. Může dát také účastníkům 

možnost výběru například ze dvou metod vedoucích k plánovanému cíli.  
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 Probíraných témat může být několik – záleží na jejich obsažnosti a způsobu 

projednávání. 

• Shromažďování řešení, přijetí závěrů 

Účastníci rozebírají téma ze všech úhlů pohledu a shromažďují řešení, sdělují své 

pohledy na věc. Když je více možností řešení, je dobré stanovit kritéria, podle kterých 

se bude přijímat rozhodnutí. 

• Plánování opatření 

Tato fáze je zaměřena na realizaci přijatých závěrů. Je třeba určit, co, kdo a kdy 

bude dělat. Naplánovat je třeba i následný systém kontrol. 

• Závěr 

Na závěr je vhodné stručně a pozitivně shrnout průběh jednání a přijaté závěry a 

rozloučit se s účastníky. 

Jedná-li se o pravidelná jednání, jakými pedagogické rady jsou, nesmí být 

opomenuta kontrola úkolů z minulého jednání. Vhodným časem je doba před 

začátkem hlavního jednání. V případě, že nebyly naplněny, analyzovat z jakého 

důvodu a v případě potřeby stanovit nová opatření pro jejich naplnění. 

Dalším bodem, který by neměl být v případě pedagogické rady opomenut, je 

diskuse. Pedagogičtí pracovníci mohou mít zájem podělit se o nové poznatky z dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zkušenosti ze své pedagogické praxe či přijít 

s novými podněty pro další jednání. Diskuse by měla proběhnout po projednání 

základního tématu porady, před úplným závěrem. 

Na závěr jednání může být zařazeno zjištění zpětné vazby účastníka na průběh 

jednání, výkon moderátora, jeho vlastní zapojení, náměty pro další jednání. 

2.5.3 Pravidla pro efektivní jednání 

Pravidla stanovená pro jednání nám přispějí k efektivní práci pedagogické rady. Jde 

o pravidla jak organizační, tak obsahová  a komunikační. Stanoví jasný řád jednání, 

každý z účastníků ví, jak se má chovat, což usnadňuje průběh jednání. Je vhodné je mít 

pevně daná například pro celý školní rok či si je stanovit na začátku porady. Po 

předchozím projednání je měli odsouhlasit všichni pedagogičtí pracovníci, neboť jen 

tak je možné vyžadovat jejich dodržování. Účinné je rovněž zaznamenání pravidel 
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v písemné podobě, neboť písemné záznamy jsou  i s odstupem času těžko  

zpochybnitelné.    

Základní pravidla jednání: 

• dochvilnost – všichni účastníci se na poradu dostaví včas 

• účastníci přijdou na poradu připraveni 

• časový plán porady bude dodržován – s případným návrhem na změnu souhlasí 

všichni účastníci 

• všichni účastníci mají prostor pro vyjádření svého názoru 

• vždy hovoří pouze jeden účastník 

• mezi účastníky panuje vzájemný respekt 

• účastníci se drží tématu jednání 

• konstruktivní kritika se připouští (ne při brainstormingu) 

2.5.4 Typologie účastníků 

Vlastní průběh jednání ovlivňují osobnosti zúčastněných a jejich přístup 

k jednání. Tento přístup se v rámci určitého kolektivu časem stává pro danou osobu 

charakteristickým.  

Mikuláštík ve své knize Komunikační dovednosti v praxi (2008) uvádí 

zajímavou a výstižnou typologii účastníků porad: 

• Typ aktivní a produktivní – sleduje informace, reaguje podle toho, zda má pocit, 

že je nutno něco přínosného navrhnout, anebo pokud je něco podle jeho názoru 

neproduktivního nebo mylného. 

• Typ pozitivní – reaguje většinou kladně, když má kritické připomínky, tak je říká 

eufemisticky; je přínosem pro ostatní, zejména v situacích krize, konfliktu, 

pesimismu. Je to rozený týmový hráč, dokáže svými schopnostmi výrazně přispět 

k dosažení cílů porady. 

• Typ podezíravý a nevěřící – nedůvěřuje, podezírá, je třeba jej přivést k tomu, aby 

mluvil, řekl své argumenty, na něž je třeba reagovat, při jednání sním je nutný 

zrakový kontakt a stát si za svými názory, bez emocí.  

• Typ nezúčastněný – je třeba na něj mluvit, klást mu otázky, případně provokativně 

mluvit o jeho práci, jako by na poradě nebyl. Účastník zpravidla na hovory týkající 
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se jeho práce zareaguje a začlení se do diskuse. V dlouhodobějším horizontu je 

třeba zjistit příčinu demotivace. 

• Typ nespolupracující – nepodceňovat jej, může být dobrým a přínosným 

odborníkem,  pouze má problémy s komunikací, dejme mu proto příležitost. 

Vhodné je pověřit ho konkrétním úkolem, následně jeho splnění ocenit. 

• Typ upovídaný – mnohdy je nutno jej přerušit, protože plýtvá časem, ale ne vždy, 

někdy může uvádět tvořivé nápady (usměrňovat), někdy má zabíhavé myšlení. 

• Typ poučovatel – je nutno překonat nepříjemné pocity, které vznikají, když do nás 

někdo „pumpuje“ názory, zásady, protože jinak může takový typ uvést celou řadu 

dobrých nápadů (trochu usměrňovat, ale také tolerovat). 

• Typ nemluvný, plachý – provokovat jej, nutit, aby říkal své názory, a za každý 

nápad mu říci něco pozitivního, aby se posilovalo jeho sebevědomí. 

• Typ pochybující – často kritizuje, je třeba využívat jeho pochybností jako 

monitorovacího systému, zejména v situacích, kdy jsou všichni zajedno („hluché“ 

skupinové myšlení). 

• Typ kverulant – věčně má připomínky, vyvolává konflikty, provokuje, narušuje 

týmovou spolupráci, uráží, což ovlivňuje celkovou atmosféru porady. Je třeba 

nenechat se vyprovokovat a zatáhnout do hádky. Vhodné je po poradě probrat 

s ním takové jednání. 

Jednou z dovedností vedoucího porady by mělo být rozpoznat jednotlivé typy 

účastníků a vhodně zvoleným přístupem a motivací využít jejich schopnosti a 

dovednosti ve prospěch jednání.  

2.5.5 Zápis  

Výstup z jednání musí být zpracován formou zápisu. Zápis by měl obsahovat 

termín, seznam účastníků a program. Stručnou a srozumitelnou formou zaznamenat 

průběh jednání, jeho cíle a způsoby řešení. V neposlední řadě přijatá opatření se 

stanovením konkrétních úkolů, termínem jejich plnění, určením zodpovědných osob a 

následnou kontrolou. Ta v případě jednání pedagogických rad může být na příští 

poradě. 
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Zápis provádí určená osoba účastnící se jednání. Ta zpravidla také odpovídá za 

seznámení účastníků s jeho zněním. Neměl by to být ředitel, respektive vedoucí porady, 

neboť je zaujatá osoba a jeho pohled může zkreslit vnímání jednání a tím i jeho písemný 

záznam. 

2.5.6 Zpětná vazba z porady 

Krokem, který musí po ukončení porady vedoucí pracovník udělat, je analýza 

porady z hlediska naplnění stanovených cílů. Jednání pedagogické rady je jedním 

z nejdůležitějších nástrojů řízení  pedagogické oblasti školy. Proto si musí ředitel 

odpovědět na otázky jako například: 

• Pochopili skutečně všichni projednávané otázky? 

• Měli skutečně všichni možnost vyjádřit své názory? 

• Přicházeli účastníci s návrhy nebo byli pasivní? Proč? 

• Byla zvolena správná metoda pro řešení problému? 

• Bylo dosaženo cíle? 

• Bylo jednání přínosem pro mě osobně? V čem? 

• Jsou přijaté závěry všem srozumitelné? 

• Skutečně s nimi souhlasí? 

Vhodné je i získání zpětné vazby od účastníků. Nejlepší formou je anonymní 

písemné vyjádření, kde se lidé pomocí zatržení výroků či piktogramů vyjadřují 

k jednotlivým otázkám. 

Na základě zpětné vazby by měli vyvodit závěry  do budoucna. V případě 

pozitivního vyhodnocení by měl ředitel potvrzeno, že porada byla vedena dobře, byly 

zvoleny vhodné metody, tým pedagogických pracovníků je aktivní, byla zvolena 

správná řešení. V případě negativního vyhodnocení musí najít slabé místo. Může to být 

špatně vedená porada, kde nebyl odpovídající prostor pro diskusi, řešení přijatá 

v závěrech nebyla dostatečně objasněna nebo to může být i postoj jednotlivce, který 

neguje přijaté závěry z osobních důvodů. S těmito zjištěnými fakty je nutno dále 

pracovat. 
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3 PŘÍNOS PORADY 

Jednání pedagogické rady by mělo řediteli pomáhat v efektivním vedení lidí za 

účelem dosahování stanovených cílů v pedagogické oblasti. Mělo by být smysluplné a 

užitečné pro všechny zúčastněné a samozřejmě pro organizaci jako celek. Vedle 

naplnění obecného cíle charakteristického pro určitý typ porady a vedle splnění 

specifických cílů by každá efektivní porada měla být i jinak přínosná. Tyto přínosy se 

budou trochu lišit v závislosti na tom, zda se jedná o vedoucího pracovníka, pedagoga či 

organizaci jako celek. 

3.1 PŘÍNOS PRO ŘEDITELE 

Kromě naplnění obecného cíle daného pro určitý typ porady, dle Šuleře (2008) 

může být porada pro vedoucího pracovníka přínosná v těchto oblastech: 

• Motivování lidí 

„Porady jsou obecně vynikající příležitostí k namotivování lidí. Zejména pravidelná 

manažerská výrobní nebo kontrolní porada má často za cíl motivovat lidi ke zlepšeným 

výkonům či vykonávání určitých činností. Manažer toho může dosáhnout působivou 

prezentací s dávkou osobního charisma, přesvědčivou argumentací, někdy třeba i sliby 

nebo pohrůžkami. Motivačním faktorem je však i možnost zapojení se do procesu 

rozhodování. Lidé mají totiž tendenci podporovat zejména taková rozhodnutí, na 

kterých se sami určitým způsobem podíleli. Pokud dostane dobrý pracovník přesné 

instrukce, co a jak má udělat, pravděpodobně svůj úkol splní uspokojivě. Rozhodně se 

mu však bude pracovat lépe, s větší chutí a odpovědněji, pokud dostane příležitost 

ovlivnit přijímaný způsob řešení nebo bude pracovat dokonce podle vlastního návrhu. 

Tento princip je uplatňován při řešitelských a zpravidla i operativních poradách. 

• Předání a získání informací 

Zejména pravidelná manažerská a výrobní porada může být efektivním způsobem 

přenášení informací „shora dolů“, ale i „zdola nahoru“. Pokud však manažer zvolí jen 

jednosměrnou komunikaci, možná se nikdy nedoví, proč jsou některá rozhodnutí 

vnímána negativně a vykonávána neuspokojivě, proč některá opatření nefungují, nebo 

kde jsou skryty příčiny problémů. Získání kritických informací týkajících se průběhu 
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projektu je nejdůležitější náplní porady kontrolní. Převážně horizontální předávání 

informací bývá součástí řešitelských a operativních porad.  

• Rozvoj týmové spolupráce 

Efektivní týmová práce má pozitivní vliv na pracovní výsledky. Pravidelné 

manažerské a výrobní porady právě dávají předsedajícímu manažerovi jednu 

z příležitostí k budování týmu, podporování principů týmové práce. Už fakt, že se 

pracovníci o něčem společně radí, má vliv na vytváření „týmového ducha|.“ Týmové 

techniky jsou užívány především  na řešitelských, případně také na operativních 

poradách. 

• Získání nápadů a námětů 

Efektivní řízení je dnes v mnoha případech nad  možnosti netýmových jednotlivců. 

Potenciál skupiny pracovníků totiž zpravidla významně přesahuje potencionál jedince. 

Obzvlášť důležité je si to uvědomit v případě řešitelských, ale i ostatních typů porad. 

Čím více různých nápadů, názorů, podnětů, tím spíše nalezneme optimální řešení. Bývá 

proto pro manažera velice přínosné vytvářet na poradách prostor, aby mohly zaznívat 

různé návrhy účastníků. Rozdílnost názorů je nejen přirozená, ale i potřebná. 

• Nástroj přesvědčování 

Porada by měla mít vždy formu oboustranné přímé komunikace. Máme tak při ní 

vynikající příležitost efektivně vyjasnit některá nedorozumění, umožnit lidem lépe 

pochopit připravovaná opatření, získat je pro záměry vedení, dosáhnout sdílení 

firemních cílů. Platí to zejména pro pravidelné manažerské a výrobní porady, omezeně 

pak pro porady operativní a kontrolní. Řešitelské porady mají před sebou jasné zadání a 

na krizových poradách nebývá na nějaké přesvědčování čas. 

• Poznání schopností lidí 

Při společné práci na hledání správného řešení nějakého pracovního problému nebo 

způsobu realizace opatření může předsedající manažer dobře poznat úroveň znalostí, 

dovedností a schopností podřízených. Může pak efektivněji plánovat a řídit další rozvoj 

jejich potencionálu. Vedle řešitelských, kontrolních a operativních porad dávají 

předsedajícímu podobnou příležitost i porady manažerské a výrobní.  
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• Získání autority 

Skutečně dobře připravená a řízená porada může manažerovi pomoci získat si u 

podřízených a spolupracovníků autoritu. To se týká hlavně porad krizových a 

samozřejmě pravidelných manažerských. Vždyť se jedná o jednu ze základních 

manažerských dovedností. Ale i dobře zorganizovaná a vedená výrobní, operativní, 

kontrolní nebo řešitelská porada může účastníky přesvědčit o profesionalitě 

předsedajícího.“ 

3.2 PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY  – PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 

Každý účastník považuje poradu za užitečnou, když ho něčím obohatí, něco mu 

přinese. Šuleř (2008) považuje za možné přínosy porady následující: 

• Získání informací 

Účastník porady získává informace pro svou práci od svého nadřízeného. Mohou to 

být informace týkající se organizace jako celku i dílčích úkolů, týkajících se přímo 

práce konkrétního jedince.  

• Odstranění překážek 

Někdy jsou překážky v práci takového rázu, že snaha a úsilí jedince nestačí k jejich 

odstranění. Porada může být tím místem, kde se najdou účinná řešení. 

• Zjišt ění očekávání 

Každý pracovník organizace je součástí celku. A jako takový potřebuje pro svou 

práci znát, co se od něj očekává, jakým způsobem má plnit své pracovní povinnosti.  

• Podíl na rozhodování 

Možnost ovlivnit rozhodování může v účastníkovi posilovat sebeuspokojení i 

sounáležitost s organizací, což se pozitivně promítne do jeho práce.   

• Získání zpětné vazby 

Získáním zpětné vazby na svou práci může pracovník zjistit, zda ji vykonává dobře 

či existují možnosti k jejímu zlepšení.  
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• Výměna zkušeností 

Výměna zkušeností je velmi cenným zdrojem inspirace, ponaučení i rozšíření 

znalostí v rámci oboru. 

• Předvedení schopností 

Každý účastník má možnost přednést ostatním své názory, zkušenosti, návrhy. Tím 

dává najevo své schopnosti, přístup k práci i k organizaci jako celku. Pozitivní 

prezentace podepřená  skutečnými schopnostmi může znamenat platový či kariérní 

postup. 

Je samozřejmě na každém jednotlivci, jak si vyhodnotí přínos porady pro svou 

osobu. Zda se dozvěděl, co potřeboval, získal podporu pro svou práci, našla se cesta pro 

řešení aktuálních pedagogických problémů. Pokud cítí nespokojenost s výsledkem 

jednání, je na místě položit si otázku, proč tomu tak je. Zda dostatečně prezentoval své 

potřeby, názory, problémy, zda se jeho očekávání ztotožňují se záměry školy a postoji 

vedení. V případě, že převážil většinový názor účastníků, který byl zařazen do přijatých 

závěrů, které musí všichni zaměstnanci respektovat (např. přijatý školní vzdělávací 

program a s ním související metody a formy práce), s kterým se neztotožňuje, pak 

nezbývá než  ho akceptovat nebo hledat nové pracovní příležitosti. 

3.3 PŘÍNOS PRO ORGANIZACI 

Základním smyslem porady by měl být přínos pro organizaci jako celek, její posun 

správným směrem, sjednocení úsilí pracovníků, řešení problémů. Šuleř (2008) 

identifikuje přínosy pro organizaci takto:  

• Zaměření úsilí 

Porada je dobrou příležitostí, jak v krátké době soustředit a sjednotit úsilí všech 

pracovníků na řešení podstatných problémů. 

• Identifikace problémů 

Systematicky organizované a řízené porady mohou pomoci identifikovat možné 

problémy organizace a tak předcházet stagnaci či zániku organizace.  
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• Analyzovaní problémů 

Zjištění možných příčin problémů je někdy velice složité a je třeba pohledu z více 

úhlů, aby došlo k jejich odhalení. Na poradě se mohou sejít lidé z různých míst 

v organizaci, kteří společně mohou dojít k nečekaným zjištěním. 

• Systematické řešení problémů 

Porada je jedním z nejefektivnějších nástrojů řešení problémů. Na její platformě 

může docházet k rychlé eliminaci vzniklých problémů a naopak nastavení pozitivní 

změny. 

• Lepší koordinace 

Řadu činností v rámci organizace je třeba koordinovat. Porada je místem, kde se 

sejdou lidé a společně dojdou  k optimálnímu nastavení organizace a spolupráce. 

• Překonávání paradigmat 

Veškeré dění ve společnosti se ubírá rychlým tempem vpřed. To, co bylo nedávno 

progresivní, vyhovovalo nám, je dnes zastaralé. Proto každá organizace musí pružně 

reagovat na stávající změny a přizpůsobovat se jim, či ještě lépe předjímat je. Porady 

jsou příležitostí pro postupné uvědomování si potřeby změny, jejího přínosu i přijetí. 

• Zlepšování klimatu 

Porady jsou příležitostí pro vytváření skupinové identity, pocitu sounáležitosti. Lidé 

se společně radí, řeší problémy, nastavují společné cíle, podílí se na rozhodování, což 

pozitivně ovlivňuje organizační kulturu.  
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 VÝZKUMNÝ CÍL 

Cílem zkoumání je zmapovat některé podmínky z hlediska organizace, vedení a 

průběhu jednání pedagogických rad mateřských škol, jejich přínos, a porovnat je se 

současnými poznatky v oblasti vedení porad z pohledu efektivity řízení, kdy je žádoucí 

zapojení všech členů pedagogického kolektivu, týmová spolupráce. Na základě 

zjištěných výsledků pak navrhnout doporučení pro vedení pedagogických rad 

v mateřských školách. 

4.2 STANOVENÍ HYPOTÉZ 

4.2.1 Hypotéza 1:  

Podmínky přispívající k efektivnímu průběhu jednání pedagogické rady jsou 

v jednotlivých mateřských školách rozdílné. 

4.2.2 Hypotéza 2: 

Na jednání pedagogických rad v mateřských školách se málo využívají pomůcky, 

metody a techniky, které aktivizují účastníky, podporují týmovou spolupráci a jsou 

efektivní při dosahování cílů jednání.    

4.2.3 Hypotéza 3: 

Vedoucí pracovníci mateřských škol považují jednání pedagogické rady za 

přínosná. 

4.3 METODIKA  

4.3.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří vedoucí pracovníci mateřských škol. Bylo osloveno 100 

respondentů, z nichž polovinu tvoří současní studenti nebo absolventi oboru školský 

management. Druhá polovina respondentů byla vybrána náhodně s důrazem na 

zastoupení malých mateřských škol včetně mateřských škol sloučených pod jedno 

ředitelství se základní školou. Výběr byl záměrný. Za prvé měl postihnout motivovanou 
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skupinu vedoucích pracovníků, kteří mají zájem o zefektivnění řízení organizace a 

potřebné znalosti, i druhou, v oblasti řízení méně odborně kvalifikovanou skupinu. Za 

druhé měl zajistit dostatečnou návratnost dotazníků a zároveň pokud možno nezkreslit 

celkový obraz vedení jednání pedagogických rad v mateřských školách.    

4.3.2 Výzkumná metoda 

Pro výzkum byla zvolena metoda dotazníkového šetření, které obsahuje uzavřené i 

otevřené otázky. První část obsahuje faktografické otázky za účelem získání 

konkrétních dat souvisejících s podmínkami, za jakých jsou pedagogické rady 

realizovány. Druhou tvoří  uzavřené otázky. Respondenti volí mezi odpovědí „ano“ 

nebo „ne“, případně odpovídají „nevím“. Třetí část má za úkol zjistit názory vedoucích 

pracovníků na přínos, který jednání pedagogické rady má. 

Otázky byly zvoleny tak, aby pomohly najít odpověď na stanovený cíl výzkumu, 

zvolené  hypotézy a zároveň byly pro respondenty srozumitelné a nekladly velké nároky 

na jejich čas.  

4.3.3 Administrace dotazníku 

Dotazník byl distribuován prostřednictvím e-mailové korespondence. Zpět se vrátilo 

69 dotazníků, což je 69% z celkového počtu rozeslaných dotazníků.    
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4.4 ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT Z DOTAZNÍK Ů 

4.4.1 Interpretace získaných dat z 1. části dotazníku   

Otázka č.1: „Kolik pedagogických zaměstnanců má Vaše škola?“ 

Počet 

zaměstnanců 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 21 25 90 

Počet škol 6 4 6 2 12 4 12 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 

Graf č. 1 
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Z uvedené tabulky je patrný velký rozptyl v počtu pracovníků mateřských škol.  

Z přehledu jasně vyplývá, že při vyšším počtu zaměstnanců se jedná o  více mateřských 

škol sloučených pod jedním ředitelstvím. Respondenti cítili potřebu tuto skutečnost 

uvést do dotazníku.  

 Na zobrazeném grafu je vidět, že nejčastěji se jsou v daném výzkumu zahrnuty 

mateřské školy s počtem pedagogických zaměstnanců šest a osm. Vezmeme-li v úvahu 

z hlediska teorie porad optimální počet účastníků, který se pohybuje mezi 5 – 10, pak se 

v tomto rozmezí nachází 39 škol, což je 56,51% z celkového počtu výzkumného 

souboru.  
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Otázka č. 2: „Kolik jednání pedagogických rad máte v ročním plánu školy?“ 

Počet jednání 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Počet škol 2 2 1 8 12 14 4 4 1 18 3 

   Graf č. 2  
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Opět je zde mezi jednotlivými odpověďmi velký rozdíl. Z uvedené tabulky je 

zřejmé, že nejčastěji jsou porady naplánovány na každý měsíc nebo jedenkrát za 2 

měsíce. Ve dvou případech nejsou jednání pedagogické rady naplánovaná vůbec – 

konají se dle vyjádření respondentů dle potřeby. V jednom případě jde o mateřskou 

školu se dvěma pedagogickými pracovníky, ve druhém se třemi. 

 V případě mateřské školy s 90 pedagogickými pracovníky ředitelka uvedla, že: 

„Jednání pedagogické rady se uskutečňuje v rámci porad vedoucích učitelek a následně 

na poradách odloučených pracovišť a naopak.“ Jedná se tedy o dvoustupňové řízení 

pedagogických pracovníků.  Nejdříve se uskuteční „manažerská pedagogická rada“, 

následuje pedagogická rada vedoucích pracovnic s ostatními pedagogickými 

pracovnicemi na jednotlivých pracovištích. 
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Otázka č. 3:  „Jaká je nejčastější délka trvání jednání pedagogické rady?“ 

Délka jednání (hod) 0,5 - 1 1 –1,5 1.5 - 2 2 - 3 Více než 

3 

Dle 

potřeby 

Počet škol 1 8 37 18 4 1 

Graf č. 3 
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 Nejčastěji je uváděna délka jednání pedagogické rady mezi  1½  – 2 hodinami. 

Delší doba jednání více než 2 hodiny byla v několika případech zdůvodňována dlouhou 

diskusí. Ve dvou případech, kdy byla délka trvání uvedena 1 – 1½  hodiny bylo naopak 

dopsáno, že pak následuje volná diskuse. Porovnáme-li délku porady s doporučovanou 

dobou trvání maximálně  1½  z důvodu psychohygieny, pak musíme zvažovat, zda je 

v případě delšího trvání průběh porady efektivní, zaměřený k cíli jednání, či zda se 

jedná o volnou diskusi.  
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 Otázka č. 4: „V kolik hodin je zpravidla začátek jednání?“ 

 

Začátek jednání 
(hodina) 

10.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 Libovolně 

Počet odpovědí 2 1 5 39 16 3 2 1 1 

Graf  č. 4 
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Naprostá většina jednání pedagogických rad se koná v odpoledních hodinách, to 

znamená v době po ukončení provozu mateřské školy. Výjimku tvoří mateřská škola 

s internátním provozem a mateřská školy s 90 zaměstnanci, kde se konají v dopoledních 

hodinách. Obecně se nedoporučuje plánovat porady na konec pracovní doby, v případě 

mateřských škol jiná možnost není. Z hlediska křivky denní výkonnosti člověka se jeví 

jako přijatelný začátek jednání maximálně v 17.00 hodin. 
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Otázka č.5:  „Kde, v jakých prostorách se uskutečňuje jednání?“ 

Místo konání třída ředitelna denní místnost,  
sborovna 

jídelna dětí 

Počet odpovědí 44 12 12 1 

Graf č. 5 
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 Převážná část jednání pedagogických rad probíhá dle vyjádření respondentů ve 

třídách. Pokud jsou zajištěny židle, případně stoly odpovídající vzrůstu pedagogických 

pracovníků, pak může být prostředí třídy působit podnětně. Problém nastává, když 

účastníci musí sedět na dětských židličkách, hrbí se nad nízkými stolečky. Dalším 

úskalím souvisejícím s ukončením provozu je i omezení či ukončení dodávky tepla do 

školy. Prostorné třídy s množstvím oken rychle vychládají, což nepřispívá k tepelné 

pohodě přítomných.  
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Otázka č. 6:  „Kdo pořizuje zápis z jednání pedagogické rady?“ 

Osoba pořizující zápis ředitelka zástupkyně  určená učitelka učitelky se střídají 
Počet respondentů 12 13 6 38 

Graf č. 6 
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 V pořizování zápisu z porady se učitelky zpravidla střídají. Někteří respondenti 

uvedli i jakým způsobem se učitelky střídají 
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4.4.2 Interpretace dat získaných ze 2. části dotazníku 

počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 7: 
„ Svoláváte pedagogickou radu i mimo plánované 
termíny?“ 54 13 2 

Graf č.  7 
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Vzhledem k tomu, že přibližně třetina škol má naplánovanou pedagogickou radu na 

každý měsíc, je vysoký počet škol, kde jsou porady i mimo tyto termíny, překvapující. 

Nabízí se různá vysvětlení. Buď se spíše jedná o operativní poradu, kdy je třeba vyřešit 

personální nebo provozní záležitosti, náhle vzniklý pedagogický problém,  nebo 

ředitelky jsou tak aktivní při projednávání problematiky a vedení pracovníků 

v pedagogické oblasti .  

počet odpovědí 
ano ne nevím 

     Otázka č. 8:   
„Ú častní se jednání pedagogické rady vždy 
všichni pedagogičtí pracovníci (mimo 
nemocných)?“ 7 2 0 
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Odpověď na tuto otázku měla vyjasnit, zda si všichni ředitelé uvědomují základní 

atribut pedagogické rady, tj. účast všech pedagogických pracovníků. Pouze ve dvou 

případech se jednání pedagogické rady nezúčastňují všichni pedagogové. V jednom 
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případě se jedná o internátní mateřskou školu, kde nelze nechat děti bez dohledu. 

V druhém případu není doplněno vysvětlení.  

počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 9:   
„Máte i jiné porady, kde řešíte konkrétní pedagogický 
problém pouze s některými pedagogickými pracovníky?“ 42 7 0 

Graf č. 9 
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Mimo jednání pedagogické rady se v 60,9% mateřských škol konají i jiné porady 

zabývající se pedagogickou problematikou. Je to žádoucí praxe, zejména u větších  škol, 

neboť konkrétní pedagogické problémy se netýkají vždy všech pedagogů.  

počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 10:  
„Myslíte si, že je  jednání vašich pedagogických rad 
přínosné pro všechny pedagogické pracovníky?“ 64 1 4 

Graf č. 10 
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Jedná se o pohled vedoucího pracovníka na možný přínos jednání pro účastníky, 

jakousi zpětnou vazbu na průběh a závěry porady. Z tohoto pohledu velmi dobré 

výsledky. Zajímavé by bylo srovnání těchto odpovědí s odpověďmi pedagogických 

pracovníků. 
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počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 11:  
„Mají všichni účastníci možnost se 
k projednávaným otázkám vyjádřit?“  69 0 0 

Graf č. 11 
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Odpověď na tuto otázku byla u všech respondentů kladná, to znamená že ve všech 

69 školách, což je 100% z celkového počtu, je možnost se k projednávaným otázkám na 

pedagogické radě vyjádřit.  

počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 12:  
Přichází vaši pedagogičtí pracovníci 
na jednání pedagogické rady s návrhy 
pro zkvalitnění vzdělávací úrovně vaší 
školy?“  

57 7 5 

Graf č. 12 
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Vysoké procento respondentů uvedlo, že účastníci jednání pedagogických rad 

přicházejí s nápady, podněty, návrhy pro zkvalitnění vzdělávací úrovně školy. U porad, 

kde se pedagogičtí pracovníci aktivně neangažují, by bylo třeba provést hlubší analýzu 

podmínek souvisejících s jejich realizací.  
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počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 13:  
 „Podílí se pedagogičtí pracovníci aktivně na tvorbě ŠVP, 
sebehodnocení školy apod., vyjadřují na jednání 
pedagogické rady své názory?“ 64 5 0 

Graf č. 13 
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Ve většině mateřských škol se na tvorbě vzdělávacího programu školy, 

sebehodnocení školy apod. podílí všichni pedagogičtí pracovníci, což je žádoucí stav. 

V pěti školách tomu tak není, z toho ve čtyřech případech se jedná o jednotřídní a 

dvoutřídní mateřské školy.  

počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 14:   
„Předávají si účastníci  na pedagogických 
radách poznatky z DVPP, vlastní pedagogické 
zkušenosti?“     66 3 0 

Graf č. 14 
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Z výše uvedeného přehledu je vidět, že předávání poznatků z DVPP i vlastní 

pedagogické praxe patří k časté náplni jednání pedagogických rad. 
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Počet odpovědí 
ano ne nevím 

Otázka č. 15:  
Využíváte během jednání pedagogické rady 
pomůcky (např. flipchart, počítač) či různé 
metody a techniky (např. brainstorming, 
SWOT analýza)? 

18 51 0 
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Většina jednání pedagogických rad probíhá formou verbální prezentace vedoucího 

porady a diskusí. Vezmeme-li v úvahu fakt, že není rozlišena kategorie pomůcek a 

aktivizujících technik a metod, pak se z hlediska efektivního řízení jedná o nevyhovující 

skutečnost. Vlivem jejich absence není skutečně dost dobře možné týmově dosahovat 

společných cílů. I řízená diskuse vyžaduje zaznamenávání nápadů a názorů, ke kterým 

jsme došli a práci s nimi.      

počet odpovědí 

ano ne Nevím 

Otázka č. 16:  
Považujete jednání vašich pedagogických rad za 
přínosná pro Vás jako ředitelku školy? 

69 0 0 

Jako přínosná označilo jednání pedagogické rady 69% respondentů, což je 100%.  
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4.4.3 Interpretace dat 3. části dotazníku 

Třetí část dotazníku tvořila volná otázka, kde měli respondenti (tj. ředitelé 

mateřských škol) vyjádřit, v čem spatřují přínos pedagogických rad pro řízení jejich 

školy. Většina z nich vidí jejich přínos v několika oblastech. Odpovědi byly shrnuty do 

následujících kategorií dle shodnosti významu odpovědi: 

 

• společné řešení problémů      28 odpovědí 

• výměna názorů, seznámení s názory ostatních   20 odpovědí 

• společné setkání        14 odpovědí 

• týmová práce nad projekty, ŠVP, evaluační zprávou…  14 odpovědí 

• získání stejné informace pro všechny    14 odpovědí 

• výměna zkušeností, poznatků z praxe, DVPP   12 odpovědí 

• metodické vedení, ujasnění si pedagogických  přístupů, metod 
práce s dětmi                                                                     6 odpovědí  

• ustanovení závěrů platných pro všechny, jednotný postup    4 odpovědi 

• participativní a týmové řízení, rozdělení úkolů, kompetencí   4 odpovědi 

• organizační zajištění provozu       3 odpovědi 

• ocenění mimořádného výkonu přede všemi      2 odpovědi 

• posilování filosofie školy        2 odpovědi 

• poznání vlastností a schopností podřízených     1 odpověď 

• poznání vztahů mezi zaměstnanci       1 odpověď  
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4.5 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ŘENÍ, ZÁV ĚRY 

Výsledky dotazníkového šetření podávají obraz o organizaci, vedení, průběhu a 

přínosu jednání pedagogických rad mateřských škol. Zároveň nám mohou potvrdit či 

vyvrátit předem stanovené hypotézy.    

4.5.1 Potvrzení či vyvrácení hypotéz 

Hypotéza 1: Podmínky přispívající k efektivnímu průběhu jednání pedagogické rady 

jsou v jednotlivých mateřských školách rozdílné. 

V rámci dotazníkového šetření byly sledovány pouze některé podmínky ovlivňující 

efektivní průběh porady. Nebyly zjišťovány podmínky typu styl řízení ředitele školy, 

neboť každá z těchto podmínek by vyžadovala samostatné podrobnější šetření. 

Potvrdilo se, že podmínky jsou rozdílné, a to zejména:  

• v počtu pedagogických pracovníků, resp. účastníků porad (2 – 25, resp. 90 

pedagogických pracovníků) 

• počtu plánovaných jednání pedagogických rad (0 – 11 v průběhu školního roku) 

• čas zahájení jednání ( 10.00 hodin – 18.00 hodin) 

• délka jednání (30 – 180 minut a déle) 

• místo jednání (třída mateřské školy, sborovna, ředitelna, zasedací místnost) 

• osobě zapisovatele porady (ředitel, zástupce, určená učitelky, učitelky se střídají. 

Hypotéza číslo 1 byla potvrzena. 

Hypotéza 2: Na jednání pedagogických rad v mateřských školách se málo využívají 

pomůcky, metody a techniky, které aktivizují účastníky, podporují týmovou 

spolupráci a jsou efektivní při dosahování cílů jednání.  

Pouze v  26,1%  mateřských škol se na jednání pedagogických rad využívají 

pomůcky a metody a techniky, které aktivizují účastníky a jsou efektivnější při 

dosahování cíle jednání. Vezmeme-li v úvahu, že se může jednat o využití pouze jediné 

techniky – např. SWOT analýzy, jak uvedli 2 respondenti, pak by výsledný počet škol, 

které systematicky a programově využívají efektivních metod řízení porad byl ještě 

menší. Zajímavé je, že se v této oblasti více nepromítlo manažerské vzdělání významné 

části respondentů. 

Hypotéza číslo 2 byla potvrzena. 
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Hypotéza 3: Vedoucí pracovníci mateřských škol považují jednání pedagogické rady 

za přínosná. 

Na otázku, zda jsou jednání pedagogické rady přínosná pro ně osobně, 100% 

respondentů (vedoucích pracovníků mateřských škol) odpovědělo, že ano. Za přínosné 

pro ostatní pedagogické pracovníky je považovalo 92, 8% . Na dotaz, v čem spatřují 

přínos pro řízení školy jich dokázali najít celou řadu.    

Hypotéza číslo 3 byla potvrzena. 
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5 ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů 

5.1 ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů DOTAZNÍKU K ORGANIZACI 

JEDNÁNÍ 

 Z analýzy zjištěných výsledků vyplynulo, že v oblasti organizace porady jsou 

hodnotné výsledky získané za pomoci především faktografických a doplňujících 

uzavřených otázek. Následující závěry srovnávají stávající praxi s teorií. 

Plánování 

Předem připravený plán jednání pedagogické rady je téměř ve všech školách, počet 

jednání se velmi liší, nejčastější počet je 10 jednání ročně, což odpovídá frekvenci 

jednání 1x měsíčně. Časté je zařazování porady i mimo plán a porady jen s některými 

pedagogy nad konkrétní záležitostí. Časový interval jednoho měsíce mezi poradami se 

jeví jako optimální, záleží především na cíli a obsahu jednání, což si musí ředitelé 

uvědomit a dát do správných souvislostí. Plán je součástí ročních plánů, proto termín a 

téma porady by měli předem znát všichni pedagogičtí pracovníci.  

Začátek jednání 

Začátek jednání bývá zpravidla v pozdních odpoledních hodinách, po skončení 

přímé práce u dětí. To musí u většiny účastníků negativně ovlivňovat jejich pozornost a 

psychickou činnost, zejména pokud je porada v 17.00 hodin a později. S touto 

skutečností nelze nic dělat, pokud jsou v mateřské škole děti, musí být přítomen 

pedagogický pracovník. Řídící porady by měl dbát na to, aby porada byla ukončena do 

18.00 hodin, neboť po této hodině rapidně ubývá duševní výkonnost. Optimální doba 

jednání bývá v dopoledních hodinách, což naplňují 2 školy.  

Místo konání 

Jako místo konání je nejčastěji udávána třída mateřské školy. Pokud nelze najít 

vhodnější prostory, je třeba, aby na jednání porady byly připraveny stoly a židle po 

ergonomické stránce odpovídající dospělým osobám.  
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Délka trvání jednání 

Uváděná doba jednání příliš nenasvědčuje efektivitě jednání. Optimální délka 

porady se má pohybovat mezi 1 – 11/2 hodinou. Dle výsledků výzkumu tento 

požadavek splňuje pouze 8 škol. Efektivním řízením porady lze tuto skutečnost 

pozitivně ovlivnit. Pokud mají účastníci zájem o volnou diskusi, může následovat po 

jednání. V oblasti efektivního řízení porad má mnoho škol značné rezervy.  

Účastníci 

Počet účastníků na jednání pedagogických rad se pohybuje mezi 2 až 25 osobami. U 

více než 50% škol se porad účastní optimální počet osob pro efektivní týmovou 

spolupráci, většina ostatních se pohybuje v širší toleranci velikosti skupiny od 3 do 15.  

O skupině nelze hovořit u 6 mateřských škol s počtem pedagogů 2. V případě dalších 5 

škol je skupina příliš velká, týmová práce je obtížná. Z dalších výsledků šetření 

vyplývá, že pedagogické kolektivy společně řeší problémy, spojují je společné cíle i 

zájmy. Odtud je jen malý krůček k týmové spolupráci, kde každý má svou roli, kterou 

plní v souladu se svými schopnostmi a dovednostmi.  

5.2 ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů DOTAZNÍK Ů Z OBLASTI 

VEDENÍ A PRŮBĚHU JEDNÁNÍ 

  Z oblasti vedení a vlastního průběhu jednání bylo do dotazníku zařazeno jen 

několik otázek. Pro upřesnění některých skutečností by bylo zapotřebí rozsáhlejší 

dotazníkové šetření se znalostí problematiky respondenty (např. teorie porad, typologie 

účastníků) nebo by bylo vhodnější využít metodu pozorování (lépe nepřímé, pomocí 

záznamu) a následné vyhodnocení průběhu jednání pedagogických rad. Týká se to 

zejména forem a obsahu diskuse a zaměření jednání na předem stanovené cíle, 

vystupování účastníků a podobně.  

Způsob vedení jednání 

Z výše uvedených výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že pouze 26,1% škol 

při vedení porady využívá nějaké pomůcky, metody či techniky aktivizující účastníky a 

podporující jejich týmovou spolupráci. Z tohoto, ale i dalších výsledků šetření, lze 

usuzovat, že v převážné většině jsou jednání řízena ředitelem, který předkládá, 

navrhuje, hodnotí, usměrňuje. Zapojení účastníků je tedy formou diskuse 
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k předkládaným tématům. Uvedená míra zapojení účastníků je k jednotlivým oblastem 

pedagogické problematiky vysoká. Výsledky šetření vypovídají, že ve 100% mají 

účastníci porad možnost vyjádřit se k projednávaným otázkám. Na 95,7% jednáních 

pedagogické rady si účastníci předávají poznatky z DVPP, dělí se o zkušenosti a 

poznatky z pedagogické praxe. Na 92, 8% se aktivně podílí na tvorbě pedagogických 

dokumentů, na 82,6% přichází s návrhy pro zkvalitnění vzdělávací úrovně školy.     

Zápis 

V provedení zápisu se na většině mateřských škol střídají učitelky. Přesto počet 

škol, kde pravidelně dělá zápis ředitelka, je poměrně vysoký. Bez zjištění bližších 

důvodů, proč tomu tak je, můžeme usuzovat, že má ráda vše pod kontrolou, proto si i 

průběh porady s přijatými závěry zaznamená raději sama.  

5.3 ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU Z OBLASTI P ŘÍNOSU 

JEDNÁNÍ 

Výsledky dotazníkového šetření vypovídají, že ředitelé mateřských škol považují 

jednání pedagogické rady za přínosná pro všechny účastníky (100% pro ředitele, 92,8% 

pro ostatní účastníky). 

 Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že respondenti vyzdvihují za největší přínos 

jednání pedagogických rad pro řízení organizace spolupráci, posilování sounáležitosti, 

vzájemnou komunikaci, což jsou základní atributy týmové spolupráce. Sama týmová 

práce nad významnými pedagogickými dokumenty je v odpovědích respondentů 

zmiňována čtrnáctkrát. Co se objevuje v odpovědích málo a mělo by být stěžejní náplní 

jednání pedagogické rady z hlediska řízení školy, je oblast participace a týmového 

řízení školy v oblasti vzdělávání, včasná identifikace problémů, změn ve společnosti, 

hledání nových cest, příležitostí, přístupů ve vzdělávání, strategií. 
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6 ZÁVĚR 

Výsledky výzkumu prokázaly, že pedagogická rada hraje v podmínkách 

mateřské školy významnou roli. Projevuje se to zejména na jednání pedagogických 

rad, kde se její členové aktivně podílí na tvorbě důležitých pedagogických dokumentů, 

přichází s návrhy na zkvalitnění vzdělávací úrovně školy, společně řeší problémy 

v pedagogické oblasti. U několika škol je zavedeno participativní a týmové řízení. 

Společné setkávání, spolupráce v mnoha oblastech dominují při vnímání přínosu 

jednání pro řízení mateřské školy. Na druhou stranu výsledky potvrzují skutečnost, že  

jednání je většinou vedeno tradičním způsobem, kdy vedoucí porady verbálně 

prezentuje informace, návrhy, úkoly, řešení a účastníci se k nim vyjadřují, případně nad 

nimi diskutují. Z toho vyplývá, že ředitelé buď nemají dostatečné znalosti týkající se 

současných trendů ve vedení porad nebo podceňují význam vedení lidí při dosahování 

cílů z hlediska týmového řízení pedagogického procesu. 

Podmínky, které ovlivňují efektivitu jednání pedagogické rady v mateřských 

školách, jsou velmi rozdílné. Proto není možné stanovit jednotný model vedení 

jednání pedagogické rady v mateřské škole. Ředitelé musí vycházet ze stanovených 

cílů a obsahu porady, vzít v úvahu konkrétní podmínky své školy (počet účastníků, 

jejich skladba, doba jednání, místo jednání…) a tomu přizpůsobit obsah a vedení 

jednání. Jen tak bude jednání pedagogické rady efektivním nástrojem řízení školy 

v pedagogické oblasti.          

 

Doporučení pro vedoucí pracovníky mateřských škol 

Organizování a vedení porad je dovednost, kterou je třeba si osvojit a rozvíjet 

v souladu se změnami společnosti a potřebami školy. Znalosti lze čerpat z odborné 

literatury a vzdělávacích kurzů, které nejsou zaměřeny přímo na školy.    

 

Příležitost pro odborníky a instituce pracující v oblasti vzdělávání školského 

managementu: 

Zařadit do svého programu semináře a kurzy na téma vedení porady ve škole a 

týmové řízení školy. 
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Příloha č. 1 

 DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY MŠ 

 

Vážené kolegyně, 

 

 prosím Vás o vyplnění a odeslání dotazníku, který bude sloužit jako podklad 

pro mou bakalářskou práci při zpracování údajů o efektivitě jednání pedagogické rady 

v mateřské škole a jejím dopadu na řídící práci. Odpovědi prosím zašlete na e-mail: 

dsilhanova@centrum.cz.    

 Předem moc děkuji za ochotu a pomoc. 

      Dobroslava Šilhanová 

      studentka 3 ročníku CŠM UK v Praze 

 

PROSÍM O DOPLNĚNÍ DLE SKUTE ČNOSTI 

 
Prosím zde napište 

odpověď 

Kolik pedagogických zaměstnanců má Vaše škola?  

Kolik jednání pedagogických rad máte v ročním plánu 

školy? 

     

Jaká je nejčastější délka trvání jednání pedagogické rady?  

V kolik hodin je zpravidla začátek jednání?  

Kde, v jakých prostorách se uskutečňuje jednání?  

Kdo pořizuje zápis z jednání pedagogické rady?  
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Prosím o doplnění jedné z možných variant odpovědi. 

 ano ne nevím 

Svoláváte pedagogickou radu i mimo plánované 

termíny?  

   

Účastní se jednání pedagogické rady vždy všichni 

pedagogičtí pracovníci (mimo nemocných)? 

   

Máte i jiné porady, kde řešíte konkrétní pedagogický 

problém pouze s některými pedagogickými pracovníky? 

   

Myslíte si, že je jednání vašich pedagogických rad 

přínosné pro všechny pedagogické pracovníky? 

   

Mají všichni účastníci  možnost se k projednávaným 

otázkám vyjádřit? 

   

Přichází Vaši pedagogičtí pracovníci na jednání 

pedagogické rady s návrhy pro zkvalitnění vzdělávací 

úrovně Vaší školy? 

   

Podílí se pedagogičtí pracovníci aktivně na tvorbě ŠVP, 

sebehodnocení školy apod., vyjadřují na jednání 

pedagogické rady své názory  ? 

   

Předávají si na jednání pedagogické rady poznatky 

DVPP, vlastní pedagogické zkušenosti?   

   

Využíváte během jednání pedagogické rady pomůcky 

(např. flipchart, počítač) či různé metody a techniky 

(např. brainstorming, SWOT analýza)? 

   

Považujete jednání vašich pedagogických rad za 

přínosná pro Vás jako ředitelku školy?  

   

V čem spatřujete největší přínos pedagogických rad pro řízení Vaší školy (prosím o 

vyjádření vlastního názoru):   
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Dávám souhlas se zapůjčováním mé bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

V Třebíči 28. 3. 2009                                      Dobroslava Šilhanová 


