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Název práce: Efektivní komunikace zástupce ředitele jako prevence krizových situací 

na základní škole 

Autor:   Mgr. Jaroslav Střeštík 
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Resumé 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace zástupce ředitele s ostatními 

účastníky pedagogického procesu na základní škole.  

Cílem bakalářské práce bylo stanovit a popsat efektivní metody práce, které snižují vznik 

krizových situací v komunikaci zástupce ředitele.   

Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která byla zaměřena pomocí 

odborných zdrojů na problematiku komunikace a předcházení konfliktům. Zde byly popsány 

požadavky na komunikační dovednosti, organizační schopnosti a  profesionalitu 

v pedagogických otázkách při činnosti kontrolní. Bylo vymezeno místo  zástupce ředitele 

v managementu školy a popsán právní rámec funkce zástupce ředitele. 

Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku porovnání úrovně komunikace na 30 základních 

školách v České republice. Byl proveden rozbor a popis zjištěných skutečností. Výsledky 

poukázaly na částečné nedostatky v oblasti komunikace a nedostatečné využívání 

informačních technologií. Ukázala se nutnost zlepšit organizaci práce, aby nedocházelo 

k pracovnímu přetížení osob ve funkci zástupce ředitele. Zjištění vyústila v konkrétní návrhy 

k řešení situace.  

Za největší přínos práce je možné považovat popis a rozbor aktivit zástupce ředitele, způsob 

organizace činností a využívání počítačových technologií při sdílení informací, dále návody, 

zkušenosti a praktické rady autora, adresované osobám, které zastávají pozici zástupce 

ředitele školy nebo se na ni připravují.  

Závěr práce nabízí v samostatně zpracované části konkrétní potupy, jak efektivně zvládnout 

funkci zástupce ředitele a předcházet vzniku krizových situací, které přináší každodenní 

komunikace s kolegy, žáky a rodiči při naplňování poslání školy. 

 

Klí čová slova:   

Komunikace, krizová situace, zástupce ředitele, základní škola, prevence, efektivita, metody 

práce, kompetence, pedagogický proces, kontrolní činnost, informační systém školy, 

počítačové technologie, sdílení informací, syndrom vyhoření, psychická odolnost. 
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Title of the bachelor work: Efective communication of a  deputy headteacher as a prevention 
of critical situations at a primary school. 

 
 
Summary  
 
My bachelor work dealt with the communication problem of a deputy head teacher and other 
participants in pedagogical process at a primary school. 
 
The aim of the work was to define and describe effective working methods, which decrease 
the risk of critical situations in a deputy head teacher’s communication.  
 
The work consisted of two main parts. The theoretical one was, using professional sources, 
aimed at communication problems and conflicts prevention. Demands on communication and 
organisational skills were described here as well as a professional approach towards 
pedagogical questions with control activities. The position of a  deputy head teacher within 
the school management was specified; together with the legal frame of the deputy head 
teacher position. 
 
The practical part elicited, on the basis of a questionnaire, comparison of communication level 
at 30 primary schools in the Czech Republic. Analysis and description of recognized facts was 
carried out. Results showed partial deficiencies in communication and insufficient use of 
information technologies. A necessity to improve work organisation to avoid overburdening 
of a person working in the deputy head teacher position occurred as well. Recognised facts 
resulted in particular proposals to solve such situations.  
 
The most important benefit was seen in describing and analysing a deputy head teacher’s 
activities – the way his/her activities were organised as well as the way computer technologies 
were used to share information. Instructions, experience and practical advice of the author 
were recognised to be other benefits, too. They were addressed to both persons working in the 
position of a deputy head teacher and the persons preparing for such position.  
 
At the end of the work, as a separate part, the author mentioned particular procedures that 
help manage the work in the position of a deputy head teacher effectively and prevent from 
critical situations which can occur in every day communication with colleagues, pupils and 
pupils´ parents as s/he tries to fit the role of school.     
 
               
Key words:   

Comunication, critical situation,  deputy head teacher, primary school, prevention, 

effectiveness, work methods, competence, pedagogical process, control activity, school 

information system, computer technologies, information sharing, burnout syndrome, mental 

resistance. 
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1 Úvod  
Téma závěrečné bakalářské práce autor vybral na základě skutečnosti, že osoba, které je 

nabídnuto místo zástupce ředitele školy (dále jen ZŘ), se dostává do zcela nové pracovní 

a zároveň životní situace. Ve většině případů přichází z pracovní pozice učitele. Záhy  je 

nucen řešit náročné situace spojené s komunikací se všemi účastníky pedagogického procesu, 

většinou bez předchozí možnosti přípravy a získání základních informací, co pozice ZŘ 

v praxi přináší. Pracovní náplň ZŘ a jeho kompetence jsou velice odlišné a vyžadují zvládání 

zcela nových procesů, které se na pozici učitele nevyskytují.   

Práce si klade za cíl shromáždit informace důležité pro vykonávání funkce zástupce ředitele 

základní školy, poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku a věnovat se zvláště 

způsobům vedení efektivní komunikace a předcházení krizovým situacím.  

Teoretická část přináší informace o legislativním zakotvení funkce zástupce ředitele ve 

školském systému. Předkládá základní popis pracovní náplně a zaměření vlastní práce ZŘ.  

Dále seznamuje čtenáře se základní terminologií, definuje, co je to komunikace, krizová 

situace. Přináší poznatky ze současného pojetí marketingového řízení školy. Zavádí postupy 

a mapuje krizová místa, kde může docházet k zárodkům krizových situací v komunikaci mezi 

jednotlivými účastníky pedagogického procesu. 

Praktická část se věnuje popisu životního cyklu školy a každodenním pracovním povinnostem 

ZŘ spojených s nutností komunikovat, předávat, získávat, zpracovávat a neustále analyzovat 

informace.  Přináší praktické rady, jak postupovat, aby nedocházelo ke konfliktním případům, 

které vyžadují  další časové zaneprázdnění při již takto velmi vyčerpávající práci. 

Součástí praktické části je i průzkum porovnání způsobu práce a vedení komunikace ZŘ na 

jiných školách. Rozbor a interpretace výsledků výzkumu jsou dále použity při stanovení 

optimálních postupů při organizaci každodenní práce zástupce ředitele. 

Přínos práce spatřuji ve shrnutí poznatků o specifických úkolech a obtížích spojených 

s řízením základních škol, zlepšení orientace ve stále narůstající administrativní činnosti, která 

snižuje efektivitu vlastní práce ZŘ, nutnou pro další rozvoj a směřování škol.  

Tato práce je určena všem stávajícím ZŘ a dále všem zájemcům o tuto práci, aby získali 

představu o objemu úkolů, které před ně nová funkce staví, a dokázali sebekriticky zhodnotit, 

zda jsou pro tuto práci dostatečně způsobilí a odolní.  

Výkon práce spojený s funkcí zástupce ředitele zásadně ovlivňuje klima školy, pracovní 

prostředí žáků a zaměstnanců školy. A právě osobnost ZŘ školy, jeho schopnosti, motivace 

a psychická odolnost, má klíčovou roli v tomto procesu. 
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2 Komunikace  

2.1 Teorie komunikace        

Slovo komunikace je latinského původu. V latině communicare znamená communem 

reddere – učinit společným. Communicare est multum dare – Komunikovat znamená mnoho 

dát1. V komunikaci se běžně používá i prvků  nonverbální komunikace – zrakový kontakt, 

mimika – sdělování výrazem obličeje, kinezika a gestika – řeč pohybů a gest,  proxemika – 

vztah v prostoru, distance a intimita, haptika – nauka o dotecích. Každá osoba, která 

komunikuje, vědomě či nevědomě vysílá a přijímá výše zmíněné komunikační signály, které 

sdělují mnoho informací nad rámec mluveného slova.     

Verbální komunikace je sdělení informací pomocí slov modulovaných tónem hlasu. Způsob, 

kterým komunikujeme ovlivňuje pocity a vůli druhé strany. Takto vzniká sociální 

komunikace. Ta se váže na společné činnosti, vzájemné působení a primárně buduje kvalitu  

mezilidských vztahů.  

Pojem komunikace je využíván i v dalších vědních oborech. Pro ilustraci uvádím další pojmy, 

které mají souvislost se zaměřením této práce. 

Pedagogická komunikace – „Je speciální část sociální komunikace, vzájemná výměna 

informací mezi účastníky vzdělávacího procesu.“ 2  

Marketingová komunikace škol – využívání poznatků z marketingu v pedagogické praxi.3  

Komunikace je také výměna informací mezi dvěma částmi technického zařízení. 

Ve výčtu definic pojmu komunikace bychom mohli pokračovat. Pro zaměření této práce jsou 

však klíčové právě zmíněné typy a jejich definice. Máme-li se věnovat procesu komunikace 

zástupců ředitele v prostředí školy, je nutné si uvědomit, že právě jejich způsob jednání je 

vnímán všemi účastníky pedagogického procesu a zároveň osoba ZŘ je vystavena 

a ovlivňována úrovní komunikace zúčastněných stran. Základní poučka, často uváděná 

v odborné literatuře, zní: 

 

Není možné nekomunikovat. 

I tím, že s někým nekomunikujeme, sdělujeme určitou informaci. 

 

 

                                                 
1 KŘIVOHLAVÝ, J. Neverbální komunikace. Praha : SPN, 1988. 
2 MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3, s.24. 
3 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín : Ekka, 1996. ISBN 80-902200-8-8. 
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2.2 Krizová situace v komunikaci 

Krizovou situací můžeme nazvat časové období, po které se některé ze stran pedagogického 

procesu dlouhodobě nedostává očekávaných informací nebo naopak dostává informace 

s nečekaným obsahem, jímž se cítí ohrožena na svých právech, nebo informace avizují změny 

zaběhnutých zvyků či nepsaných pravidel. 

 „Každý z nás má své specifické představy, svá očekávání, svá přání, své potřeby a ty jsou 

odlišné od člověka k člověku. To, že konflikty jsou a budou, je pochopitelné. Jsme odlišní 

a musíme být odlišní. Důležité je, jak budeme konflikt řešit. Zda v duchu přátelském, nebo 

konfrontačním.“ 4  

Je pochopitelné, že i fungující škola s výborným pedagogickým sborem se dostane do situace, 

kdy vznikají a sílí konflikty mezi jednotlivými členy. Vzniklé situace ve škole potom mívají 

nejrůznější průběh. 

Konflikty v organizaci a zejména neřešené konflikty ze strany vedení školy mohou mít stinné 

negativní důsledky. Pokud se je nepodaří včas zjistit a přijmout adekvátní opatření, může se 

organizace začít vzdalovat svému skutečnému poslání. Problémoví zaměstnanci stravují 

energii ostatních, provádějí destrukci přátelských pracovních vztahů, vedou k nedůvěře 

a k vyvolání depresivní atmosféry na pracovišti. Bohužel jejich příčinou je často nedůsledný 

a nejednotný přístup vedení školy k jednotlivým zaměstnancům nebo malichernosti, 

netolerantnost či nedostatek běžného nadhledu a humoru v každodenní činnosti. 

 

2.2.1 Druhy konflikt ů 

ZŘ se ve své praxi dostává do nové role. Má při plnění svých pracovních povinností více 

příležitostí navštěvovat jednotlivé výukové hodiny, je účastníkem předmětových komisí, 

obrací se na něho jednotliví zaměstnanci školy se svými problémy a očekává se od něj, že 

zaujme určitá stanoviska, rozhodne v jejich prospěch či přijme příslušná opatření. Zde mohou 

vznikat konflikty z nejrůznějších příčin a podnětů. 

Tyto skutečnosti mohou mít mnoho příčin a vyžadují řešení. Křivohlavý5 uvádí jako 

nejčastější příčiny těchto situací: 

- konflikt názorů, např. na způsob hodnocení pracovní kázně nebo iniciativy ve škole; 

- konflikt postojů, např. lpění na osvědčeném postupu organizace vyučování proti ochotě   

přijmout inovační změny nebo při řešení kázeňských přestupků; 

                                                 
4 KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 2. přeprac. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-642-X, s. 12. 
5 KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 2. přeprac. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-642-X. 
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- konflikt zájmů, zájem na „standardním“ systému čtvrtletních odměn proti zájmu skutečného  

ocenění kvality práce pružnějším systémem odměn bez důrazu na „životní zkušenosti“; 

- konflikt při upřednostnění nákupu školních pomůcek pro určitý předmět; 

- konflikt při rozdílných představách o kvalitě výkonu výuky, správy kabinetu, dokumentace 

o třídě, způsobu vykonávání dozorů aj.; 

- konflikt při tvorbě rozvrhu a „znevýhodnění“ některého z učitelů. 

Vnitřní konflikty jsou spojované často s pocitem nedocenění vlastních schopností a výsledků 

práce, nedocenění vedení zájmových kroužků a jiné práce se žáky.  

 

2.2.2 Interpersonální konflikty 

Interpersonální konflikty vznikají mezi dvěma nebo více pracovníky. Můžeme sem zařadit 

také konflikty mezi skupinami pracovníků, a pak hovoříme o konfliktech meziskupinových. 

Typický bývá ve školství např.  konflikt mezi učiteli a vychovateli, učiteli a pracovníky 

úklidu, kde převládá jistý druh pocitu nadřazenosti, jak uvádí Eger: 6 

„Největší nebezpečí se skrývá v tzv. hraničním konfliktu, kdy dochází k personální glorifikaci 

a nikdo nechce konsenzus. Strany očekávají pouze výhru a má to být situace: vítěz – 

poražený, často ale končí: poražený – poražený. Skutečný, hlavní cíl ztrácí význam ve 

zbytečné neefektivní bitvě.“ 

 

2.2.3 Řešení konflikt ů 

Zde platí více než jinde, že nejlepším způsobem řešení konfliktů je preventivní opatření. 

Vedení školy by mělo mít nastavený takový způsob vnitřní komunikace a získávání zpětné 

vazby, aby jeho členové dokázali při vzájemné součinnosti efektivně řešit vznikající 

konflikty. 

Krizovým situacím se nelze stoprocentně vyhnout. Vhodnými nástroji jim však můžeme 

předcházet nebo je možné se připravit na jejich efektivní řešení. 

Zavést opatření, která by zabránila vzniku krizových situací v případech, jež se dají předvídat 

– neporušovat zásady dodržování základních hodnot mezilidské komunikace, pořádat školení 

pro pracovníky na pozicích s velkou psychickou zátěží, sledovat a vyhodnocovat situace, 

které mohou při neřešení přerůst v krizovou situaci (např. včasné přijímání opatření, včasné 

zveřejňování informací, vyvěšování závěrů z porad včetně přijatých opatření, termínů a osob 

zodpovědných za jejich plnění). 

                                                 
6 EGER, L. Efektivní školský management. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. ISBN 80-7082-431-1, s.75. 
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Vedení školy a zvláště ZŘ, je-li pověřen touto činností, by měl včas plánovat personální 

obsazení, hlídat odchody do penze, nástup na mateřskou dovolenou, sledovat technický stav 

budovy, monitorovat stav počtu žáků, podávat včasné informace žákům a rodičům 

o záměrech školy v organizaci studia a školních akcí atd.  

Dále, jak doporučuje Eger7, je vhodné vytvoření specifických plánů řešení pro každou 

kategorii krizových situací. 

 

2.3 Komunika ční kompetence Z Ř 

Při řešení konfliktů a krizových situací by měl být ZŘ zvládat své vystupování a být schopen 

konfrontace. Umět říci ne, když má jiný názor. Měl by být schopný ukázat rozum, vést 

diskuzi a hledat řešení, prezentovat své myšlenky a pocity zřetelně, stručně, klidně, poctivě. 

ZŘ by měl rozvíjet umění naslouchat včetně schopnosti vyjádření porozumění druhému.  

Musí si osvojit schopnost hodnocení všech aspektů problému, získat nadhled nad omezenou 

perspektivou, kterou by jinak normálně přijal. Potřebuje být schopen vyjádřit společné cíle, 

které by pomohly oběma stranám konfliktu, a ty se mohly povznést nad rozdíly v zájmu 

budoucího úspěchu. 

 

2.4 ICT kompetence Z Ř 

ICT – Information and communication technology (informační a komunikační technologie) 

tvoří v dnešní době jeden ze základních pilířů profesionality každého pracovníka. Vzhledem 

ke své dosavadní praxi autor tvrdí, že člověk, který je ve školství v řídicí funkci a neovládá 

základní dovednosti ve využívání ICT, by neměl tuto funkci vykonávat. Současné právní 

normy tuto dovednost nepředepisují, ale stupeň získané počítačové gramotnosti ZŘ je přímo 

úměrný efektivitě jeho práce. Náročnost úkolů spojených s vykonáváním funkce ZŘ vyžaduje 

poměrně vysokou znalost a samostatnost při využívání ICT v každodenní praxi. 

Osoba ZŘ musí ovládat základní operace s počítačovou a komunikační technikou. Minimální 

rozsah je popsán v koncepci MŠMT v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) 

nebo v metodickém materiálu Evropské unie ECDL (European Computer Driving Licence). 

Pro názornost připojuji v příloze č. 4 této práce seznam aktivit, které jsou nezbytné pro 

efektivní přístup řešení úkolů spojených s pracovní náplní ZŘ. 

 

                                                 
7 EGER, L. Komunikace školy s veřejností. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-828-5. 
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2.5 Motivace jako nástroj  k ovlivn ění kvality komunikace 

Jak uvádí Eger8,  škola je subjektem, v jehož zájmu je poskytovat služby ostatním účastníkům 

pedagogického procesu v požadované kvalitě včetně prvků profesionální komunikace, aby si 

zajistila dostatek spokojených klientů, a tím zdroj financí pro svoji existenci a rozvoj. 

Předpokládá se, že zaměstnanci  čerpají osobní motivaci pro svoji práci mimo jiné i z úspěchů 

školy, žáků a kvality své práce, ve které spatřují základní prvek úspěchu celé školy. 

Na vedení školy spočívá úkol vytvořit vhodné podmínky pro jejich práci. Vedení, jehož 

součástí je ZŘ, se musí zabývat otázkami a  analýzou chování a vzájemných vztahů mezi 

pracovníky navzájem a mezi vedením a podřízenými pracovníky. Vedoucí pracovník by měl 

mít snahu pochopit lidské chování v pracovním prostředí.  

Vedení školy musí deklarovat svůj zájem o vytváření harmonického vnitřního prostředí 

nejenom veřejnou proklamací, ale hlavně přijetím a dodržováním účinných opatření 

v každodenním životě školy. Hlavním bodem je zde uspokojení základních potřeb 

zaměstnanců. Hierarchie potřeb podle Maslow:  fyziologické, bezpečí, sounáležitosti a lásky, 

uznání, seberealizace. Naplnění těchto potřeb je předpokladem pro jejich vůli se dále 

realizovat a dosahovat nadstandardních výsledků ve své práci. 

Základem v oblasti řízení školy je vytvoření podmínek k neustálému rozvoji následujících 

bodů: 8 

• seberealizace –  osobní či odborný růst, autonomie, dobré zaměstnání; 

• sebeúcta –  postavení, dobré výsledky, uznání, zvláštní výhody; 

• společenské ocenění –  členství v týmu, společenské úkoly; 

• stabilita a bezpečí –  náplň práce, pravidelnost, struktura, komunikace, bezpečnost, 

smlouvy, dohody; 

• působení fyzických vlivů –  vzhled a vybavení pracovního prostředí, teplota, hluk, kvalita 

ovzduší, stravovací zařízení apod. 

 

2.6 Kultura školy 
Tímto termínem je v odborné literatuře označován komplex všech faktorů, které ve svém 

konečném působení ovlivňují způsoby jakým škola působí na všechny účastníky 

pedagogického procesu (pedagogy, žáky a rodiče). Obecně řečeno, může to být první dojem 

po  vstupu do školy, první kontakt se zaměstnancem školy, úroveň prezentace školy formou 

nejrůznějších materiálů, výzdoby, internetových stránek, orientační systém ve škole, forma 

                                                 
8 EGER, L. Efektivní školský management. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. ISBN 80-7082-431-1. 
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zveřejňování informací a v neposlední řadě hodnocení vystupování vedení školy, pedagogů 

i jednotlivých žáků z pohledu nároků na jejich morální kvality a vystupování.  

 

2.6.1 Nedostatky v komunikaci 

Častou příčinou vzniku problémů v komunikaci je dlouhodobé zanedbávání rovného přístupu 

ke všem zaměstnancům. ZŘ by si měl být vědom skutečnosti, že zastupuje školu jako celek 

a je součástí vedené školy. Měl by zvládat své chování a vystupování do té míry, aby své 

vlastní názory a pocity neprezentoval navenek svým verbálním i nonverbálním projevem. 

Důležité a platné je dodržování zásady nepreferovat ve svých rozhodnutích nikoho před 

ostatními. ZŘ je svým způsobem veřejná osoba, na kterou se upírají zraky ostatních účastníků 

pedagogického procesu, hodnotí jeho vystupování, způsob komunikace, styl řešení konfliktů 

a podle míry jeho úspěšnosti v životě školy hodnotí mnohdy celé vedení organizace. 

 

2.6.2 Vnit řní komunikace 

Vnitřní komunikace by měla být otevřená a všestranná a vedení školy by mělo hledat nová 

spojení, nové formy a prostředky komunikace ve vztahu k vlastním zaměstnancům. V případě 

vnitřní komunikace jde o utváření a posílení pocitu sounáležitosti a odpovědnosti vyučujících 

vůči škole. Přímé řízení lidí je vhodné zajistit vedením kolektivu a přímé direktivní zadávání 

úkolů je možné nahradit tvorbou pravidel hry a mantinelů. Základem tohoto způsobu řízení je 

oboustranná neformální komunikace. 9 

 

2.6.3 Hodnocení pracovník ů 

Specifickou část pracovní náplně ZŘ tvoří řízení a kontrola pedagogických pracovníků. 

Hodnocení pedagogické práce označuje Eger10 za proces systematického shromažďování  

a analyzování  informací podle určených kritérií za účelem dalšího rozhodování. 

Celá tato oblast by měla být dobře teoreticky zpracována, základní pravidla projednána na 

pedagogické radě a zveřejněna v rámci informačního systému školy. Hodnocení musí 

probíhat systematicky, metodicky správně a pravidelně. Je třeba se důsledně řídit podle 

předem stanovených kritérií. Získané výsledky musí být použitelné pro rozhodování a další 

plánování v oblasti pedagogického procesu. 

                                                 
9 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín : Ekka, 1996. ISBN 80-902200-8-8. 
10 EGER, L. Komunikace školy s veřejností. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-828-5. 
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To je předpoklad pro omezení rizik, která mohou přerůst v krizovou situaci na škole. 

Zde je nutná spolupráce ZŘ s ředitelem školy, který musí jasně vymezit  a popsat způsoby 

provádění hodnotící a hospitační činnosti, kterými  by se všechny jím pověřené osoby měly 

řídit, aby celý systém hodnocení práce učitelů působil jednotným a vyváženým dojmem. 

Součástí  komplexního hodnocení je také sebehodnocení samotnými učiteli. Zde jsou také 

zvýšená rizika vzniku krizových situací. Je velice důležité dbát o klima vzájemné důvěry 

a dodržovat je. Rozhodnutí musí být činěna se souhlasem většiny zúčastněných, učitelé musí 

mít jistotu, že jimi poskytnuté informace NEBUDOU ZNEUŽITY. 

2.6.4 Vnější komunikace 

Tato oblast je většinou ve sféře působení ředitele školy. Pokud je část této oblasti svěřena do 

pracovní náplně ZŘ, měl by se seznámit se základními vazbami, neboť vystupování školy 

navenek je důležitou součástí vnímání kvality školy veřejností. 

V případě vnější komunikace se jedná o komunikaci se žáky a jejich rodiči, ostatními partnery 

školy, veřejností a médii s cílem informovat okolí o skutečných aktivitách školy, jejích 

úspěších a záměrech. Obsah sdělení by měl mít vždy kladný charakter, aby škola byla v očích 

veřejnosti prezentována v co nejlepším světle. To nemá kladný dopad pouze na zvýšení 

prestiže a image školy, ale i na pracovníky školy a jejich hlubší ztotožnění se se záměry 

vedení a změnami uskutečňovanými ve škole. 11 

„Komunikace a zejména využití nástrojů pro komunikaci školy s vnitřní i vnější veřejností se 

jeví jako velice výhodný a osvědčený prostředek pro dosahování uvedených úkolů vzdělávací 

soustavy i jednotlivých škol a jejich managementu. “ 12  

Podle Egera spolupráce pedagogů a zapojení rodičů při organizování akcí, využití jejich 

aktivit při zajišťování kroužků spolu s přímým zapojením rodičů do výchovného procesu tvoří 

nedílnou součást vnější komunikace školy a přispívá podstatnou měrou ke tvorbě obrazu 

a vnímání školy veřejností. 

2.6.5 Efektivní metody práce  

Ředitel školy by měl v úzké součinnosti se ZŘ vhodným způsobem vytipovat vhodné 

kandidáty, kterým by bylo poskytnuto nezbytné školení a motivace, nabídnuta účast na řízení, 

delegování pravomocí a podpora týmové spolupráce. Cílem je, aby si vedení školy vytvořilo 

dostatečně široký okruh spolupracovníků, kteří dokáží předat informace zaměstnancům, 

realizovat jejich požadavky v praxi a zároveň poskytnout vedení školy zpětnou vazbu 

                                                 
11 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín : Ekka, 1996. ISBN 80-902200-8-8. 
12 EGER, L. Komunikace školy s veřejností. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-828-5, s. 7. 
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o efektivitě prováděných opatření. Velice nutná je provázanost s kulturou organizace 

a schopností realizovat potřebné změny. 

2.6.6 Sledované oblasti 

Vedení školy by mělo mít vytvořený systém, který by sledoval způsob plnění povinností 

jednotlivých zaměstnanců v souvislosti s jejich pracovním vytížením a poskytoval přehled 

o tom do jaké míry každý zaměstnanec a každý útvar školy poskytuje i dostává vynikající 

službu, zda všichni zaměstnanci pracují v souladu s posláním, strategií a cíli školy.  

Základním pracovním posláním řídícího pracovníka je ukládat a kontrolovat práci 

podřízených pracovníků. Je zřejmé, že nejde jen o činnost ke stanovení výše odměny, ale 

i sledování pracovního zatížení a kvality mezilidských vztahů na pracovišti. 

Kontrolní systém by měl umožnit vedení školy diagnostikovat míru stresu u zaměstnanců, 

zdroje stresu ve škole a mít k dispozici nástroje k jeho zvládání. 13 

Je potřeba si uvědomit, že ohniska stresu tvoří zejména vztahy mezi učiteli a žáky, vztahy 

mezi zaměstnanci, vztahy mezi rodiči a učiteli, přepracování, tělesná kondice a momentální 

zdravotní stav. 

Neřešení této problematiky může vést k rozšíření syndromu vyhoření. 

Popis tohoto jevu a způsoby prevence jsou uvedeny v příloze č. 6. 

 

2.7 Informa ční systémy  
 
Současná doba je označována jako informační věk. V poměrně krátkém časovém úseku 

dokázala věda přinést převratné objevy ve způsobech předávání informací. Mnohé z těchto 

objevů našly cestu k běžným uživatelům. Tato skutečnost se projevila v každodenním životě 

většiny organizací, školy nevyjímaje. Se zpožděním způsobeným omezenými finančními 

možnostmi se dostávají do škol technologie, které zásadně mění způsob tvorby, získávání, 

sdílení a archivování dat a informací.  

Školy se s tímto fenoménem vyrovnávají po svém a daří se jim v poměrně krátké době 

využívat dostupné technologie ke zlepšení efektivity jednotlivých forem komunikace. (Autor 

ponechává záměrně zcela stranou zodpovězení otázky, zda tyto technologie samy o sobě 

nezvyšují časovou náročnost spojenou s jejich užíváním, aby pak přispívaly ke zpracování 

informací, které jsme jejich přičiněním byli nuceni vytvořit.)   

Vznikají informační systémy na různých úrovních komunikace. Nejpoužívanějším médiem se 

zcela jistě stala celosvětová síť internet, kterou sdílí všichni účastníci a pomocí níž mezi 

                                                 
13 EGER, L. Komunikace školy s veřejností. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-828-5. 
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sebou komunikují. S touto sítí úzce souvisí telekomunikační sítě mobilních operátorů, určené 

také pro přenos dat a hlasových služeb. Jednotlivé organizace používají vlastní privátní datové 

sítě a speciální programy, které zabezpečují integritu a bezpečnost předávaných dat. 

Školy využívají převážně komerční databázové programy a kancelářské aplikace pro tvorbu, 

sběr, archivaci a šíření svých informací. Tyto aplikace ve spojení s internetem a lokálními 

školními počítačovými sítěmi tvoří páteř toku informací mezi všemi účastníky vzdělávacího 

procesu. Současně je nutné, aby zachovávaly zásadu sdílení informací podle charakteru 

informace. Je třeba rozlišovat, zda jsou určené pouze pro interní potřebu pedagogických 

pracovníků, vedení školy,  nebo jsou určené žákům a rodičům, kontrolním orgánům, 

zřizovateli, široké veřejnosti atd. 

Informační systém by měl umožnit získání potřebných informací o přístupu žáka ke školní 

práci a k podpoře spolupráce rodičů při vzdělávání dítěte. 

Je nutné, aby všichni zaměstnanci školy byli seznámeni s obecnými zásadami při používání 

tohoto systému a omezilo se riziko úniku interních informací.  

Na školách musí být určeni pracovníci, kteří zajišťují fungování tohoto systému, musí být 

určeno, kdo je oprávněn informaci zveřejnit, pro koho a v jakém znění. V praxi bývá některou 

z těchto činností pověřen také ZŘ. 

2.7.1 Kde zve řejnit 

Mezi klasické informační systémy můžeme zařadit také tisk a distribuci školního časopisu, 

informačního bulletinu, propagační brožury, letáky, plakáty, fotografie. 

Pochopitelně nesmíme zapomenout zmínku o nástěnkách, vývěskách, informačních panelech 

umístěných uvnitř školy nebo vně školní budovy. 

Zde je důležité uvést nezastupitelné místo pro zveřejňování aktuálních informací o dění ve 

škole, rozvrhů hodin, týdenních plánů, suplování a akcí školy. To bývá většinou ve sborovně 

nebo na jiném vhodném stálém místě, kam mají přístup pouze osoby, pro které jsou informace 

určeny. 

Velice frekventovaným místem pro zveřejňování informací jsou internetové stránky škol. 

Jedná se o velmi efektivní způsob, který má široký záběr využití, včetně diferencovaného 

přístupu k informacím podle priorit chráněných heslem uživatele. 

2.7.2 Co zveřejnit 

Zde platí již zmíněná zásada o směřování konkrétních informací svým adresátům. Je tedy 

nutné hlídat, co se zveřejňuje na kterém místě. Je na zvážení vedení školy, jaké informace 

uvolní pro informování veřejnosti. Oba extrémy nejsou vhodné, jak přílišná otevřenost za 
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účelem získání pověsti „otevřené“ školy, tak zbytečné utajování informací, jejichž zveřejnění 

by škole více prospělo než uškodilo a spíše tato opatření vedou ke komunikačnímu embargu  

a izolaci školy na veřejnosti. 

2.7.3 Veřejně přístupná místa 

- výroční zpráva; 

- informace o hospodaření školy; 

- organizační a školní řády; 

- základní směrnice ředitele školy; 

- cíle školy, zaměření; 

- plán školních akcí; 

- kalendář a zaměření akcí; 

- roční a týdenní plány;  

- suplování; 

- fotogalerie; 

- informace o výsledcích hodnocení školy; 

- výsledky soutěží všeho druhu; 

- akce školy a další; 

2.7.4 Interní informace 

- zápisy z porad, přijatá opatření, termíny splnění, jména zodpovědných osob; 

- přehled kritérií pro hodnocení pedagogických pracovníků; 

- plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a systém předávání informací mezi 

kolegy; 

- přehled odebíraného tisku, kdo ho dostává, jak jej lze získat; 

- seznam odborné literatury v pedagogické školní knihovně; 

- plány hospitací a termíny porad a seminářů. 

2.7.5 Kdy zve řejnit 

Zde platí jediné a důležité pravidlo – v pravý čas. Pozdě zveřejněná informace ztrácí svoji 

hodnotu a může vést k váznutí komunikace a organizačním problémům. Předčasně zveřejněná 

informace může být zapomenuta nebo hrozí, že nebude ve své době aktuální. 
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3 Právní normy a organiza ční vymezení funkce Z Ř 
 

Informace uvedené v této kapitole byly zpracovány podle aktuálně dostupných materiálů na 

internetu. 14 

Tato kapitola se věnuje právnímu postavení ZŘ,  jeho jmenování do funkce, definování jeho 

pozice ve vedení školy a stanovení jeho pracovní náplně. Vzhledem ke skutečnosti, že každá 

škola si upravuje podle svých specifických potřeb jednotlivé detaily v působnosti ZŘ, v praxi 

mohou být informace modifikovány. 

3.1 Výchozí právní normy 

- zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění, pouze obecný rámec, ZŘ zde není nijak 

definován;  

- Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 

znění 

- § 124,  Zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, vedoucí pedagogický 

pracovník; 

- nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, v platném znění,  taxativně je zde uvedena míra přímé vyučovací povinnosti ZŘ 

- organizační řád školy, je vydán ředitelem školy a definuje postavení ZŘ v organizační 

struktuře školy. Je zde určeno, komu je podřízen, koho řídí a kontroluje. Z tohoto dokumentu 

vyplývají základní práva a povinnosti ZŘ. 

 
Tabulka č. 1 –  Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků – část týkající se ZŘ 

 

Škola/pedagogičtí pracovníci 
  

Počet tříd, oddělení, 
studijních skupin, kurzů, 

výchovných skupin 
nebo dětí, žáků a studentů ve 

škole 

Týdenní rozsah hodin 
přímé pedagogické 

činnosti 

2. Základní škola 
 zástupce ředitele 

5 až 14 
15 až 22 
23 a více 

11 
9 
8 

                                                 
14 MIKÁ Č, J. Brno : posl. úpravy 6. 3. 2009 [cit. 2009-02-11].  Dostupné na http://www.janmikac.cz/. 
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V příloze č. 3 této práce je uveden seznam zákonů, vyhlášek a nařízení, které mají vztah 

k práci ZŘ. Míra jejich znalosti se promítá do stupně profesionality jeho každodenní práce. 

3.1.1 Vznik funkce zástupce ředitele 

Ze zákonných norem vyplývá, že ZŘ jmenuje ředitel školy. V současné době platí ustanovení 

§ 33 zákona č. 262/2006 (zákoník práce) v platném znění, o jmenování vedoucích pracovníků 

organizačních jednotek. Toto znění nahradilo předchozí normu, kdy ZŘ měl svoji funkci 

stanovenu jako druh práce a s tím byly spojené komplikace při jeho odvolání, neboť to 

znamenalo výpověď z pracovního poměru se všemi důsledky tohoto právního úkonu. 

Současné platné znění umožňuje odvolání z funkce ZŘ bez udání důvodů. Ředitel školy 

stanoví ZŘ pracovní náplň na základě jeho zařazení podle organizační struktury školy, která 

musí být uvedena v organizačním řádu. Zde je jasně určeno, koho řídí a kontroluje, jaké má 

pod sebou další řídící pracovníky a zaměstnance. Dále mu ředitel stanoví příplatek za vedení, 

který je závislý na stupni řízení a procentuálním vyjádření vůle ředitele školy o výši částky 

podle náročnosti svěřené práce.  

Podle určení ředitele školy se musí ZŘ seznámit se svěřenou agendou a příslušnými částmi 

organizačního řádu. 

 

3.1.2 Organiza ční řád školy 

Organizační řád základním dokumentem školy a je dále členěn na dílčí směrnice. Vydává je 

ředitel školy.  

1. Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří 

součásti organizačního řádu: 

2. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem. 

V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem 

a oprávněním uvedeným v pracovní náplni. 

3. Vedoucí pracovníci jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních 

a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, 

kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací 

a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické 

i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy 

a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností. 
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4. Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, přípravě, realizaci 

a hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci 

řízení školy, na zpracování podkladů pro materiály a zprávy. 

5. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu 

a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných 

materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů týkajících se 

jejich útvaru.  

 

Tabulka č. 2 – Struktura organizačního  řádu a  směrnice k jeho naplnění 

 
1. Školní  řád  
2. Vnitřní platový předpis 
3. Evidence majetku 
4. Oběh účetních dokladů 
5. Ochrana majetku školy 
6. Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
7. Inventarizace majetku školy 
8. Směrnice pro poskytování osobních informací 
9. Řády odborných učeben 

10. Řád školy v přírodě 
11. Řád školní družiny 
12. Řád školní jídelny 
13. Zahraniční výjezdy 
14.  Školní výlety 
15. Provozní řád školy 
16. Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole 
17. Směrnice pro používání auta ke služebním cestám 
18. Kalkulace nákladů při pronájmech tělocvičny a tříd 
19. Poskytování cestovních náhrad  
20. Školení BOZP zaměstnanců a žáků 
21. Stížnosti a jejich vyřizování  
22. Pokladna 
23. Traumatologický plán 
24. Směrnice na ochranu dat 
25. Směrnice k čerpání dovolené 
26. Směrnice na ochranu osobních údajů  
27. Poplatky ve školní družině 
28.  Spisový a skartační řád 

 

3.1.3 Útvary školy a funk ční místa   

1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy –  ředitel školy. 

2. Škola se člení  na tyto organizační útvary: např. první stupeň, druhý stupeň, školní družinu, 

školní jídelnu.  
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3. Vedoucí útvarů určuje ředitel školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní útvarů a v rámci 

pravomocí stanovených ředitelem školy řídí činnost útvarů a podepisují příslušná rozhodnutí 

a opatření. Jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni 

práce. 

4. Na škole je zřízena funkce statutárního zástupce ředitele školy. 

5. Kompetence útvarů se uvádí v přehledu, který je přílohou organizačního řádu.    

 

Řízení školy – kompetence, statutární orgán školy   

1. Statutárním orgánem školy je ředitel. 

2. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování 

funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení 

školy, pedagogické rady, metodických sdružení a předmětových komisí. 

3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné 

pracovníky v jejich pracovních náplních. 

4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách 

hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné 

zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 

5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.  

6. Ředitel školy je při výkonu své funkce dále oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, 

aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy 

a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil 

v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření směřující k zabezpečení činnosti 

školy v této oblasti.  

 

Ostatní vedoucí pracovníci školy   

Ostatními vedoucími pracovníky jsou: zástupce ředitele, statutární zástupce ředitele školy, 

vedoucí školní družiny, domovník (školník) a vedoucí školní jídelny. Vedoucími zaměstnanci 

se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivé stupně řízení jmenováni ředitelem školy 

a jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, 

řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny.  
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3.1.4 Pracovní kompetence Z Ř 

1.  Stanovuje koncepci rozvoje školy a tvorbu zásadních učebních dokumentů včetně jejich  

obsahového zaměření, zajišťuje specializovanou metodologickou činnost v oblasti 

pedagogiky a psychologie. 

2.  Řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Oblast řízení druhého stupně základní 

školy. 

3.  Zajišťuje podklady pro personální a mzdovou práci základní školy a školní družiny. 

4.  Zodpovídá za pedagogickou, výchovnou a odbornou úroveň výchovně-vzdělávací práce 

školy a školní družiny. 

5.  Zodpovídá za dodržování platných právních předpisů, zejména předpisů platných pro 

základní školy, předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (BOZP), 

požární ochrany (PO), hygieny, psychohygieny a ochrany majetku, dodržování vnitřních 

směrnic školy,   tj. organizačního řádu a jeho součástí. 

6. Zpracovává údaje a ověřuje jejich správnost, vyplňuje výkazy předkládané školou 

nadřízeným orgánům a vedení školy, kontroluje stav předepsané dokumentace a její 

kompletnost. 

7. Dle pokynů ředitele školy vytváří podmínky pro výkon školní inspekce a přijetí následných  

opatření, pro výkon kontrolní činnosti státních orgánů a zřizovatele. 

8.  Připravuje a zpracovává podklady pro výroční zprávu školy.  

 

 V příloze č. 1 je uvedena jedna z možných variant náplně práce zástupce ředitele. 

 

4 Specifika práce zástupce ředitele 
 
Základ efektivního fungování vedení školy tvoří vzájemný vztah ředitele  školy a jeho 

zástupce. Často ředitel jmenuje osobu, ke které má bližší vztah, osobně ji zná, zpravidla spolu 

dlouhodobě spolupracují, znají své přednosti i zápory. To je většinou výhoda, ale může se to 

později stát počátkem nedorozumění. Osobní vazby by měly být zárukou jednotného postupu 

při řešení krizových situací. Velice záleží na osobnosti ředitele a jeho profesionalitě. Jakmile 

přesouvá na ZŘ příliš mnoho svých kompetencí a nesleduje jeho pracovní vytížení, mohou se 

u ZŘ velmi záhy dostavit příznaky syndromu vyhoření, které jsou popsány v příloze č. 6 této 

práce. 

Pochopitelně je také na osobě ZŘ, aby dokázal vhodně argumentovat a uhájil svůj pracovní 

prostor, kdy ještě dokáže efektivně a systematicky pracovat. Je důležité, aby všichni členové 

vedení sdíleli společnou koncepci a směřování školy, měli vyjasněné společné postupy 
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v krizových situacích, mohli se na sebe spolehnout, zastoupit se navzájem a tím působili 

navenek jako kompaktní tým, který má přirozenou autoritu.  

Záměrně nejsou zmíněny situace, kdy jsou tyto vazby narušeny, ředitel sdílí svá rozhodnutí na 

jiných úrovních, neinformuje své zástupce včas, předkládá protichůdná rozhodnutí, zavaluje 

ZŘ zbytečnou prací atd. V tomto případě je na zvážení ZŘ, aby přijal opatření a vyslal jasný 

signál k řediteli, že takto nemůže plnit své povinnosti. Jakmile zjistí, že ředitel není ochoten 

nebo schopen provést změny, je na zvážení, zda setrvat pod jeho vedením a nevrátit se na 

pozici učitele nebo změnit školu. Také je zde možnost využít konkurzního řízení na místo 

ředitele jiné školy, a pokud má osoba ZŘ tyto osobní ambice, nic jí nebrání vyzkoušet si své 

schopnosti v nové pozici.   

Práce ZŘ musí být vykonávána v kontextu práce celého vedení školy, podle schválených 

dokumentů školy a v souladu s obecnými zásadami vedení mezilidské komunikace. Jako 

příklad k popsání komunikačních vazeb můžeme použít teorii vztahového marketingu. 15 

Z výše uvedených řádků vyplývá, že ZŘ koná velmi zodpovědnou činnost, při které se 

neustále prolínají jednotlivé složky jeho práce. Je členem vedení školy, tvoří koncepční 

dokumenty a spolupracuje úzce s ředitelem školy. Dále řídí a kontroluje práci pedagogického 

sboru, který se na něho obrací se svými požadavky, je v přímém styku se žáky, neboť je 

pedagogickým pracovníkem, kterému přísluší podle platné vyhlášky odučit poměrnou část 

přímé vyučovací povinnosti. V neposlední řadě je kontaktován rodiči žáků v nejrůznějších 

záležitostech vyplývajících ze života školy. Tento výčet napovídá, že každý den je naplněn 

nikdy nekončící prací, neustálými změnami, na které je potřeba ihned reagovat, přijímat 

rozhodnutí, zdůvodňovat je a kontrolovat jejich plnění. 

Nezanedbatelnou stránkou práce ZŘ je zajištění organizace chodu školy, vedení agendy 

a výkaznictví a zajištění suplování. Tyto aktivity si většinou vynutí většinu času, který ZŘ 

stráví na svém pracovišti. Tuto skutečnost by si měli uvědomit hlavně uchazeči o tuto práci 

a začínající zástupci. Zde jsou skrytá rizika jejich práce. Pokud se jim podaří organizačně vše 

zvládnout tak, aby měli prostor na další povinnosti, které tvoří součást jejich práce, mají 

dobrý předpoklad setrvat ve své funkci. Rizikovým faktorem je zde čas, který musí na tyto 

aktivity vynaložit. Pokud budou časové nároky vyšší, než je běžná pracovní doba, je nutné 

tento fakt ihned konzultovat s ředitelem školy a hledat další možnosti řešení. 

Podle velikosti školy jmenuje ředitel zpravidla jednoho až dva zástupce a rozdělí jejich 

pracovní kompetence. Míra jejich přímé vyučovací povinnosti je přímo úměrná počtu tříd, 

studijních skupin a oddělení ŠD, které patří do jejich kompetence. 

                                                 
15 EGER, L. Komunikace školy s veřejností. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-828-5. 
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ZŘ školy zpravidla sdílí kancelář v prostorách vedení školy. Vzhledem k povinnosti 

vykonávat přímou vyučovací povinnost, je někdy obtížné sladit tyto dvě činnosti dohromady. 

Řešením je zohlednit svoji funkci při tvorbě rozvrhu, ponechat si volný prostor 

v exponovaných částech dne, stanovit úřední hodiny pro projednávání úředních záležitostí 

apod. 

Na tomto místě je doporučeno prostudovat přílohu č. 5 –  Školní rok z pohledu ZŘ. 

 

4.1 Využití informa čních technologií v práci Z Ř 

Tato kapitola je věnována podílu využívání informačních technologií v každodenní práci ZŘ. 

Z předchozích textů jasně vyplývá požadavek, aby si ZŘ uspořádal svoji pracovní agendu 

s ohledem na efektivní využití svého pracovního času, kterého má neustálý nedostatek. Zde se 

přímo nabízí intenzivní využívání možností, které dnes poskytují informační technologie 

(ICT).  

4.1.1 Školní po čítačová sí ť 

V současné době by měla být škola vybavena počítačovou sítí, která umožňuje propojení 

jednotlivých pracovišť. Konfigurace sítě by měla umožňovat přístup na sdílený disk, kde se 

ukládají informace do struktury adresářů podle obsahu a určení informací. Mohou zde být 

uloženy formuláře, směrnice, pokyny, plány činností a mnoho dalších informací, které chce 

vedení školy dát k dispozici svým zaměstnancům. 

4.1.2 Intranet  

Další možností je vytvoření školního intranetu, což je obdoba šíření a zveřejňování informací, 

jakou používá klasický internet (Word Wide Web), ale je určena a technicky zabezpečena 

pouze pro použití v rámci budov školy k informování zaměstnanců a žáků. Využití tohoto 

virtuálního prostoru je velice všestranné. Dá se zde prezentovat vše, co má souvislost 

s vnitřním životem školy, dají se zde umístit i takové informace, které by na otevřeném 

internetu nebylo vhodné pro jejich interní povahu zveřejňovat. Takový systém se může 

pomocí strukturovaného přístupu pod hesly stát interním informačním systémem školy, kde 

má každý uživatel přístup pouze k těm informacím, které jsou pro něho vymezeny. 

4.1.3 Databázové systémy 

Další, dnes již nezbytnou součástí informačních technologií na škole je elektronická databáze 

s údaji o všech zaměstnancích a žácích školy. Jedná se o softwarový produkt, který dodávají 

specializované firmy, jež se touto problematikou zabývají. Je určen pro systematické 
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získávání, třídění a archivaci všech dat nutných pro chod školy z hlediska platných předpisů 

o vedení dokumentace školy. Je pochopitelné, že se jedná o vysoce citlivá data s velkým 

množstvím osobních údajů, která má škola ze zákona povinnost uchovávat proti jejich 

zneužití. Celá databáze musí  být zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob, musí být 

jasně stanovena přístupová práva a zajištěn bezpečný způsob archivace uložených dat. 

Tyto databáze mají v sobě integrovány další moduly, které umožňují zadávání dat 

jednotlivými uživateli a jejich výstupy do předem stanovených médií, např. výstupy suplování 

na internetové stránky školy, generování aktuálních rozvrhů hodin, vyvěšování týdenních 

plánů. Všechny tyto možnosti, včetně zapojení ostatních pedagogů, kteří zadávají data, jsou 

velice efektivním opatřením pro ušetření pracovní kapacity ZŘ na jiné důležité operace, jež 

musí zajišťovat. Všechna takto zpřístupněná data vedou k jejich efektivnímu předávání, a tím 

se snižuje riziko vzniku krizových situací, kdy není včas dostupná důležitá informace. 

Tyto databáze umožňují přístup učitelů k osobním datům žáků, zapisování klasifikace, 

slovního hodnocení, kázeňských přestupků a dalších údajů podle potřeby školy. Velice 

efektivní je nastavení přístupu do databáze z počítačů umístěných v kabinetech nebo  

sborovně, kde mají učitelé pohodlný přístup k datům a mohou si zde tvořit vlastní tiskové 

sestavy a přehledy.  

Celý systém je také možné využívat pomocí vzdáleného přístupu přes internetové rozhraní 

z míst mimo budovu školy. Zde je nutné zmínit, že tato možnost s sebou přináší nutnost 

zvýšeného zabezpečení celé školní počítačové sítě a zvláště vlastní databáze proti vstupu 

neoprávněných osob. 

 

4.1.4 Úroveň počítačové gramotnosti 

Předpokladem pro výše uvedené činnosti je dobrá znalost základních operací při práci 

s počítačem. Další důležitou součástí práce ZŘ je jeho schopnost využít možností 

kancelářských aplikací, které obsahují programy na tvorbu a úpravy textu, tabulkový 

procesor, internetový prohlížeč, program pro zpracování  a publikaci fotografií a tvorbu 

prezentací.  

ZŘ by měl být schopen si vytvořit vlastní systém tabulek pro shromažďování a třídění dat, 

které každodenně zpracovává a vyhodnocuje. Ideálním programem je libovolný tabulkový 

procesor, který umožňuje ukládání dat formou tabulek. 

Velice výhodné je sestavit si tabulky pro sběr údajů, které se periodicky opakují. přizpůsobit 

si jejich grafickou úpravu pro lepší přehlednost a nastavit si možnost tisku. 

Základní znalost a rozsah počítačové gramotnosti jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3  – Doporučená počítačová gramotnost ZŘ 

 

Název dovednosti Využití 

Základní dovednost s PC 
a práce v počítačové síti 

Zálohování souborů, kopírování, tvorba složek, mazání, 
sdílení souborů, ukládání na síťové disky a výměnné 
paměti. 

Využívání internetu 

Vyhledávání informací, zveřejňování informací, webové 
stránky školy 
Kontakt se státní správou, odesílání přehledů, získávání 
formulářů a informací. 

Používání e-mailu 
Elektronická pošta, kontakt s kolegy, rodiči, žáky 
a dalšími osobami, které mají vazby ke škole. 

Tvorba a úprava textu 
Ovládání alespoň jednoho textového editoru, tvorba 
dokumentů, tisk. 

Tvorba tabulek 
Ovládání alespoň jednoho tabulkového procesoru, tvorba 
aktivních tabulek s možností výpočtů, grafů a zpracování 
a analýzy dat. 

Zpracování a úprava obrázků 
Ovládání alespoň jednoho programu na správu, prezentaci 
a archivaci fotografií 

Tvorba propagačních 
materiálů 

Ovládání alespoň jednoho programu na práci 
s počítačovou grafikou, který umožňuje tvorbu letáků, 
obrázků, piktogramů, popisků a štítků. 

Práce s databázemi 

Ovládání alespoň jednoho programu na vedení evidence 
žáků, majetku školy, tisky vysvědčení v souvislosti 
s povinností školy vést elektronickou matriku žáků. 
Tisky seznamů a sestav nutných pro každodenní chod 
školy, plánování, přehledy činností, týdenní plány atd. 

Prezentační činnost 

Ovládání alespoň jednoho programu na vedení 
elektronické prezentace. Tvorba jednotlivých snímků, 
zadání textů, vkládání obrázků, zvolení vhodné animace 
a nastavení prezentace.  

Ovládání multimediálních 
zařízení 

Ovládání multimediální tabule, znalost alespoň jednoho 
programu na tvorbu příprav pro toto médium. 

Znalost práce s digitálním 
fotoaparátem, popř. kamerou 

Ovládání alespoň základních úkonů, pořízení snímku, 
přenesení do počítače, další zpracování, popř. úpravy 
vlastností snímku, korekce chyb atd. programu na 
prohlížení obrázků a jejich prezentace. 

Znalost počítačové etiky 
a ochrana před počítačovými 
viry 

Osvojení si zásad dodržování autorského zákona, znalost 
problematiky negativních jevů kybernetických médií 
a nosičů, nepodceňování působení počítačových virů 
a aktivní ochrana proti nim. 
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5  Výzkumná část  

5.1 Úvod 

Výzkumná část práce byla zaměřena na provedení průzkumu ve srovnatelných organizacích, 

státních základních školách. Základní motivací pro celý průzkum bylo zjistit skutečný stav 

a porovnat, do jaké míry se daří vedení škol eliminovat krizová místa v komunikaci mezi 

všemi účastníky pedagogického procesu, zjistit míru vytíženosti zástupců ředitele a stupeň 

využívání informačních technologií při sdílení informací na základních školách, na základě 

zjištěných dat provést porovnání a vyhodnotit úroveň komunikace na získaném vzorku škol. 

 

5.2 Cíle průzkumu:  

- ověřit jaké činnosti vykonávají ZŘ na základních školách; 

- zjistit úroveň znalostí základních dokumentů se školskou problematikou; 

- zmapovat kvalitu úrovně komunikace ve školském zařízení a pracovní vytížení 

zástupce ředitele. 

 

5.3 Metodika pr ůzkumu 

Na základě zaměření práce byly stanoveny cíle průzkumu. Vzhledem ke sledované 

problematice ve specifickém školském zařízení bylo stanoveno, že respondenti budou z řad 

managementu základních škol. Byly zvoleny vhodné výzkumné nástroje. Pro zajištění 

dostatečného vzorku respondentů se autor rozhodl využít ICT technologie. Možností 

počítačové techniky bylo využito také při zpracování dat a interpretaci výsledků. Zjištění jsou 

popsána v kapitole 5.4.2 Interpretace výsledků. 

5.3.1 Výzkumné nástroje 

Jako nejvhodnější výzkumné nástroje byly zvoleny dotazník a rozhovor. Vzhledem ke 

stanovenému cíli průzkumu byly zformulovány otázky a rozděleny do následujících okruhů: 

- zjištění dat o školském zařízení; 

- zaměření na zjištění činností, které jsou v kompetenci ZŘ; 

- otázky mapující znalost základních dokumentů se školskou problematikou; 

- zjištění úrovně komunikace ve školském zařízení a pracovní vytížení zástupce ředitele. 
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Odpovědi na otázky byly strukturovány do formy ANO – NE a dále existovala možnost 

vyjádřit se pomocí číselné škály 1 až 5, kdy označení 1 znamenalo výborně, 2 – drobné 

nedostatky, 3 –  vyhovující,   4 – nevyhovující a 5 – neexistuje.  

Vzhledem k povaze otázek byly některé odpovědi upřesněny formou rozhovoru 

s jednotlivými respondenty. V tabulce č. 4 je uvedeno textové znění otázek zveřejněných 

v dotazníku.  

 

Tabulka č. 4 –  Okruhy a znění otázek zveřejněných v dotazníku 

Zjišt ění dat o školském za řízení: 
Velikost školy 
Počet zástupců ředitele 
Počet pedagogů 
Pracovní pozice respondenta 
Činnosti, které vykonává Z Ř ve Vaší škole: 
Vedení podkladů o nepřítomnosti učitelů na pracovišti 
Zajišťování výuky v případě nepřítomnosti učitele – příprava suplování na každý den 
Evidence odpracovaných hodin, NV, přespočetných hodin aj. 
Kontrolní činnost ve výuce –  hospitace 
Vedení školní družiny 
Řešení kázeňských přestupků žáků 
Člen školské rady 
Zodpovídáte za vedení a kontrolu školní dokumentace (TK, TV, KL aj.) 
Tisk vysvědčení 
Vedení a aktualizace elektronické databáze žáků 
Organizace celoškolních akcí (zápis, přijímací řízení, divadla, výlety, třídní schůzky aj.) 
Zodpovídá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví ve škole) 
Sestavuje plán mimoškolních akcí 
Eviduje měsíčně přehled docházky 
Eviduje počet odsuplovaných hodin 
Sleduje čerpání volna během prázdnin a v průběhu školního roku 
Koordinuje DVPP 
Označte svoji skute čnou znalost níže uvedených dokument ů: 
Vaše pracovní náplň  
Vnitřní řád školy 
Školní řád 
Pracovní řád pro pedagogické pracovníky 
Vnitřní platový předpis školy 
Zákoník práce 
Směrnice o způsobu náhrad za odpracovanou dobu nad rámec úvazku 
Směrnice o způsobu čerpání prostředků z FKSP 
Směrnice o způsobu čerpání dovolených a volna během školního roku 
Zjišt ění úrovn ě komunikace ve školském za řízení 
Jsou na internetových stránkách Vaší školy přístupné základní dokumenty školy? 
Jak hodnotíte informační obsah Vašich školních internetových stránek směrem k rodičům? 
Jste v předstihu oficiálně informováni vedením školy o chystaných změnách a opatřeních? 
Označte převažující úroveň komunikace vedení školy s učiteli.  
Máte ošetřen způsob evidence výměny informací učitel-rodič v problémových kauzách? 
Máte stanoveny úřední hodiny pro návštěvy rodičů? 
Máte stanoveny své konzultační hodiny pro rodiče? 
Máte zavedenu elektronickou formu komunikace s vedením školy, rodiči a pedagogy? 
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Jsou zveřejňovány zprávy z akcí školy? 
Jsou pro učitele přístupné závěry a opatření z pedagogické rady? 
Mají učitelé povinnost každý den číst aktuální informace vyvěšené vedením školy? 
Je ve vaší škole zveřejněn harmonogram hospitací vedení školy? 
Předkládají se vedení školy před hospitací materiály týkající se hospitace? 
Jsou ve Vaší škole organizovány pedagogické přestávky, kdy mají učitelé možnost se 
neformálně setkávat? 
Využíváte ve škole elektronickou databázi žáků (např. Bakaláři aj.)? 
Jsou učitelé povinni vstupovat do elektronické databáze žáků  a aktualizovat zde data? 
Je zveřejněn rozpis suplování na další den, než jdete ze školy domů? 
Je zveřejněn přehled suplování přes internetové stránky školy? 
Jsou pedagogické porady na Vaší škole ze strany vedení školy dobře připraveny? 
Schází se vedení školy každý týden na pracovní poradu? 
Mají učitelé možnost každodenního kontaktu s vedením školy?  
Máte přesně stanovenou náplň práce s popisem činností, které patří do Vaší kompetence? 
Vykonáváte činnosti, které nemáte ve své náplni práce? 
Vykonáváte činnosti, které má ve své pracovní náplni někdo jiný? 
Jak často do kanceláře ZŘ vstupují osoby s požadavky? 
Kolik hodin denně v průměru trávíte ve škole nad rámec zákonné pracovní doby? 

 
Grafická úprava distribuovaného dotazníku je uvedena v příloze č. 2 této práce.  

 

5.3.2 Pilotáž, p ředvýzkum 

Za účelem stanovení optimální formulace otázek a získání připomínek před jeho distribucí byl 

proveden předvýzkum. Beta verze dotazníku byla poslána 10 respondentům z řad kolegů, 

kteří jsou ve vedení škol s prosbou, zda by jej předali k vyplnění. K modifikacím otázek byly 

s nimi vedeny rozhovory, během kterých byla provedena korekce znění všude tam, kde 

připomínky měly své logické opodstatnění. Na základě takto získaných informací byla 

upravena konečná podoba dotazníku a zvolena finální grafická úprava. Jedná se tedy 

o nestandardizovaný dotazník, jehož koncová grafická úprava a rozvržení jsou uvedeny 

v příloze č. 2 této práce.  

5.3.3 Velikost vzorku, po čet respondent ů 

Celkem bylo osloveno 75 škol z celé České republiky. Zpět autor obdržel 30 vyplněných 

formulářů. Návratnost vyplněných dotazníků je 40 %. V některých případech respondenti 

nevyplnili všechny otázky nebo požadované údaje. To bude patrné ze zpracovaných dat, kde 

v některých případech nebude odpovídat počet respondentů k počtu uvedených odpovědí.  

5.3.4 Sběr údaj ů s využitím ICT 

Pro distribuci a sběr údajů byla zvolena elektronická forma formuláře, která byla rozeslána  

pomocí elektronické pošty. Adresy školských zařízení a jednotlivých respondentů byly 

zjištěny na internetu nebo byly použity databáze spolužáků ze studia, kteří zastávají pozici 
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ZŘ. V textu zprávy byl vysvětlen účel a smysl dotazníku a do přílohy byl vložen formulář ve 

formátu xls zpracovaný v programu MS Excel.  

Po obdržení vyplněných dotazníků byla provedena sumarizace získaných dat do zdrojových 

tabulek, které byly vytvořeny v programu MS Excel. V těchto tabulkách byly sestaveny 

aktivní matematické vzorce a vazby mezi jednotlivými údaji pro statistická vyjádření 

shromážděných dat a jejich následné grafické zpracování. 

Text byl vytvořen pomocí textového editoru MS Word. 

 

5.4 Výsledky pr ůzkumu  

5.4.1 Zpracování dat 

V této části autor uvádí údaje získané sběrem dat. Údaje byly pro větší přehlednost setříděny 

do tabulek a doplněny grafy. Všechna data jsou opatřena popisky. Za respondenta jsou 

označeny školy, resp. pracovníci vedení školy. Jedná se ve všech případech o školy státní, 

příspěvkové organizace, zařazené do sítě škol MŠMT ČR. 

Zpracovaná  data jsou předkládána postupně k analýze v pořadí podle jednotlivých okruhů 

tak, jak jsou členěny v dotazníku: 

- okruh 1 –  zjištění dat o školském zařízení; 

- okruh 2 –  činnosti, které vykonává ZŘ ve škole; 

- okruh 3 –  znalost základních dokumentů se školskou problematikou; 

- okruh 4 –  zjištění úrovně komunikace ve školském zařízení a pracovní vytížení 

zástupce ředitele. 

 

 Okruh 1 –  Zjišt ění dat o školském za řízení  

Tabulka č. 5  –  Údaje o školách 

do 
100 

do 
300 

do 
500 

nad 
500 Počet škol podle 

počtu žáků 
9 9 5 5 

     
jeden dva tři ŘŠ Počet zástupců 

ředitele 13 3 2 10 
 

Tabulka č. 6 – Velikost škol podle počtu pedagogů 

Č. respondenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
počet pedagogů 32 38 45 4 7 6 11 19 9 21 4 42 6 53 33 

                
Č. respondenta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
počet pedagogů 9 5 56 17 0 5 32 3 27 4 8 20 19 11 27 
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Okruh 2 –  Činnosti, které vykonává Z Ř ve škole 
 
Tabulka č. 7 – Činnosti, které vykonává ZŘ ve škole 
 
 
Název činnosti Četnost 
Vedení podkladů o nepřítomnosti učitelů na pracovišti 22 
Zajišťování výuky v případě nepřítomnosti učitele – příprava suplování na každý den 20 
Evidence odpracovaných hodin, NV, přespočetných hodin aj. 17 
Kontrolní činnost ve výuce –  hospitace 19 
Vedení školní družiny 12 
Řešení kázeňských přestupků žáků 10 
Člen školské rady 8 
Zodpovídáte za vedení a kontrolu školní dokumentace (TK, TV, KL aj.) 19 
Tisk vysvědčení 9 
Vedení a aktualizace elektronické databáze žáků 13 
Organizace celoškolních akcí (zápis, přijímací řízení, divadla, výlety, třídní schůzky aj.) 16 
Zodpovídá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví ve škole) 8 
Sestavuje plán mimoškolních akcí 14 
Eviduje měsíčně přehled docházky 19 
Eviduje počet odsuplovaných hodin 18 
Sleduje čerpání volna během prázdnin a v průběhu školního roku 19 
Koordinuje DVPP 12 
 

 

 

Okruh 3 - Znalost základních dokument ů se školskou problematikou 

 

Tabulka č. 8  – Znalost základních dokumentů 
 

Znalost základních dokument ů  1 
 výborně 

2  
drobné 

nedostatky 

3 
vyhovující 

4 
nevyhovující 

5 
neexistuje 

Vlastní pracovní náplň 19 6 1 2 2 
Vnitřní řád školy 23 5 0 1 1 
Školní řád 25 3 1 0 1 
Pracovní řád pro pedagogické 
pracovníky 

21 7 0 0 2 

Vnitřní platový předpis 15 6 4 0 1 
Zákoník práce 5 9 13 0 2 
Směrnice o způsobu náhrad za 
odpracovanou dobu nad rámec úvazku 

8 6 8 2 3 

Směrnice o způsobu čerpání 
prostředků z FKSP 16 4 3 3 2 

Směrnice o způsobu čerpání 
dovolených a volna během školního 
roku 

15 8 3 0 3 
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Graf  č. 1 – Znalost základních dokumentů 

Znalost dokument ů

0
5

10
15
20
25
30

pr
ac

ovn
í n

áplň

vn
itřn

í ř
ád

 šk
oly

šk
oln

í ř
ád

pr
ac

ovn
í ř

ád
 

vn
itřn

í p
lat

ov
ý p
ře

dp
is

zá
ko

ník
 pr

ác
e

př
es

poč
etn

é h
od

iny

zp
ůs

ob
 če

rp
án

í p
ros

tře
dk
ů 

...

zp
ůs

ob
 če

rp
án

í d
ov

ole
ný

ch
 ...

názvy dokument ů

ho
dn

ot
y

1 výborně

2 - drobné nedostatky

3 vyhovující

4 nevyhovující

5 neexistuje

 

 

Okruh 4 –  Zjišt ění úrovn ě komunikace ve školském za řízení  

Tabulka č. 9 – Zjištění úrovně komunikace ve školském zařízení. 

Č.ot. Text otázky ANO NE 
1. Jsou na internetových stránkách Vaší školy přístupné základní dokumenty školy? 18 10 
5. Máte ošetřen způsob evidence výměny informací učitel – rodič v problémových kauzách? 20 10 
6. Máte stanoveny úřední hodiny pro návštěvy rodičů? 11 19 
7. Máte stanoveny své konzultační hodiny pro rodiče? 16 14 
8. Máte zavedenu elektronickou formu komunikace s vedením školy, rodiči a pedagogy? 14 14 
9. Jsou zveřejňovány zprávy z akcí školy? 27 2 
10. Jsou pro učitele přístupné závěry a opatření z pedagogické rady? 28 1 
11. Mají učitelé povinnost každý den číst aktuální informace vyvěšené vedením školy? 19 9 
12. Je ve vaší škole zveřejněn harmonogram hospitací vedení školy? 8 20 
13. Předkládají se vedení školy před hospitací materiály týkající se hospitace? 14 15 

14. Jsou ve Vaší škole organizovány pedagogické přestávky, kdy mají učitelé možnost se 
pravidelně neformálně setkávat? 

14 14 

15. Využíváte ve škole elektronickou databázi žáků (např. Bakaláři aj.)? 19 10 
16. Jsou učitelé povinni vstupovat do elektronické databáze žáků  a aktualizovat zde data? 11 18 
17. Je zveřejněn rozpis suplování na další den, než jdete ze školy domů? 25 4 
18. Je zveřejněn přehled suplování přes internetové stránky školy? 7 22 
19. Jsou pedagogické porady na Vaší škole ze strany vedení školy dobře připraveny? 26 2 
20. Schází se vedení školy každý týden na pracovní poradu? 11 18 
21. Mají učitelé možnost každodenního kontaktu s vedením školy?  29 1 
22. Máte přesně stanovenou náplň práce s popisem činností, které patří do Vaší kompetence? 20 9 
23. Vykonáváte činnosti, které nemáte ve své náplni práce? 28 1 
24. Vykonáváte činnosti, které má ve své pracovní náplni někdo jiný? 23 5 
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Tabulka č. 10 – Úroveň předávání informací 

Č.ot. Výborně 
Drobné 

nedostatky 
Vyhovující Nevyhovující Neexistuje 

2. 2 12 8 5 2 
3. 11 10 2 2 2 
4. 10 10 5 2 1 

  

Otázka č. 2 –  Jak hodnotíte informační obsah vašich školních internetových stránek směrem 

k rodičům? 

Otázka č. 3 –  Jste v předstihu oficiálně informováni vedením školy o chystaných změnách 

a opatřeních? 

Otázka č. 4 –  Označte převažující úroveň komunikace vedení školy s učiteli. 

 

Graf č. 2 – Úroveň předávání informací 
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Tabulka č. 11 –  Jak často do kanceláře ZŘ vstupují osoby s požadavky? 

Neustále Občas Skoro nikdy 
Č. otázky –   25 

11 15 4 
 

 

Tabulka č. 12 – Počet hodin nad rámec zákonné pracovní doby. 

Č. otázky –   26 Kolik hodin denně v průměru trávíte ve škole nad rámec zák. prac. doby?  
Č. respondenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

počet hodin 3 2 1,5 2 1,5 0 1,5 4 0,5 1 2 2 2 3 2 
                
Č. respondenta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

počet hodin 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 
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5.4.2 Interpretace výsledk ů – komentá ř 
 
Tato kapitola se věnuje komentování zpracovaných dat a jejich vyhodnocení v pořadí okruhů 

podle členění otázek v dotazníku. Výstupem kapitoly bude zobecnění výsledků průzkumu 

v oblasti zjištění úrovně komunikace. 

Vzhledem k velikosti vzorku respondentů lze zobecnit výsledky průzkumu pouze na 

sledovaný vzorek školských zařízení.  

 

Okruh 1 –  Zjišt ění dat o školském za řízení  

Průzkumu se zúčastnilo 30 respondentů ze základních škol.   

Z tabulky č. 4 vyplývá skutečnost, že v 10 případech se respondentem stal přímo ředitel školy. 

Jednalo se patrně o malé školy, kde není ustanovena funkce pedagogického ZŘ.  

Z tabulky č. 4 a 5 je zřejmé, že jsou získána data z celkem 19 škol, kde je větší počet 

pedagogů i žáků a nároky na kvalitu komunikace jsou zde zvýšené. 

 

Tabulka č. 13  –  Údaje o školách 

do 100 do 300 do 500 nad 500 Počet škol podle počtu 
žáků 9 9 5 5 

     

jeden dva tři ŘŠ 
Počet zástupců ředitele 

13 3 2 10 
 

Tabulka č. 14 –  Velikost škol podle počtu pedagogů 

Ć. respondenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
počet pedagogů 32 38 45 4 7 6 11 19 9 21 4 42 6 53 33 

                
Ć. respondenta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
počet pedagogů 9 5 56 17 0 5 32 3 27 4 8 20 19 11 27 

 

Okruh 2 –  Činnosti, které vykonává Z Ř  

V kapitole č. 5.1 Náplň práce ZŘ jsou stanoveny základní okruhy pracovní náplně. 

Z průzkumu podle tabulky č. 6 vyplývá, že převážná část respondentů má zařazené shodné 

okruhy ve své pracovní náplni (nad 50 % respondentů). Dále je zřejmé, že ZŘ má v převážné 

většině školských zařízení zodpovědnost za vedení podkladů o nepřítomnosti učitelů na 

pracovišti, evidenci odpracovaných hodin, čerpání NV, odsuplovaných hodin a přespočetných 

hodin. Zde je nutné si uvědomit citlivost těchto materiálů, neboť podle nich se stanovuje výše 

platu, příplatků a řeší se pozdní příchody. Je důležité, aby si ZŘ archivoval materiály pro 

případné reklamace ze stran zaměstnanců a mohl doložit správnost svých záznamů. 
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Doporučuje se každý měsíc nechat podepsat zaměstnance, že uvedená výše vykazovaných 

hodin souhlasí s jejich osobní evidencí. 

  
Dále z tabulky č. 6 vyplývá, že ZŘ zodpovídá za vedení a kontrolu školní dokumentace. Zde 

je na místě připomenout důslednost a pravidelnou kontrolu ze strany třídních učitelů, aby 

dokumentace byla neustále doplňována. Dokumentace slouží jako doklad mimo jiné 

o poučení žáků o bezpečném chování, jako doklad o školní docházce žáků a její archivace 

podléhá spisovému řádu. 

 
Tabulka č. 15 – Činnosti, které vykonává ZŘ ve škole, údaje vyjádřené v procentech 
 
Činnosti, které vykonává Z Ř % 
Vedení podkladů o nepřítomnosti učitelů na pracovišti 73 
Zajišťování výuky v případě nepřítomnosti učitele – příprava suplování na každý den 67 
Evidence odpracovaných hodin, NV, přespočetných hodin aj. 57 
Kontrolní činnost ve výuce –  hospitace 63 
Vedení školní družiny 40 
Řešení kázeňských přestupků žáků 33 
Člen školské rady 27 
Zodpovídáte za vedení a kontrolu školní dokumentace (TK, TV, KL aj.) 63 
Tisk vysvědčení 30 
Vedení a aktualizace elektronické databáze žáků 43 
Organizace celoškolních akcí (zápis, přijímací řízení, divadla, výlety, třídní schůzky aj.) 53 
Zodpovídá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví ve škole) 27 
Sestavuje plán mimoškolních akcí 47 
Eviduje měsíčně přehled docházky 63 
Eviduje počet odsuplovaných hodin 60 
Sleduje čerpání volna během prázdnin a v průběhu školního roku 63 
Koordinuje DVPP 40 

 

V tabulce jsou označeny barevně činnosti ZŘ, které mají nejčastější výskyt (nad 50 % 

respondentů).  

 

Okruh 3 –  Znalost základních dokument ů se školskou problematikou 

Znalost základních dokumentů školy obsažených v organizačním řádu je podmínkou pro 

zvládnutí komunikace s podřízenými pracovníky, jak bylo popsáno v kapitole 4.1.1.  

Z tabulky č. 7 Znalost základních dokumentů se dá usoudit, že nadpoloviční většina 

respondentů zná základní dokumenty školy. 

Zarážející jsou údaje ve sloupci NEEXISTUJE a NEVYHOVUJE. Absence pracovní náplně, 

vnitřního platového předpisu, školního řádu a dalších směrnic svědčí o nedostatečné vnitřní 

komunikaci na škole. 

Z grafu č. 3 je patrná  nízká znalost zákoníku práce, směrnice o způsobu náhrad za 

odpracovanou dobu nad rámec úvazku a směrnice o způsobu čerpání prostředků z FKSP. 
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Graf  č. 3 – Znalost základních školských dokumentů 
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Je v zájmu předcházení krizových jevů v komunikaci, aby jednotliví zaměstnanci byli 

seznámeni s možnostmi čerpání dalších finančních prostředků ke svému platu. Fond FKSP 

tuto možnost poskytuje, stejně jako proplácenÍ přespočetných hodin. Nejasnosti, kdo čerpal 

a kolikrát, včetně nejasného způsobu vykazování hodin, mohou mezi zaměstnanci způsobit 

konfliktní situace. 

Nízkou znalost zákoníku práce přičítá autor nižší frekvenci v používání této právní normy 

v praxi ZŘ. Tento důvod však nemá v praxi opodstatnění. ZŘ by měl znát základní paragrafy 

vztahující se jeho práci. 

 

Tabulka č. 16  – Znalost základních školských dokumentů vyjádřená v procentech 
 

Znalost základních dokument ů 
vyjád řená v % 

1  
výborně 

2  
 drobné 

nedostatky 

3 
vyhovující 

4 
nevyhovující 

5  
neexistuje 

Pracovní náplň 63 20 3 7 7 
Vnitřní řád školy 77 17 0 3 3 
Školní řád 83 10 3 0 3 
Pracovní řád  70 23 0 0 7 
Vnitřní platový předpis 50 20 13 0 3 
Zákoník práce 17 30 43 0 7 
Přespočetné hodiny 27 20 27 7 10 
Způsob čerpání prostředků z FKSP 53 13 10 10 7 
Způsob čerpání dovolených a volna  50 27 10 0 10 
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Okruh 4 – Zjišt ění úrovn ě komunikace ve školském za řízení a pracovní vytížení 

zástupce ředitele 

Abychom mohli rozhodnout o míře úrovně komunikace, stanovíme tři úrovně a podle 

vyjádření v % zařadíme jednotlivé oblasti komunikace. 

     0 –    35 %  nízká úroveň 

    36  –    70 %   střední úroveň 

    71  –  100 % vysoká úroveň 

Tabulka č. 17 – Zjištění úrovně komunikace ve školském zařízení 

Č. 
ot. Text otázky 

ANO
% 

1. Jsou na internetových stránkách Vaší školy přístupné základní dokumenty školy? 60 

5. Máte ošetřen způsob evidence výměny informací učitel – rodič v problémových kauzách? 67 

6. Máte stanoveny úřední hodiny pro návštěvy rodičů? 37 
7. Máte stanoveny své konzultační hodiny pro rodiče? 53 
8. Máte zavedenu elektronickou formu komunikace s vedením školy, rodiči a pedagogy? 47 
9. Jsou zveřejňovány zprávy z akcí školy? 90 
10. Jsou pro učitele přístupné závěry a opatření z pedagogické rady? 93 
11. Mají učitelé povinnost každý den číst aktuální informace vyvěšené vedením školy? 63 
12. Je ve vaší škole zveřejněn harmonogram hospitací vedení školy? 27 
13. Předkládají se vedení školy před hospitací materiály týkající se hospitace? 47 

14. Jsou ve Vaší škole organizovány pedagogické přestávky, kdy mají učitelé možnost se 
pravidelně neformálně setkávat? 

47 

15. Využíváte ve škole elektronickou databázi žáků (např. Bakaláři aj.)? 63 
16. Jsou učitelé povinni vstupovat do elektronické databáze žáků  a aktualizovat zde data? 37 
17. Je zveřejněn rozpis suplování na další den, než jdete ze školy domů? 83 
18. Je zveřejněn přehled suplování přes internetové stránky školy? 23 
19. Jsou pedagogické porady na Vaší škole ze strany vedení školy dobře připraveny? 87 
20. Schází se vedení školy každý týden na pracovní poradu? 97 
21. Mají učitelé možnost každodenního kontaktu s vedením školy?  67 
22. Máte přesně stanovenou náplň práce s popisem činností, které patří do Vaší kompetence? 93 

 

Z dat v tabulce č. 17 vyplývá, že otázky vyhodnocené na střední úroveň komunikace, jsou 

právě ty oblasti, které stojí ZŘ mnoho času a daly by se ošetřit organizačním opatřením.  

Např. nízká hodnota u možnosti, zda učitelé zadávají data do databáze je jasným signálem, že 

to za ně někdo musí udělat. Tou osobou je často právě ZŘ.  

Nad vyhodnocením otázek č. 23 a 24 je nutné se hlouběji zamyslet. Odpovědi uvádí tabulka 

č. 18. Zjištění, že 77  % respondentů uvedlo, že vykonává práci, kterou nemá v popisu práce 

je alarmující. Toto zjištění potvrzuje také otázka č. 24 kde uvádí 97 % respondentů, že dělají 

práci, kterou má v pracovní náplni někdo jiný. Závěr je zde jediný, ten, kdo svoji práci musí 

udělat, je ZŘ, a pokud někde není stanoveno, kdo by měl práci udělat, je to většinou další 

práce nad stanovený rámec povinností ZŘ. Zde je hlavní příčina pracovního přetížení. Jako 

řešení se nabízí možnost delegování dílčích úkolů na další zaměstnance s následnou kontrolou 

jejich plnění. 
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Tabulka č. 18 – Zjištění úrovně komunikace ve školském zařízení 

Č. 
ot. Text otázky 

ANO
% 

23. Vykonáváte činnosti, které nemáte ve své náplni práce? 77 
24. Vykonáváte činnosti, které má ve své pracovní náplni někdo jiný? 97 

 

 

Na otázky č. 2, 3 a 4 odpovídali respondenti pomocí škály výroků. Tabulka č. 19 a následné 

grafy přináší rozbor zjištěných výsledků. 

 

Tabulka č. 19 – Úroveň předávání informací v procentech 

 Číslo 
otázky 

Výborně 
Drobné 

nedostatky Vyhovující Nevyhovující Neexistuje 

2. 7 40 27 17 7 

3. 37 33 7 7 7 

4. 33 33 17 7 3 
 

 

Otázka č. 2 –  Jak hodnotíte informační obsah vašich školních internetových stránek směrem 

k rodičům?  

Z přiloženého grafu č. 4 je patrné, že školy využívají možností, které ke zprostředkování 

komunikace nabízí internet. Závažným zjištěním je skutečnost, že 7 % respondentů uvádí, že 

nemají stránky vůbec, a 17 % označuje své stránky za nevyhovující. 

 

 

Graf  č. 4 – Úroveň školních internetových stránek  v procentech 

Jak hodnotíte informační obsah Vašich školních internetových stránek 
směrem k rodičům?
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Otázka č. 3 –  Jste v předstihu oficiálně informováni vedením školy o chystaných změnách 

a opatřeních? 

Z přiloženého grafu je patrné, že 79 % respondentů má správně nastavenou úroveň 

komunikace a vedení školy poskytuje informace včas nebo s drobnými nedostatky. U 14 % 

respondentů je vedení školy informuje nevyhovujícím způsobem nebo vůbec.  

 

Graf  č. 5 – Jste v předstihu oficiálně informováni vedením školy o chystaných změnách 

a opatřeních?  

Jste v předstihu oficiálně informováni vedením školy o chystaných 
změnách a opatřeních?
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Otázka č. 4 –  Převažující úroveň komunikace vedení školy s učiteli 

Z grafu je patrné, že 71 % respondentů hodnotí úroveň komunikace vedení s pedagogy na 

výborné úrovni nebo s drobnými nedostatky. 18 % považuje komunikacI za vyhovující. 

Naproti tomu 25  % není spokojeno  v žádném případě. 

 

 

Graf  č. 6 – Převažující úroveň komunikace vedení školy s učiteli 

Označte převažující úroveň komunikace vedení školy s učiteli. 
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Tabulka č. 20 - Jak často do kanceláře ZŘ vstupují osoby s požadavky ? 
 

Neustále Občas Skoro nikdy 
Otázka č. 25 

37 % 50 % 13 % 
 

Z tohoto údaje vyplývá, že ZŘ je často při své práci rušen požadavky ostatních zaměstnanců. 

Zde vidí autor hlavní důvod nárůstu hodin, které stráví ZŘ v práci nad rámec pracovní doby, 

jak dokládá tabulka č. 12. Vzhledem k povaze jeho práce je obtížné stanovit striktně dané 

úřední hodiny. S touto skutečností se musí ZŘ vypořádat a působit dlouhodobě na své kolegy, 

aby respektovali dobu vymezenou na komunikaci s ním.  

 

Tabulka č. 21 – Počet hodin nad rámec zákonné pracovní doby 

Č. otázky -  26 Kolik hodin denně v průměru trávíte ve škole nad rámec zák.prac. doby?  
Č. respondenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

počet hodin 3 2 1,5 2 1,5 0 1,5 4 0,5 1 2 2 2 3 2 
                
Č. respondenta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

počet hodin 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 
 

Na jednoho respondenta připadá v průměru 1,87 hodiny denně. Toto číslo je údaj, který 

vypovídá o skutečnosti, že každý z respondentů zůstává pracovat ve škole déle, než 

předepisuje zákoník práce a patrně neuplatňují nárok na odměnu za tuto přesčasovou práci. 

Týdně se jedná v průměru o 9,35 hodiny, za měsíc se jedná již o 37,4 hodiny. Je patrné, že 

kdybychom ve výpočtu  pokračovali násobením hodnoty průměrnou hodinovou sazbou, došli 

bychom k nezanedbatelným částkám, pokud by bylo nárokováno proplácení této doby 

z prostředků na platy. V praxi však vedoucí pracovníci škol tyto částky ve většině případů 

nepožadují proplatit. Nezodpovězena zůstává otázka proč?  

Další otázkou je, jaká přijmout opatření, aby se práce dala stihnout během zákonem stanovené 

pracovní doby. Zde je na místě uvést odkaz na závěr zjištění na s. 37 této práce u komentáře 

otázky č.23 a 24: „Toto zjištění potvrzuje také otázka č. 24, kde uvádí 97 % respondentů, že 

dělají práci, kterou má v pracovní náplni někdo jiný. Závěr je zde jediný, ten, kdo svoji práci 

musí udělat, je ZŘ, a pokud není stanoveno, kdo by měl práci udělat, je to většinou další práce 

nad stanovený rámec povinností ZŘ. Zde je hlavní příčina pracovního přetížení. Jako řešení se 

nabízí možnost delegování dílčích úkolů na další zaměstnance s následnou kontrolou jejich 

plnění.“ 
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6 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovit a popsat efektivní metody práce, které snižují vznik 

krizových situací spojených s oblastí komunikace zástupce ředitele s ostatními účastníky 

pedagogického procesu.  

 

V průzkumu byly zjištěny  nedostatky v několika zásadních oblastech komunikace. S velkou 

pravděpodobností jsou příčinou problémů, které je nucen ZŘ řešit opakovaně a svojí časovou 

náročností zasahují do  jiných oblastí jeho pracovních kompetencí. 

Průzkum dále  odhalil oslabení ve formách využívání ICT a nedostatečný důraz na zadávání 

dat samotnými učiteli. Tato práce je opět na bedrech ZŘ a jedná se i v tomto případě o časově 

velmi náročnou práci. 

 

Těžkosti se objevily i v nejasném vymezení pracovních kompetencí jednotlivých zaměstnanců 

škol, kdy nebylo jasně stanoveno, kdo co má vykonávat. Je pochopitelné, že ZŘ musí zajistit 

chod školy, a tak je nucen tyto práce zvládnout většinou vlastními silami. Pokud nedeleguje 

méně důležité pravomoci na někoho jiného, je zde další zdroj nárůstu jeho práce, neboť práci 

za jeho osobu již nikdo neodvede. 

 

Výsledky z průzkumu jsou pouze orientační. Pro objektivnější a  přesnější údaje 

v jednotlivých oblastech by bylo nutné pracovat s větším vzorkem respondentů, na  zkoumané 

oblasti se zaměřit hlouběji  a průzkum dále rozšířit na další oblasti komunikace ve školách, 

kterými se průzkum nezabýval. 

 

Uvedenými metodami byly získány dílčí poznatky z vybraných oblastí využívání komunikace 

na školách. Tyto poznatky by bylo možné využít v další práci zaměřené na jinou pracovní 

skupinu zaměstnanců škol a porovnat míru využívání komunikačních prostředků. Bylo by 

zajímavé zjistit, ve kterých oblastech zde není komunikace dostatečně využita.  

Uvedené poznatky je možno využít v praxi ve školách jednotlivých respondentů, aby vedly 

k reflexi a zamyšlení nad způsoby organizace jejich práce. 

 

Téma a obsah bakalářské práce byly pro autora velmi zajímavé a přínosné. Hlavní myšlenkou 

pro zvolení tématu práce se stala osobní zkušenost autora, který pracoval 5 roků ve funkci ZŘ 

školy s rozšířenou výukou jazyků se 600 žáky a více než 58 pedagogy. (pozn. autora: Jako 

jediný ZŘ na celý chod školy.) 
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Osobní zkušenosti se zmíněnými problémy vedly autora k myšlence zjistit, jaké podmínky 

mají ZŘ na jiných školách, a sestavit materiál, který by pomohl stávajícím a hlavně budoucím 

zástupcům získat potřebné informace, jež by jim umožnily uspořádat si svůj denní režim, 

obhájit svoje názory a poskytly jim oporu při jejich nelehké, ale velice potřebné práci. 

 

6.1 Návrh opat ření 
 
Na podkladě zjištěných údajů z praktické části bakalářské práce  byl vypracován metodický 

materiál  zaměřený na shrnutí důležitých informací pro každodenní rozhodování a vedení 

efektivní komunikace v práci zástupce ředitele. Praktický průvodce zástupce ředitele 

o rozsahu 22 stran je uveden jako příloha č. 7 této práce. 

Tento Průvodce je určen zájemcům o práci zástupce ředitele i osobám, které tuto funkci již 

zastávají. Na základě zjištěných skutečností z provedeného průzkumu a rozhovorů se 

stávajícími zástupci ředitelů by mohl tento materiál přispět k rozšíření jejich znalostí a zlepšit 

efektivitu jejich práce. 

 

Praktický pr ůvodce zástupce ředitele poskytuje informace v následujícím členění:  

Úvod 

Specifika práce zástupce ředitele 

Organizační vymezení funkce zástupce ředitele školy 

Efektivní přístup k práci ZŘ v bodech 

Každodenní periodické činnosti ZŘ 

Školní rok  z pohledu ZŘ 

Využití informačních technologií v práci ZŘ 

Prevence únavy 

Závěr 

Bonus – Časový snímek běžného pracovního dne zástupce ředitele základní školy 
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