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Resumé:

Naše závěrečná práce se zabývá problematikou optimalizace systému řízení na velké 

základní škole. Konkrétně se zaměřuje na manažerské řízení ve vztahu k obecně platným 

předpisům, dále personální, ekonomickou a informační manažerskou práci. 

Práce vychází ze tří zdrojů: z vlastních zkušeností a návrhů autorů, z výzkumu mezi 

řediteli velkých základních škol a z odborné literatury. Hlavní motivací byla snaha nabídnout 

návrhy nebo nápady pro manažerskou práci. 

Cílem práce bylo tedy shromáždit co nejvíce takových manažerských postupů a 

dílčích řešení, která lze realizovat.  Dále potom navrhnout v daných oblastech řešení, která 

mohou přispět méně či více k optimalizaci managementu na velkých základních školách.

Hlavním přínosem práce je soubor navržených manažerských doporučení ředitelům 

škol, kteří ve své funkci začínají nebo jsou již zkušení a hledají podobné postupy pro svou 

práci. 

Summary:

Our diploma paper aims at problems connected with optimalizing managing system in 

a large elementary school. It especially deals with manager proceedings in relation to 

generally valid rules and with personal, economic and informative manager work.

Our work was based on three resources: authors´ own experience and suggestions, 

resource made among elementary school headmasters and specialized literature. Our main 

motivation was to come up with suggestions and ideas for manager work.

The target of the work was to gather large number of manager proceedings and  partial 

solutions that could be fulfilled and also suggest such solutions in particular sphere that could 

more or less help to optimalize management in large elementary schools.

The main benefit of this paper is the set of suggested manager recommendation to 

school headmasters who are either new to their position or are looking for such proceedings to 

help them with their work.
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1. Úvod

Cíl práce:  Na základě vlastních zkušeností, současných teoretických poznatků 

a výzkumu navrhnout pro oblast řízení velké základní školy dílčí manažerské postupy, 

nástroje a možnosti, které mohou přispět k optimalizaci systému řízení na takové 

základní škole.

Systém řízení a jeho optimalizace v základní škole je hlavním nosným tématem této 

práce. Jsme si velmi dobře vědomi, že se jedná o obsahově a kvantitativně náročné téma. 

Pokusili jsme se tedy zaměřit na segment, který vyplývá z podstaty profese autorů: 

na management velké základní školy.

Základní motivací pro tuto práci byla pravidelná neformální setkání ředitelů 

základních škol města Trutnova. Na těchto setkáních dochází k diskusím a následným 

rozborům problematik managementu, a to přímo z praxe. Na těchto setkáních vzniklo mnoho 

zdánlivě drobných i zásadních nápadů a manažerských řešení a postupů. Domníváme se, že 

mnoho z nich může být realizováno na dalších obdobných školách. Cílem práce bylo 

shromáždit co nejvíce takových manažerských postupů, která jsou v rámci právních mezí 

realizovatelné,  a navrhnout v daných oblastech řešení, která mohou přispět méně či více 

k optimalizaci managementu  na podobně velkých základních školách.

Další motivací byla potřeba zavedení certifikace systému řízení (ISO 90xx) do 

základního školství. To je oblast dosud neřešená, ale mnohé kraje o nich již uvažují ve svých 

dlouhodobých koncepcích. Je také mnoho firem a certifikačních agentur, které se umí touto 

záležitostí zabývat, nicméně ze stran škol, státních a samosprávných institucí není dostatečný 

zájem a vůle. Podmíněno je to pravděpodobně finanční stránkou věci. Nicméně o potřebě se 

hovoří a dříve nebo později k realizaci dojde. Již dnes se některé certifikační instituce 

podávají projekty k certifikaci systému řízení ve školách. V naší práci chceme drobným dílem 

přispět nápady, které mohou školám pomoci při získání zmiňovaného certifikátu. 

Neexistuje žádná oficiální definice pojmu „velká základní škola“. Nastavili jsme si 

tedy tuto hranici na úplnou základní školu se všemi ročníky a počet žáků minimálně 300. 

Kromě vlastních zkušeností jsem spolupracovali s řediteli obdobných zařízení v regionu.
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Není a nabylo cílem postihnout všechny oblasti systému řízení škol. Snažili jsme se 

vybrat oblasti a témata, která jsou pro daný segment škol nejožehavější. Shrnuli jsme je do 

čtyř základních částí: 

1. management ve vztahu k obecně platným a závazným předpisům

2. personální management

3. ekonomický management

4. management přenosů informací

Pokusili jsme se v práci posbírat maximální množství názorů, postřehů a optimálních 

řešení ze tří základních zdrojů: 

1. vlastní zkušenost autorů

2. zkušenosti jiných ředitelů podobných škol

3. odborná literatura 

Provedeme analýzu názorů, zkušeností a odborných stanovisek k danému tématu. 

V žádném případě si netroufáme poskytovat univerzální návody a příručky ředitelům nebo 

managementu. Fungování managementu není dáno žádným exaktním a přísně definovaným 

postupem. Všechny teorie a postupy se opírají v drtivé většině o zkušenosti a modely již dříve 

vyzkoušené a popsané. I my se pokoušíme jít podobnou cestou a na základě zkušeností 

a postřehů navrhnout drobné kroky a postřehy, které mohou současným i budoucím 

manažerům pomoci při řešení manažerských problémů a kroků v základním školství.

Jsme si také vědomi, že v současnosti je mnoho oblastí a navrhovaných řešení, která 

jsou omezena nebo přímo vyloučena pro konflikt s předpisy nebo obecně závaznými 

předpisy. To však nevylučuje do budoucnosti vyvinout dostatečný tlak na politickou a 

legislativní oblast, která může a dle našeho názoru by měla vnímat názory lidí, kteří s těmito 

normami přímo pracují. Nejedná se pouze o změny norem, ale i například o podporu 

navržených a třeba i vyzkoušených postupů a řešení.
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2. Teorie managementu, školského managementu a systému řízení

Slovo management je používáno v těchto významech:

 činnost člověka (např. personální management)

 vědní disciplína (výuka managementu)

 vedení organizace (vrcholový management)

 dovednost člověka (uplatnění managementu)

Ve státní správě a školství se používají více názvy ředitel a vedoucí (director, principal, 

headmaster) a v armádě a policii názvy velitel, náčelník (commander, chief).

Handlíř (1998) v učebnici managementu určuje rozdíl v používání výrazu manažer, resp. 

management a výrazů ředitel, vedení: „Manažer, resp. management, není jen realizátor 

vyšších příkazů a dohlížitel nad dodržováním předpisů. Kritériem jeho relativně svobodné 

řídící činnosti je nějaký vyšší cíl, např. úspěch nebo zisk organizace. Dá se také říci, že 

manažer je vedoucí pracovník, rozhodující samostatně s velkými pravomocemi. Manažer je 

profesionál v oblasti řízení organizace a firmy, kterého zaměstnává zřizovatel organizace 

nebo majitel firmy“. (Handlíř, 1998)

V různých organizacích a na různých úrovních řízení jsou role manažerů odlišné.

Dále Handlíř určuje nejdůležitější z funkcí manažerů:

 plánování

 organizování

 personalistika

 vedení

 kontrolování

 koordinace

„Tyto postupně se realizující funkce nazýváme sekvenční manažerské funkce. Každé z 

těchto sekvenčních manažerských funkcí je zároveň společné, že jimi prostupují tzv. Funkce 

paralelní, označované  též jako průběžné manažerské funkce. K těmto průběžným funkcím 

patří analýza problémů, rozhodování a realizace (implementace).“ (Handlíř, 1998)

„V systému pedagogických věd je školský management považován za hraniční disciplínu. 

Školský management má svůj předmět, pojmový aparát i výzkumné metody. Předmětem 

zkoumání je systém řízení školství, od centrálního makrořízení přes střední články až po řízení 
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na lokální úrovni, včetně řízení každé školy a usměrňování dalších orgánů souvisejících 

s existencí škol a výchovných zařízení. Pojmový aparát školského managementu obsahuje 

termíny z pedagogiky i z managementu, ale i z dalších věd“. (Prášilová, 2006)

Školský management využívá obdobné výzkumné metody jako ostatní vědy, včetně 

specifické diagnostické metody pedagogiky, kterou je hospitace. Kromě teoretických poučení 

a výsledků výzkumných šetření z pedagogiky a managementu využívá školský management 

i poznatků dalších věd, k nimž např. patří: psychologie, sociologie, ekonomie, lékařství, 

historické vědy, politologie, matematika, informatika, právní vědy, vědy o komunikaci aj.

Mnozí odborníci zvažují i další možnost, a to nahlížet na školský management jako na 

aplikovanou vědní disciplínu. Při svém tvrzení vycházejí z myšlenky, že zdůvodněné 

zákonitosti managementu je vhodné vědecky modifikovat s ohledem na předmět řízení, tj. pro 

danou oblast řízení. V případě školského managementu je zapotřebí aplikovat obecné 

poznatky managementu tak, aby byl v souladu se zákonitostmi a specifiky procesu učení 

a výchovy. Vztah mezi managementem a školským managementem je pak chápán jako vztah 

mezi všeobecným a specifickým. Pro tento vztah je charakteristická vzájemná výměna 

poznatků a vzájemné obohacování.

„Školský management není souborem nesporných pravd a hotových návodů, jak 

„jednoznačně správně“ věci řešit, dělat a přistupovat k nim. V závislosti na změnách ve 

společnosti se neustále vyvíjí, těží z minulosti i z mezinárodních zkušeností. V případě 

pojmového aparátu je proto při výkladu pojmů vždy zapotřebí přihlížet k době a zemi, ve které 

byly používány.“ (Prášilová, 2006)

My se v naší práci zabýváme optimalizací systému řízení. Mezi pojmy systém řízení 

a management nelze položit rovnítko.  Systém řízení je nástrojem managementu pro optimální 

řízení, v našem případě základních škol. Každý management si vytváří vlastní systém řízení. 

Faktory, které ovlivňují tento systém, jsou:

 lokální (materiální, sociálně-demografické, personální, politické) podmínky řízeného 

celku

 motivace a aktivita managementu

 právní rámec

Nejčastěji používané on-line internetové slovníky cizích slov www.slovnik-cizich-slov.cz

a www.slovnik-cizich-slov.abz.cz popisující systém jako uspořádaný celek, soustavu věcí 

nebo myšlenek.

„Systém je jakákoliv skupina vzájemně působících, propojených a vzájemně závislých 

součástí, které tvoří komplexní a sjednocený celek, který má určitý smysl“ (Hutchens,2006).

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/
http://www.slovnik-cizich-slov.abz.cz/


- 9 -

Když nevíme, jak systém funguje, tak nedokážeme nic, můžeme pouze reagovat na 

události, které systém produkuje. Systémové myšlení nám umožňuje vidět až za události, 

pomáhá nám identifikovat tzv. vzory chování a struktury, které je vyvolávají.

„Všechny systémy, přírodní i společenské, reagují na podněty podle určitých vzorů nebo 

pravidel chování. Tato pravidla jsou pro systémy stejná“ (Mládková, 2008).

Optimalizaci popisují výše uvedené internetové slovníky jako proces výběru nejlepší 

varianty z množství možných jevů. Ve své práci se ztotožňujeme s tímto popisem a 

považujeme jej za nejvýstižnější.

Z toho můžeme odvodit následující popis pojmu „optimalizace systému řízení“. Jedná se 

tedy o soubor opatření, která umožní managementu uspořádanou soustavu nástrojů změnit 

strukturu řízení tak, aby procesy v něm probíhající byly zesilující, vyvažující a efektivní.

Jak jsme již v úvodu uvedli, nemůžeme a nejsme schopni reálně se zabývat všemi 

oblastmi systému řízení škol. Vybrali jsme si čtyři části, které považujeme za aktuální a ve 

kterých si můžeme dovolit navrhnout některá optimální nebo zlepšující řešení.

Jedná se o tyto oblasti systému řízení:

 management ve vztahu k závazným a obecně platným předpisům

 personální management

 ekonomický management 

 management ve vztahu k informačním technologiím.

První části, managementem ve vztahu k závazným a obecně platným předpisům, jsme 

se zabývali pouze okrajově, protože její náročnost a praktická neovlivnitelnost ji neumožňuje 

příliš řešit nebo optimalizovat v podmínkách velké základní školy. Jednalo by se spíše 

o okrajovou záležitost. Zařadili jsme ji však, protože výrazným způsobem ovlivňuje a limituje 

práci manažerů a leckdy vyvolává emotivní reakce. V každém případě je v úvodní části práce 

a rámuje tak další podstatnější části.

Personální management a jeho systém, resp. optimalizace tohoto systému je hlavní částí 

naší práce. V analýzách a návrzích potom přesněji management opomíjeného středního 

managementu a funkčního managementu první linie, kteří jsou dle našeho názoru a zkušeností 

hybnou silou škol.

Obecně se ve školství rozlišují tři úrovně manažerů (Prášilová, 2006) :

 Top management – vrcholový management formuluje dlouhodobé cíle organizace

 Middle management – střední management má za úkol takticky koordinovat výkon 
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operativních činností

 First-line management – funkční management první linie, tzv. linioví manažeři, 

zabezpečuje operativní řízení každodenních činností organizace.

"V podmínkách České republiky, která má oproti ekonomicky vyspělým státům v oblasti 

personální práce velké rezervy, se v praxi terminologicky nerozlišuje mezi pojmy personální 

řízení a řízení lidských zdrojů. Univerzálně se používá termínu personální řízení a popřípadě 

jen personalistika.“ (Koubek, 2000)

Personální práce se považuje za nedílnou součást celkového procesu řízení, za který 

odpovídají všichni pracovníci včetně personalistů. Personnel Stanadards Lead Body ve Velké 

Británii stanovuje, že hlavním účelem personální práce je:“Umožňovat managementu 

zkvalitňovat individuální a kolektivní přínosy lidí ke krátkodobému i dlouhodobému úspěchu 

podniku.“ (Armstrong, 1999)

Klíčovým pojmem pro tuto část a pro naši práci v této oblasti je znalostní pracovník, 

konkrétně potom znalostní manažer. Po setkání s řediteli mohu konstatovat (ačkoli to nebylo 

předmětem zkoumání), že žádný ředitel není schopen jasně definovat pojem znalostní 

pracovník. Ale to není zásadní problém. Každý ředitel si ale přeje takového podřízeného, 

resp. zástupce mít a většina ředitelů si takové zástupce vybrala nebo vybírá. To se týká i 

dalších pracovníků zařazených do pozice střední manažer.

Znalostní pracovníci dnes tvoří odhadem polovinu až 2/3 pracovníků v rozvinutých 

ekonomikách.

Víme o nich, že (Mládková,2008):

 při práci používají více mozek nežli ruce,

 vydělávají si na živobytí tím, že myslí,

 jejich znalosti bývají vysoce specializované, často jsou jediní, kdo tyto znalosti 

v organizaci má,

 dokáží se neustále učit novému, a to i když pracují především rukama,

 mnozí z nich jsou vysoce motivováni, touží po osobním rozvoji, stále se zdokonalují,

 vytvářejí, rozšiřují a používají znalosti,

 jsou schopni vytvářet vztahy s ostatními lidmi a spolupracovat s nimi

 jsou to zdroje kreativity v organizaci

 pracují hlavně s tacitními znalostmi

 rádi řeší problémy sami, rádi pracují samostatně.

Vzhledem k tomu, že roste znalostní náročnost práce, roste i počet znalostních 

pracovníků.
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Mezi znalostní pracovníky patří jak vysoce kvalifikovaní lidé, jako jsou lékaři, právníci, 

vědci, učitelé, letci, manažeři, tak i lidé, do kterých bychom to na první pohled neřekli, jako 

například údržbáři, operátoři obráběcích strojů, zahradníci, pokojské, prodavači. To, zda je 

jedinec znalostním pracovníkem, nezáleží pouze na znalostech, které potřebuje ke své práci, 

ale také na jeho schopnosti je využít. Dobrý zástupce ředitele znalostním pracovníkem je, 

špatný zástupce nikoliv. Zástupce, kterého okolnosti donutí, aby pracoval jako prodavač, 

pravděpodobně po určitou dobu znalostním pracovníkem nebude. Má-li však potenciál získat 

a uplatnit znalosti nezbytné pro prodavače, může se stát znalostním pracovníkem i v tomto 

oboru.

Pro manažery představují znalostní pracovníci na rozdíl od typických manuálních 

pracovníků velkou výzvu – hlavní část jejich práce, byť by její výsledek měl materiální 

podobu, probíhá v jejich hlavách. A tam manažeři nevidí. Nemohou proto sledovat, jak práce 

postupuje, zda pracovník nedělá chyby, zda vůbec dělá to, co má dělat.

Znalostní pracovník mívá znalosti, které nejsou obecně známy a které často nikdo ve 

škole, tedy ani ředitel nemá. „Znalostní práce také vyžaduje schopnost pracovníka pracovat 

samostatně a samostatně rozhodovat“ (Mládková, 2008).

„Znalostní pracovníci svým ředitelům velmi obtížně umožňují srovnávat výsledky jejich 

práce s většinou dobře známými standardy konkrétních činností. Sami si často vytváří své 

vlastní standardy, podle kterých se řídí, a sami volí nejenom způsob reakce na nečekané 

problémy, ale také postup práce“ (Mládková, Truneček, Mirovský, 2006).

Pokud chceme do systému a do jeho optimalizace zapojit znalostní pracovníky, musíme 

najít vhodné nástroje k jejich motivaci. Od znalostního pracovníka se očekává motivace 

úkolem, a pokud je splněn tento základní předpoklad, může se takovýto pracovník stát 

hybnou silou v optimalizaci systému řízení. Sám vytváří takové nástroje, vyhledává 

potencionální krizová místa a slabiny, stanovuje optimální cestu.

Jedna věc je vlastní sebemotivace takového manažera, druhá věc je potom na straně 

nejvyššího manažera, aby využil maximální možné motivační faktory. Pokud se mu podaří 

nalézt motivační mechanismy ke všem pracovníkům, je už to v samém smyslu optimální 

systém motivace a tedy nástroje řízení.

„Chování našeho manažera musí být také ohodnoceno, testováno a rozvinuto specifickým 

způsobem, čímž mu bude umožněno se rozvíjet a postupovat – o to víc v případě, když bude 

veden k pozici kouče. V tom je záruka, že bude také schopen pomoci k individuálnímu pokroku 

všem svým spolupracovníkům, že se jim přizpůsobí, namísto aby jim vnucoval své osobní nebo 

firemní standardy (v podobě norem), a bude je schopen je zpětně ohodnotit“. (Stacke, 2005).
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Stacke dále stanovuje postup hodnocení a testování:

 Ohodnotit předem - nejprve je třeba diagnostikovat silné a slabé stránky, stejně jako 

dynamiku osoby, a to hned na začátku jejího zaměstnání, asistovat jí, podpořit ji a 

poté toto praktikovat pravidelně během výročních hodnotících pohovorů a určovat 

tak novou cestu k postupu. Bez této základní reference není možné posoudit úroveň 

vývoje.

V mnoha firmách existuje hluboká tendence zaměřovat se na silné stránky 

pracovníků a tiše přejít analýzu slabých stránek, lidi potěšit a vytvořit dobrou 

atmosféru. Přitom je to pro ně špatná služba. Stejně přesná analýza uskutečněná s 

každým pracovníkem umožňuje vytvořit velmi motivující individualizovaný plán 

rozvoje, jelikož bude přizpůsoben jeho skutečným potřebám. Dosažené výsledky 

valorizují všechny předchozí znalosti.

 Ohodnotit během – při tvorbě plánu rozvoje a optimalizace musí být předem 

vybrány indikátory. Buď se jedná o indikátory osobní, nebo souvisí s výsledky. V 

dalším sledování plánu rozvoje je důležité projít přechodnými povinnými body, 

podle kterých posuzujeme vývoj, s cílem poskytnout podporu, informace, varování 

nebo doplňující školení pro překonání překážek.

 Ohodnotit potom – na konci akce je ohodnocení nezbytné. Proběhla dvojitá 

investice: jednak investice osoby samé a její snahy se zlepšit, jednak investice 

odpovědného vedoucího a jeho podpory a vypracování alternativ. Je třeba přesně 

vědět, k čemu jsme dopěli: osobní zisky, získané výsledky, použité prostředky a 

prodělané těžkosti. Poté budeme moci znovu definovat cíle nebo postup pro novou 

etapu.

„V některých firmách jsou kultura výsledků a princip sankcí málo rozvinuty. Vyjímečné 

úspěchy nejsou jasně rozpoznány a špatné výsledky se nezdůrazňují, což má za následek 

nulový zájem překonat cíle. Zpronevěry někdy nejsou potrestány – až do té míry může jít 

o snahu vyhýbat se konfliktům. Takový přístup je pro motivaci naprosto nevhodný.

Naopak objektivní hodnocení obdržených výsledků a způsobu jejich obdržení na konci 

stanoveného termínu dává příležitost k dodání odvahy, gratulacím, hledání shody nebo k nové 

orientaci. Ohodnocení je naprosto zásadní k dynamice pokroku a optimalizace. Výroční 

hodnotící pohovor je minimální zárukou, která živí tuto dynamiku. Bylo by vhodnější mluvit o 

„pohovorech o pokroku“, které se budou realizovat v rytmu jednotlivých fází pracovního 

plánu, vypracovaného s každým pracovníkem individuálně“ (Stacke, 2005).
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Ke změně, k vyvolání potřeby  optimalizace je možné využít tzv. metodu ADCOM 

(Folaron, 2005). Akronym ADCOM je tvořen prvními písmeny pěti slov vymezující zmíněná 

hlediska:

Ability (fyzická připravenost). Je zkoumáno, jaká je fyzická připravenost lidí zvládat 

nové úkoly a činnosti. To neznamená jenom tělesnou zdatnost, ale celkový fyzický stav.

Direction (nasměrování). Je zjišťováno, zda lidé jasně chápou a mají zažitou podobu cíle. 

Zda k dosažení cíle mohou postupovat podle jednoznačně nastavených pravidel i pokynů, a to 

ve stabilním prostředí.

Competence (způsobilost). Z tohoto hlediska je posuzováno, zda jsou lidé způsobilí 

změnu realizovat, zda k tomu opravdu mají potřebné znalosti a dovednosti.

Opportunity (příležitost). Je ověřováno, zda lidé mají pro úkoly spojené s realizací 

změny dostatek času, ale také, zda jsou v potřebné míře zabezpečeni potřebnými 

informacemi, materiálem a dalšími zdroji.

Motivation (motivace). Poslední hledisko akceptuje skutečnost, že bez motivace lidí se 

nedá změna uskutečnit. Je tedy zkoumáno, zda jsou lidé dostatečně motivováni.

Zmíněná hlediska se v reálné situaci vzájemně různě překrývají.

Pro odstranění odporu ke změně a k získávání lidí k jejímu uskutečnění využívají 

manažeři následujících základních metod (Urban, 2003), případně jejich kombinaci:

 osvěta a komunikace spočívají ve snaze srozumitelně objasnit pracovníkům potřebu 

provést změny; optimální je vést diskuzi z co největším počtem pracovníků a jako 

argumenty předkládat jasná fakta,

 participace na změnách předpokládá zahrnutí pracovníků do tvorby a zavádění 

změn, akceptaci jejich návrhů, rad a připomínek; nevýhodou je časová náročnost,

 facilitace a podpora zahrnují podporu pracovníkům při provádění změn, proškolení, 

trénink, přípravu podmínek, posílení rozhodovacích pravomocí, pozorné naslouchání 

problémům pracovníků, porozumění pro chyby a omyly atd.,

 odměňování a vyjednávání; spolupráci na změnách může výrazně podpořit nově 

nastavený systém odměňování; vyjednávání je využíváno v různých situacích, např. za 

příslib podpory změny může být dojednán nějaký jiný ústupek týkající se průběhu 

pracovního procesu apod.,

 kooptování patří ke skrytým metodám ovlivnění, např. aby se osoba se silnou 

neformální autoritou nestavěla proti potřebným změnám, je jí svěřena v procesu 

změny významná role; kooptování se mine účinkem tehdy, je-li příliš průhledné a 

manipulativní,
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 přímé nebo nepřímé donucení je metodou rychlého překonávání odporu, používá se 

většinou jen v časové tísni, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při zavádění změn; hrozbou 

může být odebrání nenárokové složky mzdy, převedení na jinou práci, zrušení 

pracovního místa apod.; tato metoda vede k odporu vůči manažerům.

Ekonomický management, lépe by bylo použít pojem management ekonomiky školy, 

jsme pro návrhy optimalizace vybraly z několika důvodů:

 ekonomika základních škol je specifická vícezdrojovým financováním,

 velmi často se střetávají v konfliktu na správu financí jejich poskytovatelé a správce,

 v posledních třech letech vzhledem ke změnám došlo k zařazení velkého počtu škol 

mezi plátce DPH, s čímž je spojeno velké množství změn a nárůstu účetní 

administrativy,

 škola nemá k dispozici vzhledem k výši finančních prostředků a komplikovanosti 

účetnictví k dispozici dostatek kvalifikovaného personálu, natož potom manažerů s 

patřičnou kvalifikací,

 ve finančních systémech škol je velký prostor k optimalizaci těchto systémů,

 téma úzce souvisí z předchozích částí – personálním managementem a středním 

managementem.

Financování regionálních škol – v našem případě velkých základních škol – je založeno 

na principu vícezdrojového financování. Členění finančních prostředků:

 přímé náklady na vzdělávání hrazené státem (zejména mzdové prostředky, povinné 

odvody, výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby, rozvojové a inovační 

programy, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků)

 ostatní (provozní a investiční) výdaje hrazené zřizovateli

 vlastní zdroje škol (získané granty, sponzoring, doplňková činnost)

Ministerstvo stanovuje republikové normativy jako výši výdajů připadajících 

na vzdělávání pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie, zveřejňuje je 

ve Věstníku a následně poskytuje krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje. 

Krajské úřady stanovují krajské normativy, součástí kterých jsou i příplatky na speciální 

vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů.

Krajský úřad v přenesené působnosti prostřednictvím krajských normativů rozepisuje 

a poskytuje prostředky:

 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje,

 přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které 
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zřizují obce nebo svazky obcí. Při rozpisu vychází z návrhů předložených obecními 

úřady obcí s rozšířenou působností.

"MŠMT si v oblasti normotvorné a metodického řízení zachovává klíčovou funkci 

a odpovědnost při tvorbě metodiky rozpisu rozpočtu, stanovení normativů pro rozdělování 

prostředků státního rozpočtu na školy a školská zařízení prostřednictvím krajských úřadů a 

stanovení základních kritérií pro normotvornou roli státní správy na nižších úrovních.“

(Rektořík, 2007).

Úkol pro manažery, kteří se ve velké škole zabývají ekonomikou, vyplývá z pravidel 

daných vyšší autoritou, státem a zřizovatelem, dále potom jasným ekonomickým cílem školy 

se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků.

Finanční management ve školách má především tyto cíle:

 hospodařit s prostředky dle závazných pokynů

 vytvořit a nastavit jasná pravidla pro finanční mechanismy uvnitř školy

 stanovit priority čerpání finančních prostředků

 vytvářet vhodné prostředí pro doplňkovou činnost

 získávat prostředky z mimorozpočtových zdrojů

 vytvořit a realizovat kontrolní mechanismy

 analyzovat průběh hospodaření a na základě těchto analýz stanovit nové postupy

 vhodně motivovat pracovníky, kteří zajišťují finanční mechanismy

Právě tady lze uplatnit a realizovat množství optimalizačních mechanismů, které mohou 

pomoci managementu při zefektivňování práce. Rozpočty velkých základních škol se 

pohybují v rozmezí 10 až 30 miliónů Kč. Pro tak vysokou částku a její cash-flow musí 

existovat v každé škole mechanismy, které jsou jednak zásadně limitovány pokyny 

poskytovatelů, na druhé straně vnitřní mechanismy školy lze nastavovat k optimální 

kombinaci kvantity i kvality práce pracovníků, tak i nezbytnému vyhovění předpisům.

Poslední částí, která úzce souvisí s předchozími, je část management ve vztahu k 

informačním technologiím. Pro upřesnění se jedná především o přenos informací a získávání 

informací prostřednictvím informačních technologií. Hlavním tématem celé práce je 

optimalizace a bez práce s informacemi nemůže žádná optimalizace ani systém fungovat.

„Komunikací při vedení lidí máme na mysli zejména mezilidské jednání. Komunikací v 

obecném pojetí managementu máme na mysli celý informační systém firmy, který v návaznosti 

na organizační řád určuje organizaci výměny informací ve firmě. Komunikace je důležitou 

součástí řízení firmy a je nutno se jí zabývat“ (Handlíř, 1998).
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Komunikace začíná u odesílatele, který má nějakou myšlenku nebo nápad, ten zakóduje 

způsobem, který je srozumitelný odesílateli i příjemci. I když není obvyklé si to myslet, že 

převedení myšlenky do jazyka je kódování, existuje mnoho dalších způsobů kódování, mezi 

něž patří převedení myšlenky do jazyka počítače.

Aby člověk mohl vyhodnocovat efektivnost komunikace, musí mít k dispozici zpětnou 

vazbu. Jedině pomocí zpětné vazby je možné se přesvědčit, zda bylo sdělení efektivně 

zakódováno, přeneseno, dekódováno a pochopeno. Podobně je možné se přesvědčit, zda bylo 

pomocí komunikace dosaženo požadované individuální nebo organizační změny.

„V současné době podniky vyžadují, aby informace proudily mnohem rychleji než 

kdykoli předtím. Prudce roste i množství informací, které často vede k informační záplavě. 

Proto stále častěji vzniká požadavek ne na větší množství informací, ale na to, aby byly 

relevantní, Je třeba určit, které informace manažer pro rozhodování potřebuje. Tyto 

informace často manažer získává od svého nadřízeného, od podřízených i z jiných 

organizačních jednotek“ (Handlíř, 1998).

„To jak manažer komunikuje se svými spolupracovníky, ovlivňuje jejich výkonnost a 

pracovní výsledky. Je nutné zajistit, aby příjemce určitého sdělení porozuměl jeho obsahu. V 

rámci komunikace někdy dochází k chybám při přijímání sdělení. Chyby a nejasnosti mohou 

vzniknout třeba jen proto, že došlo k významové záměně u použitých slov. Chyba může 

vzniknout i neúplným postřehnutím sdělení (rychlá mluva, tichá mluva, překotné sdělení z 

pozice toho, kdo problematiku zná, atd.). Nelze také očekávat, že příjemce bude vždy ochoten 

naše sdělení vzít na vědomí. Z pozice zaměstnance je dobré znát úskalí vzájemné komunikace, 

v případě nejasností se raději na sdělovaný obsah znovu zeptat a sdělení ujasnit. Dodatečné 

zjišťování u kolegů bývá zdlouhavé a někdy se tímto způsobem zase získá zkreslená 

informace.“ (Plašilová, 2006)

Dále Plašilová uvádí: „Chtějí-li manažeři v komunikaci se spolupracovníky uspět, pak 

příkazy a doporučení musí být:

 formulovány jasně, srozumitelně a jednoznačně, významná sdělení mají být raději 

uváděna opakovaně,

 sdělovány silně neutrálně, bez emocí a psychologických podtextů,

 důrazně a alarmujícím způsobem prosazovány.“

V roce 2006 provedl  Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. výzkum mezi řediteli (200 ředitelů) 

základních škol s počtem žáků nad 200 žáků a výsledky uveřejnil v publikaci „ICT v životě 

základních škol“. Vycházel z předpokladu, že ICT je dnes takřka nepostradatelnou součástí 

řízení školy, je zajímavé sledovat, jaký význam obecně pro řízení školy přikládají samotní 
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ředitelé ICT. Téměř polovina ředitelů (49%) si myslí, že jsou velmi významné, dalších 41% 

respondentů považuje ICT za spíše významné a 4% je považují za spíše nevýznamné (6% 

respondentů na tuto otázku neodpovědělo).

Pokud ředitelé vnímají ICT jako významné pro řízení školy, nabízí se otázka, ve kterých 

konkrétních činnostech při řízení školy jsou ICT nejvíce využívány.

Pět nejčastěji volených odpovědí pokrývá zhruba všechny základní činnosti ředitele školy, 

když je zde zastoupena obecná tvorba dokumentů a administrativa školy včetně komunikace, 

ale také pedagogické řízení školy.

Podíváme-li se na počty voleb, nejvíce byly voleny položky psaní dokumentů, zpracování 

ekonomické agendy a komunikace, následující dvě už byly voleny méně často. Dále ředitelé 

používají, i když méně, ICT k plánování a také ke komunikaci s ostatními řediteli nebo uvnitř 

učitelského sboru, případně k seznámení učitelů s možnostmi využití ICT ve škole. Soudě 

podle počtu voleb, respondenti zřejmě příliš nepoužívají ICT ke komunikaci s rodiči 

a nepřikládají rovněž význam ICT k iniciování a zvládání změn ve škole (Zounek, 2006).

Vývoj ve využití a dynamický posun ve vývoji nových technologií pravděpodobně 

zapříčinili, že výsledky zveřejněné před třemi lety mohou být již v této době zastaralé. 

Nicméně lze souhlasit s tvrzením, že komunikační potenciál nových technologií není 

z pohledu získávání a přenosu informací dostatečně využit. Zcela určitě hraje své finanční 

krytí pořízení takových technologií. Základní školy, pokud se situace výrazně nezmění, 

nemohou být nikdy v čele využití ICT v porovnání se ziskovou sférou. Ani personální

struktura základního školství tomu příliš nepřispívá. Ředitelé a manažeři musí být právě proto 

nositeli progrese v této oblasti a snažit se vhodně motivovat, zavádět, leckdy improvizovat 

a být propagátory využití. Proto se v naši práci na závěr chceme pokusit navrhnout některé 

nové postupy a nápady, které by přispěly k optimalizaci systému řízení.

V této teoretické části jsme definovali pojmy a postupy, které úzce souvisí s hlavními 

tématy naší práce. Chtěli jsme pomocí literatury a odborných zdrojů získat portfolio názorů 

a stanovisek, které mohou v následné části a ve vyhledávání optimálních řešení najít 

uplatnění. Tyto odborné prameny mohou poskytnout široké spektrum návodných řešení 

a tvoří zároveň i rámec a algoritmy postupů. Upozorňují zároveň i na skutečnosti, které 

v navrhovaných řešeních nelze opomíjet a přehlížet.  I přes zdánlivé široké téma s v 

následující části zaměříme na konkrétní navrhované postupy realizace optimálních řešení, 

které mohou pomoci ředitelům podobných škol. 
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3. Výzkum 

Cíl výzkumu: Cílem výzkumu bylo metodou řízeného rozhovoru získat od ředitelů 

velkých základních škol názory, postřehy a skutečnosti ve vybraných oblastech 

managementu, tyto následně zpracovat a poté společně s řediteli navrhnou další nápady 

a mechanismy, které mohou být použity k optimalizaci systému řízení.

3.1 Řízený rozhovor

Pokud chceme zkombinovat poměrně rozsáhlý záběr naší práce, školy, kterých se 

průzkum a práce týká, a vhodné respondenty, tedy vysoké manažery těchto škol, potřebujeme 

zvolit vhodné metody výzkumu. Po zvážení všech možností, porovnání všech druhů a metod 

výzkumu jsme dospěli k názoru, že optimálním způsobem bude metoda řízeného rozhovoru.

Tato metoda má za úkol zjišťovat informace od lidí – účastníků výzkumu. 

V sociologickém výzkumu se využívá standardizovaný rozhovor na základě záznamového 

listu. 

Náš záznamový list:

Vztah managementu k obecně platným a závazným předpisům

1. Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky nejvíce komplikují práci ředitelům?

2. Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky by bylo vhodné vyloučit z oblasti školství?

3. Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky by bylo vhodné přepracovat pro lepší využití ve školství?

4. Které oblasti v řízení škol nejsou ošetřeny vůbec?

Záznamový protokol – řízený rozhovor
ZBP

Mgr. Roman Hásek
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Oblast personálního řízení

1. Kolik má Vaše škola zástupců ředitele?

2. Rozdělte procentuálně skutečné rozdělení řídících činností a mezi sebe a zástupce v oblasti pedagogické.

3. A očekávaný ideální stav

4. Rozdělte procentuálně skutečné rozdělení řídících činností a mezi sebe a zástupce v oblasti právní.

5. A očekávaný ideální stav

6. Rozdělte procentuálně skutečné rozdělení řídících činností a mezi sebe a zástupce v oblasti ekonomické.

7. A očekávaný ideální stav

8. Jsou zástupci ředitele vhodně ke svoji práci motivování? Pokuste se vyjádřit procentuálně.

9. Které motivační prvky kromě mzdových lze ještě u zástupců  ředitele používat? 

10.Ohodnoťte průměrnou známkou chuť Vašich zástupců se vzdělávat. 

11. Uvítali byste nabídku vzdělávání pro Váš střední management?

12. Kterou z Vašich řídících pozic byste zařadil na stupeň střední management ?

13. Jakou měrou se podílí střední management na hodnocení dalších pracovníků?
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14. Pokuste se průměrnou známkou ohodnotit samostatnost vašich zástupců?

Ekonomické řízení školy

1. Kolik pracovníků se ve škole zabývá pouze hospodařením – přepočteno na úvazky?

2. Jste plátci DPH?

3. Rozhodujete o každé vydané finanční částce pouze Vy samostatně nebo pouze o části? Uveďte tuto část.

4. Používáte dílčí rozpočty, za které nesou odpovědnost podřízení zaměstnanci?

Management přenosu informací

1. Při přenosu informací k nižším řídícím článkům používáte častěji informační technologie nebo osobní 

kontakt? Zkuste procentuální rozdělení.

2. Jaký přenos informací je z Vašeho pohledu optimální?

3. Proč?

4. Máte v plánu v nejbližší době (rok) investovat do informačních technologií z důvodu přenosu informací k 

Vašim nižším organizačním složkám?

5. Jak motivujete zaměstnance k využívání komunikačních a informačních technologií?

6. Uvítal byste vzdělávání v ICT zaměřené pro manažery škol o využití ICT ve škole? 
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Výhodami řízeného rozhovoru je bezprostřední a minimálně zkreslená reakce na otázky. 

Z psychologického a partnerského důvodu není příliš pravděpodobný nezodpovědný nebo 

unáhlený přístup. Dále je možné přímo na místě vyjasnit některé zdánlivě nejasné či obtížné 

otázky. Zároveň je možné doplnit nebo upřesňovat odpovědi.

Náš rozhovor je druhem operativní komunikace, která je typická pro jasně vymezené role 

a je zřetelná závislost na dosažení určitých cílů a úloh. Je také jasný a kvalitní feed back, který 

je odpovědí na přijaté sdělení v podobě potvrzení a způsobu interpretace. Při rozhovoru je 

zpětná vazba velmi důležitá, protože podává informaci o tom, jak byly otázky přijaty 

a pochopeny. Zpětná vazba má funkci regulativní, sociální, poznávací a v neposlední řadě 

provokující (Pechačová, 2006). 

Nevýhodou této metody je časová náročnost a pro jednotlivce praktická nemožnost 

realizovat a zpracovat větší počet rozhovorů. 20 respondentů je počet, který jsme byli schopni 

oslovit a následně výsledky rozhovorů s nimi zpracovat. Seznam respondentů je přílohou 

číslo 2 této práce. Dle našeho názoru je počet respondentů pro účely naší práce dostačující a 

výsledky vyhodnocení jsou dostatečně vypovídající. 

3.2 Témata řízeného rozhovoru

Jak již jsme uvedli v úvodu, není cílem naší práce obsáhnout všechny aspekty a součásti 

managementu. Chtěli jsme se zaměřit pouze na části, které považujeme za problematické 

nebo které doba a čas tlačí do popředí zájmu a vývoje.

Jak výzkum a zjištění včetně rozhovoru, tak i následné návrhy na optimalizaci jsme 

rozdělili do čtyř nosných částí, které jsme již uvedly v předchozí části. Znovu je 

připomeneme:

2. Management ve vztahu k závazným a obecně platným předpisům

3. Personální management

4. Ekonomický management 

5. Management ve vztahu k informačním technologiím.

Management ve vztahu k závazným a obecně platným předpisům je téma, které 

ve školství, přesněji základním školství, zabírá nejpodstatnější část činnosti vedoucích 

a v podstatě všech pracovníků škol. Jedná se vlastně o základní mantinely a pilíře fungování 

škol a jsou vytvářeny v poměrně složitých legislativních procesech. I když to nebylo 

předmětem naší práce, bylo možné vyčíst z jednání s řediteli častou nespokojenost 
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a nesouhlas s tvorbou těchto norem, především pak zatěžujícího politického tlaku 

a neodborných legislativních procesů. Vesměs všichni ředitelé se domnívají, že legislativní 

proces nevychází v dostatečné míře z praxe. A některá vyjádření respondentů byla velmi 

emotivní, což i nepřímo odráží vztah odborné veřejnosti k legislativním procesům 

a legislativcům jako takovým. Této části jsme věnovali jenom malý prostor, protože nebyla

hlavním cílem naší práce.

Personální management byl hlavní částí naší práce. Jsme přesvědčeni, že tato oblast hraje 

zásadní roli v řízení školy. Už jenom personální struktura škol, kdy v průměru 70 % 

zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, je specifická a velmi náročná. Na jedné straně je 

personální práce výrazně limitována mimo jiné předpisy a normami, dále pak materiálními 

a finančními možnostmi. Na druhou stranu je dána poměrně velká variabilita v kompetencích, 

činnostech, motivacích a organizačních strukturách. Chtěli jsme se také soustředit na 

neprávem opomíjený střední management. Otázky jsme směřovali především k těmto lidem, 

bez nichž by žádná velká škola nemohla fungovat efektivně. Zde se nabídlo množství názorů 

a postřehů a chtěli jsme vyzvednout názory a nápady, které by mohly tuto oblast 

optimalizovat nebo minimálně osvěžit.

Ekonomický management je také velmi široká oblast, která by pro oblast školství mohla 

být námětem několika prací. My jsme se pokusili otázkami zaměřit a soustředit na organizaci 

a správu finančních prostředků a jejich toků ve škole. Tato oblast je limitována a omezována 

regulačními prostředky a zároveň ekonomické nástroje a zdroje jsou pro školství velice 

specifické. Výdělečné a ziskové možnosti škol jsou omezené. Na ekonomický management 

škol to klade vysoké nároky, z pohledu kvantity i kvality, na kontrolní a administrativní 

mechanismy.

Management ve vztahu k informačním technologiím a následnému přenosu je vztahem 

relativně novým a moderním. Ve většině škol jsou nastaveny mechanismy využívání 

informačních a komunikačních technologií, které jsou závislé na podpoře těchto aktivit ze 

strany managementu, finančních a technických možnostech škol. Pokusili jsme se stručně 

zmapovat aktivity škol v této oblasti a stejně jako v předchozích částech vyhledat, navrhnout 

nebo nabídnout některá řešení k efektivnímu využití informačních technologií při přenosu 

informací.
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3.3 Kontrolní skupina a její charakteristika

Jak jsme již v úvodu uvedli, vybrali jsme do našeho výzkumu cíleně 20 ředitelů velkých 

základních škol. Pojem velká základní škola jsme se samostatně pokusili definovat již 

v úvodu této práce. Počet 20 může být zdánlivě malý, vzhledem k formě zadávání otázek, 

věrohodnosti odpovědí a následnému zpracování výsledků jej považujeme za dostatečný.

Cílem naší práce nebylo hlavně zmapovat stav a názory, ale především nalézání vhodných 

řešení, drobných i zásadních, které by mohly všem zainteresovaným a následně dalším 

současným i budoucím ředitelům nabídnout řešení pro jejich práci. I z tohoto důvodu jsme se 

pokusili vybírat ředitele ne průměrné, ale spíše se zájmem o věc a aktivních v daných sférách 

řízení.

Neexistoval jasný exaktní klíč pro výběr respondentů, kteří byli vybíráni z řad ředitelů, 

kteří např. spolupracují na tvorbě samostatných i společných projektů, jsou ve svém okolí 

společně se školou obecně vnímáni jako aktivní a zřizovatel je takto i hodnotí.

Omezujícím kritériem byla regionální, a tedy i časová dosažitelnost za účelem pořízení 

rozhovoru. Jedná se o ředitele ze škol z oblasti severních a východních Čech. To může 

zdánlivě zkreslovat výzkum, na druhou stranu musíme znovu zdůraznit, že se nejedná tolik 

o analýzu stavu, ale o získání inovačních a optimalizačních nástrojů, a tam regionální lokace 

nemá zásadní nebo významný vliv.

Pro doplnění uvádíme, že průměrná doba, po kterou byli vybraní ředitelé ve funkci činí 

8,4 let a    % z referenční skupiny tvoří ženy. Rozhovory byly realizovány v období říjen 2008 

až březen 2009. Pro realizaci rozhovorů jsme využívali společné schůzky ředitelů, dále potom 

osobní návštěvy ve školách a ve čtyřech případech Skype rozhovor s videopřenosem.

Přehled  respondentů:

Název školy Místo Ředitel
Počet 

žáků

Počet 

tříd

Plátci 

DPH

ZŠ, Mládežnická Trutnov Mgr. Zdeněk Géc 542 24 ano

ZŠ, Frimla Trutnov Mgr. Jitka Libřická 305 14 ne

ZŠ, Gorkého Trutnov Mgr. Jiří Paták 376 15 ne

ZŠ, V Domcích Trutnov Ing. Zuzana Horáková-Radová 605 25 ano
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ZŠ a MŠ, 

Na Babí

Police nad 

Metují

Mgr. Karel Nývlt 452 22 ano

ZŠ, Komenského Nová Paka Mgr. Milan Schlögl 440 22 ne

ZŠ, Vrchlabí Mgr. Petr Jindřich 411 19 ano

ZŠ, Chrastava Mgr.Bc. Aleš Trpišovský 583 28 ne

ZŠ, K.V.Reise Lázně Bělohrad Ing. Jaroslav Jirásko 363 17 ne

ZŠ, V. Hejny Červený Kostelec Mgr. Oleják Jiří 655 28 ano

ZŠ, Na Ostrově Jaroměř Mgr. Miloš Tomek 529 21 ano

ZŠ a MŠ Kopidlno Mgr. Pavel Berný 302 13 ne

ZŠ, Na Habru  Hořice v 

Podkrkonoší

Mgr. Roman Chalupa 314 14 ne

ZŠ, 

Schulzovy sady 

Dvůr Králové nad 

Labem

Mgr. Josef Sedláček 931 43 ano

ZŠ, Vodárenská Jaroměř - Josefov Mgr. Lukáš Zvěřina 408 18 ne

ZŠ, Lány Úpice Mgr. Petr Kalousek 312 15 ne

ZŠ, Rtyně 

v Podkrkonoší

Mgr. Karel Brát 386 18 ne

ZŠ, Týniště nad Orlicí Mgr. Milan Kajn 521 24 ne

ZŠ, 

V. Kl. Klicpery

Nový Bydžov Mgr. Miroslav Janoušek 391 19 ne

ZŠ, Komenského Náchod Mgr. Ladislav Domáň 787 34 ano
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4.  Optimalizace řízení ve vztahu k obecně platným a závazným předpisům

V této části chceme provést sumarizaci a analýzu názorů, postojů a reakcí ředitelů 

zúčastněných škol k dané problematice. Dále chceme navrhnout možné postupy ve vztahu 

k legislativním procesům a stávajícím předpisům, a zda je vůbec možné podílet se na 

zákonodárných a normotvorných procesech.

Budeme se zabývat samotnými řídícími procesy managementu škol ve vztahu k systému, 

obecně platným a právním předpisům, nařízením a legislativním procesům. Regulativy platí 

nejen ve školním, ale i školském prostředí. Ke konkrétním regulativům používaným ve 

školské praxi patří veškeré předpisy platící ve školství (zákony, nařízení vlády, rezortní 

vyhlášky, další předpisy) včetně pedagogických dokumentů (rámcové vzdělávací programy, 

učební plány, osnovy), ale i předpisy vydané zřizovatelem školy. „Regulativy mají za úkol 

udržovat systém za běžných okolností v rovnovážném, stabilním stavu“ (Prášilová, 2006).

Jde především o to, jakým způsobem tato pravidla a předpisy pomáhají nebo naopak 

komplikují práci a činnost managementu škol. Školství, regionální a základní školství, je 

výrazně limitováno a v podstatě řízeno množstvím právních nástrojů, především potom 

zákony, vyhláškami a předpisy. Asi nejdůležitější jsou zákony vydané parlamentem ČR a dále 

potom zřizovatelem, v drtivé většině obcemi.

Po rozhovorech můžeme konstatovat, že velká část ředitelů považuje tyto zákonné 

rámce za velmi důležité pro svoji práci, leckdy však naráží na množství nejasností, kolizí 

s jinými předpisy nebo různé výklady. Žádný z oslovených ředitelů nekonstatoval, že by 

všechny tyto normy byly v pořádku. Pokud jsme pokládali otázky, tak i mnoho ředitelů 

vyslovilo názor, že několik z těchto norem jsou nevhodné pro implementaci do základního 

školství.

Jeví se jako troufalé navrhovat změny těchto zásadních systémů nebo vyřazení z oblasti 

základního školství. Domnívám se však, že právo vyjadřovat se k těmto zásadním 

záležitostem je nepopiratelné a názor těch, kteří implementují každodenně tato pravidla do své 

práce a velmi často si jimi komplikují život, by mohl a měl být zásadní. Proto se ve spolupráci 

s ostatními řediteli pokusíme navrhnout v této části řešení, která by nám mohla v práci 

usnadnit řízení a zároveň by nemusela být komplikací pro právní a ekonomický systém 

řízení školství jako celku.

Nevýhodou takových navržených řešení je, že prosazení takových opatření není v silách 

jednotlivce ani zdánlivě významných skupin. Je to spíše otázka našeho parlamentního 
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systému a politické vůle zákonodárců. To je také jediná cesta, jak předložit minimálně 

k diskusi některé názory získané zkušeností z praxe.

Analýza názorů ředitelů zúčastněných škol:

Při řízeném pohovoru jsme v této oblasti položili následující otázky:

1) Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky nejvíce komplikují práci ředitelům?

2) Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky by bylo vhodné vyloučit z oblasti 

školství?

3) Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky by bylo vhodné přepracovat pro lepší 

využití ve školství?

4) Které oblasti v řízení škol nejsou ošetřeny vůbec?

(Odpovědi na jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny v tabulkové příloze.)

Na první otázku odpovědělo nejvíce respondentů následovně: 

a) Vyhláška 310/1995 Sb. o FKSP

b) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

c) Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

d) Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

e) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Add a)

Většina ředitelů vnímá vyhlášku o FKSP jako záležitost, která je dědictvím minulých dob 

a výdobytek odborů. Pro ředitele to však znamená  vedení odděleného účetnictví, kontrolu

dodržování předepsaných náležitostí a obecnou správu celého fondu; to znamená vleklou 

zátěž. Na každé škole je správou FKSP pověřen jeden pracovník a v průměru zabírá tomuto

pracovníkovi a účetní 20% pracovního úvazku. Vzhledem k tomu, že se jedná o mzdové 

prostředky, považují ředitelé za zbytečné rozdělovat tyto prostředky mimo mzdy. 

A komplikovanost předpisů a čerpání prostředků FKSP svádí velmi často k obcházení 

předpisů a častým chybám. Prakticky každá škola zaznamenává při kontrolách chyby, které 

jsou pak řešeny nepříjemnými postihy. Vzhledem k tomu, že se jedná o hospodaření 

s pouhými 2% mzdových prostředků, jsou komplikace a práce s tímto spojené  neúměrné.
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Velká většina zaměstnanců by také přivítala zrušení blokace těchto prostředků na FKSP 

a převedení do mzdových zdrojů. I zaměstnanci se potýkají leckdy s problémy, jak vyčerpat 

pro své potřeby prostředky FKSP a zároveň vyhovět předpisům.

Je však pravdou, že FKSP má i pozitivní vlastnosti, např. lze ho využívat na společné akce

kolektivu nebo podporovat zdravý životní styl zaměstnanců. K tomu si však škola může najít 

mnoho jiných cest, jak takové aktivity podpořit. Lze teda říci, že z pohledu optimalizace 

práce je FKSP spíše zátěží a zrušení by bylo žádoucí.

Add b)

Zákon o pedagogických pracovnících vnímá jako problematický ředitelé zvláště 

v oblasti požadavků na kvalifikaci pedagogů. Pokud by mělo dojít k absolutnímu naplnění 

tohoto zákona, po prvním lednu roku 2010 by mělo školy respondentů opustit 20% procent 

zaměstnanců (zdroje uvádějí, že na menších základních školách by bylo toto číslo zásadně 

vyšší). To by bylo pro tyto školy likvidační číslo. (Pozn. autorů: V době přípravy této práce 

probíhá legislativní proces a dojde pravděpodobně ke změně tohoto zákona.)

Další nesrovnalostí je skutečnost, která například znemožňuje učiteli z I. stupně ZŠ 

vyučovat na II. stupni hudební výchovu, ze které vykonal státní zkoušku. Učitel z II. stupně 

předmětu chemie je však na tuto činnost kvalifikován (Pozn. autorů: V době zpracování této 

práce probíhá legislativní proces a novela tohoto zákona, které některé tyto tvrdosti zákona 

nebo časové limity mění). 

Add c)

Zákoník práce se jako nejvíc komplikující pro management jeví v části, která se zabývá 

výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nekvalitní výkon práce a dále v otázce příplatku za tzv.

přespočetné hodiny. 

Add d)

Zákon o dani z přidané hodnoty se začal týkat některých škol od roku 2007. Výchova 

a vzdělávání jsou podle § 57 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. 

Pokud tedy škola poskytuje pouze tyto služby, pak se plátcem nemůže stát, protože v případě 

poskytování pouze služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet, není ani oprávněna 

podat přihlášku k registraci.

Pokud však škola vedle výchovné a vzdělávací činnosti provádí ekonomickou činnost, je 

osobou povinnou k dani a platí pro ni obecná pravidla. Jedním z těchto pravidel je sledování 
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obratu, který je rozhodný pro povinnou registraci za plátce, tj. dosažení částky 1.000.000,- Kč 

za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tento 

limit byl v roce 2005 takto stanoven a díky tomu 40% respondentů překračuje tuto hranici 

a stali se tak plátci DPH. To je ovšem pro školy nesmírná zátěž ve smyslu nárůstu účetní 

administrativy.

Add 5)

Správní řád je pro školy relativní novinkou a dle mínění všech ředitelů – respondentů je 

zbytečnou administrativní zátěží, která nepřináší žádné straně správního řízení užitek. 

Pro ilustraci - jako nejabsurdnější se jeví skutečnost, kdy je ve správním řízení přijímán 

do základní školy žák do první třídy po řádném dobrovolném zápisu a rodič se pak proti 

rozhodnutí ředitele o přijetí může odvolat.

Odpovědi na druhou otázku, stejně jako na další, velmi úzce navazovaly na otázku první. 

90% respondentů by vyloučilo z oblasti řízení základního školství správní řád a 40% 

respondentů – tedy všichni, kterých se to týká, by vyloučily základní školy ze systému 

daně z přidané hodnoty. V samotném důsledku nepřináší DPH zisk ani pro školu, ani pro 

stát. Škola je však zatížena navýšením účetní administrativy, v průměru na velkou školu o půl 

úvazku.

85% všech respondentů by zrušilo FKSP a uspořené prostředky převedlo do mzdového 

fondu.

U třetí otázky respondenti – přesněji 95% - zmiňovali zákon o pedagogických 

pracovnících. Konkrétně by odstranili tvrdost zákona v části požadavků na kvalifikaci. 

Tuto záležitost by přenechali na odpovědnosti právě ředitelů. Změnu by také požadovalo 

75% respondentů v zákoníku práce – přesněji zrušení pasáže o přespočetných hodinách a 

úpravu zákoníku v části rozvázání pracovního poměru.

U čtvrté otázky navrhli někteří respondenti (25 %) zákonné zvýšení ochrany osobnosti 

učitele, například zařazení učitele mezi veřejné činitele.

Na závěr této části musím uvést, že pro optimalizaci systému řízení by bylo prospěšné změnit 

řadu jmenovaných zákonných a platných pravidel, která do značné míry komplikují a časově, 

organizačně a finančně zatěžují řízení školy. Není však v reálných silách managementu škol 

tato někdy velmi nešťastná pravidla měnit. Jedinou šancí je politická vůle zákonodárců 

konzultovat s těmito lidmi všechny tyto záležitosti a následně je potom uvádět do souladu s 
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praxí. Zde se nabízí možnost prostřednictvím profesních odborných sdružení managementu 

škol vyvíjet tlak na zákonodárce
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5. Optimalizace personálního řízení

5.1 Střední management jako hybná síla organizace

Na úvod této části si připomeneme hlavní poslání manažerů v pozici střední (middle), jak 

jej definovala Plašilová (2006). Střední management má za úkol takticky koordinovat výkon 

operativních činností. Ve školství se pojem střední management příliš nepoužívá a velká část 

ředitelů oslovených v průzkumu s tímto pojmem nepracuje. Pokud jsme jim definici 

prezentovali, zařídili všichni na tuto pozici své zástupce. Většina  ředitelů zařadila na tyto 

pozice vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny, menší část potom vedoucí 

metodiky, školníky (event. správce budov),  ekonomy a koordinátory ŠVP (výsledky viz 

tabulková příloha ).

Můžeme polemizovat, zda tyto další funkce, vyjma zástupců, nezařadit spíše do skupiny 

funkční management první linie (First-line management). Tento zajišťuje operativní řízení 

každodenních činností organizace, kdy převažují fáze organizování, personálního zajištění 

a vedení (Plašilová, 2006). Pracovní a funkční náplně těchto dalších funkcí odpovídají spíše 

této definici. Pro ředitele a jeho zástupce se vžil název vedení školy.

Velký vliv na kategorizaci manažerských funkcí ve velké základní škole mají kromě 

funkčních povinností i organizační schémata škol. Ředitelé bývají zařazeni na 4. nebo 

3. stupeň řízení a dle toho se potom vyvíjí i další stupně řízení. Kombinace funkčních 

povinností a stupňů řízení je velmi variabilní a je plně v rukou ředitelů a následně 

i zřizovatelů. To ale ztěžuje zařazení jednotlivých řídících funkcí do manažerských úrovní.

Jsme přesvědčeni, že zařazení do manažerských úrovní není podstatné a rozhodně 

neovlivňuje nějakým zásadním způsobem činnost škol. Pro naši práci však jasně stanovíme 

zařazení zástupců ředitelů na pozici střední management. Považovali bychom i za vhodné, 

aby tento taxativní termín našel častější uplatnění ve školství. Jedná se o psychologický 

způsob motivace a může sloužit např. pro cílený trénink a výchovu daného segmentu řízení.

Zajímavým údajem je optimální počet zástupců ředitele v jedné škole. V minulosti byly 

počty zástupců stanoveny závaznými předpisy. V současnosti je počet zástupců ředitele 

limitován pouze ekonomickými možnostmi školy a rozhodnutím ředitele. Pouze pro orientaci: 

pokud se ředitel rozhodne učitele ze školy jmenovat do funkce zástupce, projeví se to 

v nárůstu mzdových prostředků přibližně o  160.000,- Kč ročně (vypočteno z normativu roku 

2008 a průměrných příplatkových a nadtarifních složek mzdy). Při statistickém zjišťování 

počtu zástupců na zkoumaných jednotlivých školách jsme dospěli k průměrnému číslu 1,9 

úvazku pro zástupce ředitele. Jedná se však pouze o orientační hodnotu. Daleko častěji se 
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vypočítává počet zástupců v poměru k počtu tříd ve škole. Průměrný počet činí jeden 

zástupce na 12,37 tříd. Hodnota poměru počtu tříd k počtu zástupců byla jedinou podmínkou 

v dřívějších předpisech. Opět se jedná pouze o orientační hodnoty, které mohou sloužit jako 

jedno z mnoha kriterií při volbě početního stavu středního managementu.

Daleko významnější pro stanovení optimálního počtu zástupců jsou specifika dané školy, 

zda se jedná o prostou nekomplikovanou základní školu, nebo např. školu s rozšířenou 

výukou některých z předmětů, školu fyzicky rozdělenou na více pracovištích nebo školu 

se speciálními třídami. Takovéto faktory mohou mít vliv na poměr počtu zástupců k počtu tříd 

a tak výrazně odlišit tato čísla od výše uvedeného poměru, většinou ve prospěch navýšení 

počtu zástupců.

Více než kvantitativní hledisko je daleko významnější kvalitativní stanovisko. Je 

samozřejmě velmi důležité, koho si ředitel vybere na místo zástupce, jak ho vybere, jaký 

bude rozsah jeho činností, za kterou oblast bude odpovědný, jak ho bude motivovat 

a hodnotit a jak vzdělávat.

Pokusme se soustředit na situaci, kdy se uvolní nebo vznikne nové místo zástupce ředitele 

a před ředitelem školy je úkol vybrat vhodného kandidáta na toto místo. Většina ředitelů si 

klade otázku, zda je vhodné vybírat nového zástupce z řad stávajícího kolektivu nebo 

přijmout někoho tzv. zvenčí. Obě varianty jsou běžné a obě mají svoje výhody a nevýhody.

Konečný výběr zástupce spočívá ve výběru jednoho uchazeče, který nejlépe splňuje 

poziční požadavky. Handlíř (1998) uvádí dva přístupy k obsazování pozic. Při výběrovém 

přístupu jsou vhodní kandidáti pro obsazení určité pozice vyhledáváni na základě převážně 

specifických požadavků. Umísťovací přístup klade důraz na hodnocení silných a slabých 

stránek uchazečů a teprve pak je vhodná pozice vyhledávána nebo dokonce ustanovována 

(Handlíř, 1998). Výběrový přístup je vhodný, pokud se tým vedení školy doplňuje, druhá 

varianta je vhodná pro vytváření zcela nového týmu.

Pokud vybíráme z řad stávajících pedagogů, nese to v sobě výhody znalosti prostředí. 

Stávající „domácí pedagog“ zná dobře prostředí, zná i ostatní zaměstnance a to vše může 

využít pro optimální řízení. Nevýhodou mohou být již vytvořené profesionální i osobní 

vztahy, které pro jeho další působení v manažerské funkci se potom obtížně sjednocují tak, 

aby byl zaručen objektivní, spravedlivý a nezatížený přístup ke všem. Takový zaměstnanec 

bývá zatížen i stereotypy a postupy, které probíhají na dané škole a zřídka potom je schopen 

přinést do školy “nový svěží vítr“.

Naproti tomu je výběr nového zástupce tzv. zvenčí. Výhodou pro něj, ředitele i školu je 

právě výzva vstupu do nového prostředí, transpozice nových a třeba i neotřelých postupů, 
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nápadů a myšlenek. Ve vztahu k ostatním zaměstnancům je pravděpodobnější rovný 

a nezatížený přístup. Nevýhodou jsou rizika, která může tato volba přinést. Asi hlavním 

rizikem je právě skutečnost, že nové transponované postupy a myšlenky, které bude nový 

zástupce realizovat, nemusí dopadnout na úrodnou půdu. Také relativní neznalost prostředí 

může být nevýhodou. Tady právě hraje velkou roli vstupní práce ředitele, který zástupce 

pečlivě vybírá a zároveň budoucího adepta připravuje na nové prostředí a pečlivě s ním 

konzultuje jeho budoucí postupy a náplň práce.

Zajímavá je také úvaha, nakolik je významná osobní vazba ředitele na nového zástupce. 

Nezřídka se stává, že ředitel vybírá do pozice zástupce ředitele z řad svých známých nebo 

přátel. To má svoji logiku, protože si mohl za určitou dobu vytvořit vztah důvěry a soulad 

myšlenkových názorů a postupů. Na druhou stranu to nese velké riziko obtížnějšího 

hodnocení, možné konfrontace profesionální se mohou přenést do osobního a rodinného 

života. Ostatní zaměstnanci nezřídka a často skrytě takové postupy odsuzují a kritizují.

Klíčovým momentem je samotný výběr zástupce ředitele. Mládková (2008) popisuje 

klasický, staletími prověřený přístup k pracovníkům manažerům:

6. vyberte si pracovníka – na základě vzdělání, zkušenosti, inteligence a jeho zaujatosti 

pro věc,

7. řekněte mu, co od něj očekáváte – definujte kroky, proces, postupy, které má při své 

práci následovat,

8. motivujte pracovníka – pomozte mu identifikovat a překonat jeho slabiny,

9. rozvíjejte pracovníka – pomozte mu učit se a doveďte ho k povýšení.

Při zahájení této práce nás oslovilo výrazně téma znalostních pracovníků a v teoretické 

části jsme mu věnovali poměrně široký prostor. Výše uvedené postupy mají z tohoto pohledu 

slabiny. Mládková (2008) tyto slabiny popisuje z pohledu současných vědeckých poznatků a 

navrhuje nový přístup:

Slabiny:

 lidé se příliš nemění, obzvláště jsou-li dospělí,

 nemá cenu snažit se naučit lidi něco, k čemu jim chybí základní předpoklady (talent)

 je důležité využít to, co v lidech je.

Nový přístup:

 vyberte si pracovníka – vybírejte si ho podle talentu a schopností – tam, kde chybí 

talent a schopnosti pro konkrétní činnost, tam je zkušenost, inteligence a odhodlání 

k ničemu,

 řekněte mu, co od něj očekáváte – definujte očekávané výstupy, nikoliv očekávané 
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kroky,

 motivujte pracovníka – když ho motivujete, soustřeďte se na jeho silné stránky, 

nikoliv jeho slabiny,

 rozvíjejte pracovníka – pomozte mu najít práci a pozici, na které se hodí, nepřipravujte 

ho pouze na další příčku žebříku (Mládková, 2008).

Jak by tedy ideální zástupce ředitele měl vypadat? Předně musí zástupce ředitele 

splňovat předepsané kvalifikační předpoklady. Jeho hlavní surovinou práce musí být 

znalosti. Jeho pracovní postupy bývají skryté, nelineární a viditelnost práce nemusí být 

vysoká. Na podněty reaguje sám dle vlastního uvážení. Je však výrazně zaměřen na cíl své 

práce a z toho vyplývající kontrola a sebekontrola. Na základě tohoto si sám vytváří cíle 

a standarty své práce. Jeho autorita vyplývá z jeho profese pedagoga, znalostí a postavení ve 

vedení školy.

Mládková (2008) také uvádí vhodnost kombinace typů osobností do manažerských týmů. 

Na základě velmi komplexního systému hodnocení osobnosti (enneagram) je stanoveno devět 

základních typů: perfekcionista, pečovatel, dobyvatel, individualista, badatel, dobrý voják, 

průzkumník, vyzyvatel a vyjednavač.

Bylo by velmi náročné se věnovat popisu všech těchto skupin.  Mohlo by to být tématem 

další práce. Ale už z názvu jednotlivých osobností se nám jeví jako optimální skladba týmu

vedení školy např.:

perfekcionista – průzkumník – vyzyvatel

nebo

perfekcionista – dobyvatel – vyjednavač

Ostatní typy osobností mohou být zastoupeny v nižších manažerských stupních.

Velmi důležitým ukazatelem pro zástupce ředitele je jejich samostatnost. Přesněji vysoká 

míra samostatnosti je základním atributem znalostního pracovníka. Pokud ředitelé hodnotili 

míru samostatnosti svých zástupců, ohodnotili ji průměrnou známkou 2,05. To je známka 

solidní, ale skrývá určitou rezervu. Na obhajobu zástupců musíme však dodat, a to je pouze 

náš subjektivní názor nepodložený výzkumem, že ředitelé často omezují samostatnost 

a základní principy znalostních pracovníků z obavy, aby úkoly byly splněny tak, jak si 

ředitelé představují. Míru samostatnosti zástupců zcela určitě ředitelé ovlivňují, a pokud ji 

omezují, brzdí jednoznačně motor a potenciál školy a zároveň přidělávají sami sobě práci.
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Pro školu jsou zaměstnanecké vztahy obvykle nutné a mohou přinášet značný užitek, 

charakter a obtížné pochopení pravomoci zástupců vedou k určitým praktickým problémům. 

Proto je velmi důležité stanovit jasně a zřetelně náplň a pravomoci zástupců.

Základní pravomoci a pracovní náplně zástupců jsou vesměs na všech velkých 

základních školách stejné:

 přímá vyučovací činnost (stanovena nařízením vlády č.75/2005 Sb.)

 kontrolní činnost

 řízení podřízených zaměstnanců

 zástup ředitele v případě jeho nepřítomnosti

Další pravomoci a pracovní činnosti jsou plně v kompetenci ředitele školy a mohou se 

výrazně lišit v jednotlivých školách. Kritérii pro sestavování dalších pracovních úkolů:

 skutečná potřeba školy 

 znalosti konkrétního zástupce

 typ osobnosti

 charakteristika týmu 

 ekonomické a technické možnosti školy

Zkušenosti a současný stav na zkoumaných školách hovoří o tom, že hlavní těžiště práce 

zástupců je v pedagogické oblasti. Průměrná hodnota procentuálního poměru odpovědnosti 

za pedagogickou oblast činí 64% ve prospěch zástupců. A ředitelé by toto procento ještě 

zvýšili (průměrně na 75%). V praxi to vypadá tak, že na velké škole jsou v průměru 2 

zástupci a přebírají pedagogickou odpovědnost za I., resp. II. stupeň.

Ředitelé si v praxi ponechávají odpovědnost a rozhodovací pravomoc v oblasti právní 

(84% ve prospěch ředitelů) a v oblasti ekonomické (71%). Tato vysoká čísla vyplývají 

jednoznačně z pozice ředitele školy a nepřenositelné funkce statutárního zástupce školy. 

Opatrní byli ředitelé v možnosti přesunovat více pravomocí z těchto oblastí na zástupce. Ten 

posun byl statisticky v oblasti ekonomické o 12 % a v oblasti právní pouze o 5%.

Tato čísla vypovídají o logické situaci, kdy zástupci jsou vybíráni z řad pedagogů a jsou 

tedy považováni za odborníky právě v této oblasti. Na ředitele, který také musí pocházet z řad 

pedagogů, zbývají oblasti, které jsou velmi náročné, velmi často se měnící a bohužel 

i narůstající co do množství i obtížnosti řešení. Mnoho škol je nuceno najímat externí odborné 

firmy pro řešení svých problematických stránek řízení.

Bylo by logické, že hlavní pozornost by měl manažer školy věnovat řízení pedagogického 

procesu, který je jakoby abstrahován od procesů zabezpečujících předpokladové funkce školy. 

Realita je jiná. Postavení škol jako právních subjektů s sebou přináší velké nároky právě 
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na řízení předpokladových činností školy, a to i na úkor naplňování hlavního poslání 

školy, kterým je vzdělávání a výchova.

Přesně tady je prostor pro využití možnosti přenosu některých zásadních kompetencí 

na zástupce. Pokud vytěžíme ze schopností znalostního zástupce, můžeme pověřit zástupce 

řízením i jiné oblasti než pouze pedagogické. Nemusí to znamenat pouze nárůst pracovního 

zatížení pro zástupce. Může to být i prvek motivace – právě přenesená odpovědnost může být 

výrazným motivačním prvkem.

Zásadním problémem je ale nedostatek odbornosti v dané oblasti řízení. To ostatně nemá 

ani začínající ředitel. Nezbývá, než zástupce připravit na konkrétní oblast řízení vzděláním a 

praxí v dané specializaci. Dnešní administrativně – ekonomická zátěž škol prakticky vylučuje 

možnost sdružit do jedné osoby vědomosti a kompetence ve všech oblastech. Není již 

praktické a efektivní, aby ředitel obsáhnul všechny oblasti řízení. Vysoká specializace 

a náročnost vyžaduje důslednou diverzifikaci kompetencí do celého vedoucího týmu školy.

Pro doplnění, na některých školách byli zástupci pověřeni i jinými oblastmi řízení než 

pouze pedagogickými. Pro příklad:

 technická správa budov

 BOZP

 FKSP

 vedení sportovních tříd a oddílů

 příprava správních řízení

 matrika školy 

 PR školy

 fundraising atp.

Jako zajímavý se jeví nápad, kdy do vedení ekonomicky aktivních škol, třeba i na místo 

zástupce ředitele, je vybrán profesí ekonom. Nebo do školy s rozsáhlým areálem technik. Zde 

se však musí najít jiná varianta než zástupce ředitele, protože od zástupce se požaduje 

pedagogické vzdělání a přímá vyučovací povinnost. 

5.2 Optimální organizační struktury  

Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 1, písmeno a) „ředitel školy stanovuje 

organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení“. Oproti předchozímu „školskému 
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zákonu“ má ředitel větší volnost v možnosti nastavit opravdu funkční organizační 

strukturu školy. Ředitel může vytvořit organizační strukturu „ušitou škole na míru“.

Sledovali a studovali jsme na referenčních školách organizační struktury a jejich 

různorodost nám neumožňovala statistické zhodnocení. Všichni ředitelé zobrazují v oficiální 

dokumentaci školy svou školu jako organizační strukturu liniovou (lineární).

Tato struktura vychází ze skutečnosti, že ve škole existuje přímá rozhodovací pravomoc 

a zabezpečuje „příkazové“ řízení „shora dolů“, tedy ve vertikální dimenzi (Prášilová, 

2006). Mnozí ředitelé však využívají i horizontální organizační nebo funkční systémy, které 

do oficiálních dokumentů prostě neuvádějí.

Teoretici managementu na problematiku klasifikace organizačních struktur nepohlížejí 

jednotně. S cílem vytvořit ve škole organickou organizační strukturu navrhuje jak Prášilová 

(2006), tak i Handlíř (1998) strukturu založenou na týmech nebo strukturu maticovou.

„Struktura založená na týmech využívá skutečnosti, že týmy vykonávající příslušné 

činnosti odstraňují bariéry mezi odděleními a také usnadňují decentralizaci rozhodování. V 

maticové struktuře pracují lidé z různých funkčních útvarů pod vedení projektového manažera 

na jednom projektu“ (Prášilová, 2006).

Musíme uvést jednu poznámku: Pohybujeme se v prostředí velké základní školy 

s relativně vysokým počtem zaměstnanců, kteří někdy obtížně nacházejí k sobě cestu právě 

z důvodu velikosti a rozsáhlosti školy. A právě tvorba týmů a funkčních útvarů může výrazně 

napomoci k bližšímu poznání a spolupráci mezi všemi pracovníky školy.

Uvedeme příklad vhodné týmové struktury, která je postavena na klasickém modelu 

organogramu liniového typu:

Ředitel školy

1. zástupce ředitele 2. zástupce ředitele

1. stupeň Školní družina Ekonomicko –

správní oblast

Přírodní vědy Společenské

vědy

Výchovné 

předměty

Technická 

správa budov

Aby byla tato týmová struktura úplná, vytváří ředitel další týmy, které prochází napříč 

horizontálními útvary, např.:

 rozšířené vedení školy

 tým mimoškolních aktivit
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 redakční rada školy 

 tým pro prevenci sociálně-patologických jevů

 ekonomická rada školy

 fundraising team 

 tým sportovních aktivit školy

 rada pro stravování a zdravý životní styl

 enviromentální tým atd.

„Výhodou této struktury je logický odraz základních funkcí, udržuje výkonnost a prestiž 

funkcí, respektuje princip specializací a umožňuje kontrolu řediteli školy. Nevýhodou je malý 

důraz na celkový cíl školy, úzké zaměření klíčových zaměstnanců, menší koordinace mezi 

funkcemi, pomalá adaptace vůči změnám a za úspěch odpovídá pouze ředitel“ (Handlíř, 

1998).

Maticové organizační struktury jsou velmi výhodné v době tvorby zásadních projektů 

škol. Ideální byly v době tvorby ŠVP. A protože je ŠVP dynamický prvek, pracují na něm 

školy stále. Uvedeme příklad modelu maticové organizační struktury.

Ředitel školy

1. zástupce 2. zástupce

Vedoucí metodik 

1. stupně

Vedoucí školní 

družiny

Vedoucí metodik 

společenských 

věd

Vedoucí metodik 

přírodovědných 

předmětů

Vedoucí metodik 

výchovných 

předmětů

Koordinátor 

enviromentální 

výchovy

Koordinátor ŠVP 

pro speciální 

třídy

Koordinátor 

mimoškolních 

aktivit

Koordinátor 

technického 

zpracování ŠVP
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„Výhodou maticové organizační struktury je orientace na konečné výsledky, důraz na 

profesionalitu a jednoznačná odpovědnost za kvalitu. Nevýhodou je potom riziko vzniku 

kompetenčních konfliktů, možnost nekonzistentního vedení a nutnost řešení mezilidských 

vztahů „ (Handlíř, 1998).

Tyto obě organizační struktury umožňují zapojení pedagogů a zaměstnanců i mimo jejich 

standardní profesní prostor a využít také jiné jejich vědomosti a schopnosti. Zařazení do týmů 

a pozic je výrazným motivačním prvkem. Vytváří se také prostor pro důležitá i neformální 

jednání a schůzky týmů a tím se posilují interpersonální vztahy ve škole.

5.3 Motivace středního managementu a managementu první linie

Motivace je základní způsob, jak lze v souladu s cíly školy řídit pracovní kariéru 

pracovníků. Jedním ze základních prvků vůdcovství – leadershipu – je schopnost rozumět 

motivaci lidí. Pochopení proměnlivosti motivace vyžaduje psychologickou znalost 

konkrétních lidí a situací.

Existuje mnoho teorií motivací, připomeňme McGregorovu teorii X a teorii Y, 

Maslowova teorie hierarchie potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie, teorie očekávání, 

teorie ekvity, teorie zesílení a McClellandova teorie potřeb. Rozhodně nemáme v naší práci 

prostor pro analýzu a implemetaci jednotlivých teorií do školského prostředí. Problematika 

motivace je příliš složitá a závisí na specifičnosti jednotlivých situací, individualitě manažerů. 

Některé motivační techniky jsme popisovali v teoretické části. Nyní se zaměříme se na hlavní 

motivační techniky.

Nejběžnějším motivačním prostředkem jsou peníze. Ve školství je to velmi ožehavé 

a často diskutované téma. Mnoho autorů uvádí, že peníze neznamenají jenom měnovou 

hodnotu, mohou znamenat postavení nebo moc. Ředitelé v našem výzkumu uvedli peníze 

vždy, i když jsme je z otázky přímo vyloučily. Vždy byly peníze vloženy do diskuse 

o motivaci.

Peníze jsou citlivým tématem motivace ve školství i přesto, že ředitel nemá příliš velkou 

volnost a možnosti v diferencování a motivaci prostřednictvím peněz. Mnozí psychologové 

a ekonomové varují před využitím platu jako hlavního motivátoru. Jsou těžkopádné 

a v momentě, kdy plat manažera nebo zaměstnance přestane z nějakého důvodu stoupat, 

přestávají být peníze motivační.
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Rádi bychom se pokusit nabídnout i jiné možnosti. Ředitelé v odpovědi na možnost další 

motivace zástupců (můžeme transponovat na další pozice) uváděli materiální benefity. 

Příklad: služební mobil i pro osobní použití, notebook pro osobní použití. Takové benefity 

hrají roli podobnou finančním. Plní motivační roli v době, kdy je manažeři nebo další 

pracovníci ještě nemají.

Zajímavější motivací je kariérní růst pedagoga nebo zaměstnance. Jak jsme již uvedli, 

dnes je plně v rukou ředitelů tvorba organizační struktury školy. Ředitel by se neměl bát tuto 

organizační strukturu vést jako dynamický celek a vytvářet manažerská místa pro ty, kteří to 

vnímají jako motivační stimul, mají pro takové místo předpoklady, jsou vynikající pracovníci 

a jsou schopni vést. Samozřejmě je takové manažerské místo potřebné pro školu. Jenom je 

zapotřebí splnit předepsané podmínky a zvážit ekonomické podmínky.

Motivační technikou spojenou s předchozím je zapojení lidí do řešení firmy formou 

spoluúčasti. Lidé, se kterými jsou konzultovány problémy, jsou zapojeni do dění, znají 

možná řešení – takoví lidé bývají většinou dobře motivováni. Těmto lidem dává zapojení 

pocit úspěšnosti a sounáležitosti. A ten je pro školu velmi významný.

Samostatný úkol je také významný motivační prvek. Zadání samostatného úkolu splňuje 

podmínku „hodnocení předem“. Dáváme tím zaměstnanci najevo, že náročný úkol je schopen 

splnit, že jeho kvality úkolu odpovídají. Ještě víc zesílíme motivační tlaky hodnocením během 

a hodnocením potom. Samostatné úkoly velkého rozsahu mohou být součástí náplně práce 

manažera (zástupce) – viz kapitola 5.1.

Ředitelé také uvedli další možnost motivace – vzdělávání. V předchozích částech jsme 

psali o znalostních pracovnících a o jejich schopnostech. Uváděli jsme také, že žádný manažer 

ve školství není předem vzděláván v teorii předpokladových funkcí školy. Pokud zástupci 

dáme významný a rozsáhlý úkol nebo ho pověříme důležitou pracovní náplní, jedná se o 

významný motivační počin. A tento motivační počin ještě zesílíme nabídkou podpory 

vzdělání v daném oboru.

Jedním z tradičních způsobů motivace je veřejná zmínka nebo pochvala na základě 

úspěchu daného zaměstnance. Tento způsob pochvaly a motivace je v naší společnosti velmi

diskutovaný a je spousta zaměstnanců, kterým je podobný způsob pochvaly nepříjemný. 

Jedná se pravděpodobně o obavu ze závisti nebo vyčlenění z kolektivu pro „šplhání“. Naštěstí 

postupem času a vývoje se podobné praktiky vytrácejí vlivem odklonu od cesty 

k nekomplikované průměrnosti směrem k úspěchu a zisku.

Ze zajímavých nápadů na motivaci zástupců získaných z výzkumu lze uvést ještě 

mimořádnou dovolenou nebo neformální odpočinková setkávání manažerů.
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Nemůžeme na závěr nezmínit i negativní motivaci, která zcela určitě má a bude mít 

nadále své místo v motivačních technikách. Obavy ze ztráty zaměstnání nebo manažerské 

pozice, obavy z kritiky a pokárání působí především v dobách krize. Těžko se dá od takových 

technik očekávat rozvoj školy a cesta k úspěchu.
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6. Efektivní metody ekonomického řízení velké školy

V předchozích kapitolách jsme uvedli, že hlavním funkcí školy je vzdělávací činnost. 

Život školy je však závislý na dalších předpokladových činnostech. Psali jsme tedy o tom, 

jak si personálně a personálně manažersky zajistit běh takových činností na velké základní 

škole. Velká základní škola hospodaří v rámci fiskálního roku řádově s desítkami milionů 

korun. Uvedli jsem již také, že školy nemají pro hospodaření s takovými prostředky 

dostatečné kvalifikované personální zajištění. Ředitelé nebývají odborně vybaveni pro 

specializované ekonomické řízení. Ve výčtu komplikací ještě chybí složité a komplikované 

účetně-kontrolní mechanismy a nově dopad zařazení některých škol mezi plátce DPH.

Je všeobecně znám mechanismus vícezdrojového financování základních škol. Zásadní 

roli zde hraje financování ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT a financování 

z městských rozpočtů. Mnohaletá zkušenost některých ředitelů subjektivně hodnotí tuto 

situaci jako komplikovanou a zatěžující. Největším problémem je často se měnící a především 

rozdílná metodika účetnictví a zpracování podkladů. Postoji manažerů k těmto závazným 

mechanismům jsme se věnovali v kapitole 4.

K řešení těchto náročných úkolů používají školy rozdílných nástrojů. Většina škol 

využívá ke zpracování účetnictví služeb účetnických externích firem. Tyto firmy se 

většinou specializují na účetnictví škol a jsou poměrně solidní zárukou kvality a efektivnosti 

zpracování. Nevýhodou tohoto způsobu je neoperativnost spojená právě s exterností, tato 

služba bývá poměrně drahá a i když firma nese technickou odpovědnost, tu skutečnou 

odpovědnost nese vždy ředitel. Škola v samotném důsledku stejně zaměstnává administrativní 

a ekonomické síly, které musí připravovat účetní podklady, komunikovat s bankou a provádět 

práci s hotovostí.

Druhou alternativou je provádění všech ekonomických a účetních operací vlastními 

silami, tedy za pomocí zaměstnanců. Výhodou je operativní, okamžité a přehledné 

zpracování účetnictví. Zaměstnanci, kteří jsou podřízeni vedení školy a vedou účetnictví, 

nesou přenesenou odpovědnost za správnost vedení. Finanční náklady na toto řešení jsou 

srovnatelné s předchozím způsobem, zajištěným externí firmou. Nevýhodou je všeobecný 

nedostatek odborných účetních, kteří se zaměřují na školskou sféru. Škola také nikdy 

nemůže motivovat kvalitní ekonomy tak jako zisková sféra.  Tento postup je obzvlášť 

výhodných u škol – plátců DPH.  Je výhodné tuto volbu podpořit zajištěním auditorského 

konzultačního servisu.
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Zásadní pro práci v této oblasti práce je dostatek informací a vědomostí. Je vhodné 

neustále odpovědné pracovníky vzdělávat v dané oblasti. Je také nutné neustále držet krok

s vývojem a změnou předpisů v dané oblasti. To se samozřejmě týká i manažerů, kteří mají 

oblast ekonomiky ve své oblasti řízení. V současnosti mnoho akreditovaných vzdělávacích 

institucí nabízí vzdělávací kurzy a semináře v této oblasti.

Pokud se jedná o počet zaměstnanců a jejich kvalifikaci, jako optimální se jeví počet 1,5 

přepočteného pracovníka se středním ekonomickým vzděláním. Jeden pracovník zajišťuje 

vlastní účetnictví a 0,5 úvazku je pro zaměstnance, který připravuje účetní podklady. To 

téměř odpovídá i průměrnému počtu na zkoumaných školách – tedy 1,34 úvazku. Ideální by 

byl alespoň jeden ekonom s vysokoškolským vzděláním bakalářského stupně. Pokud by bylo 

někdy v budoucnu akreditováno vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně pro oblast 

školství, bylo by to vynikající řešení.

Zde můžeme uvést, že je vhodné oslovit zřizovatele, který je pověřen metodickou 

pomocí. Zřizovatel poměrně často vykonává kontrolní činnost a málo se využívá právě 

možnosti metodické spolupráce. Vše je samozřejmě individuálně rozdílné v závislosti 

na vztahu zřizovatele a školy. Roli také hraje i dostatek kvalifikovaného městského aparátu. 

Zde se nabízí prostor pro jednání a přímé ovlivňování tvorby účetních norem zřizovatele 

a kontrolních mechanismů. Je daleko vyšší šance vyjednat takové podmínky, které budou 

méně zatěžovat práci administrativy. Zřizovatel je daleko přístupnější a operativnější na rozdíl 

od státních a zákonodárných institucí.

Dalším významným a poměrně opomíjeným partnerem jsou bankovní ústavy. Každá 

škola je povinna mít založený účet u některé z bank. Je zapotřebí si uvědomit, že škola je pro 

banky významným a hlavně jistým a bezpečným partnerem. Škola má garantované příjmy 

státním rozpočtem a rozpočtem městským. Prakticky všechny finanční příspěvky projdou 

právě tímto ústavem. A málokdo si uvědomuje, že banky od škol vyinkasují řádově desítky 

tisíc za poplatky a zároveň jim školy dávají k dispozici na poměrně dlouhé časové úseky 

milionové částky. V první řadě je tedy dobré pečlivě vybrat bankovní dům. Osvědčilo se 

řádově jednou za 4 až 5 let provést výběrové řízení na bankovní ústav. Je zde prostor pro 

vyjednávání podmínek. Banky se snaží potom vytvářet takové, které se mohou výrazně 

odlišovat od běžných podmínek. Počínaje odpuštěním poplatků a konče sponzorskými dary 

pro aktivity školy.

Z výzkumu vyplývá, že o velké části cash-flow školy rozhodují sami ředitelé. 

V průměru se jedná o 78 % všech vydaných prostředků na sledovaných školách. Je to 

poměrně vysoký podíl. Toto číslo svědčí o skutečnosti, že ředitelé přikládají velkou 
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důležitosti hospodaření s prostředky a zároveň mají malou důvěru v předávání finančních 

kompetencí na další pracovníky.

Zajímavou a již několik let prověřenou zkušenost mají ředitelé některých škol právě 

v předávání finančních kompetencí na nižší manažerské funkce. Tato zkušenost je založena na 

tvorbě tzv. segmentových nebo dílčích rozpočtů. Na začátku fiskálního období se po pečlivé 

analýze předchozího období a dále skutečných potřeb pro rok budoucí přidělí organizačním 

nebo jiným jednotkám školy dílčí rozpočet, který je pro daný rok závazný a za jeho plnění 

je zodpovědný manažer (zástupce, metodik, správce budov). Ředitel má na jedné straně 

okamžitý přehled o plnění těchto segmentových rozpočtů a zároveň se zbavuje zbytečné 

zátěže rozhodování o nákupu, pořízení například pomůcek, materiálu nebo zajištění služeb. 

Za rozhodování nesou odpovědnost manažeři. Kromě již dříve zmíněné motivační složky

takového delegování je významný odborný faktor, kdy jsou prostředky utraceny v souladu s 

odborným stanoviskem manažera daného segmentu. V samotném důsledku ředitel hospodaří 

pouze s rezervou.
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7. Management informačních technologií a využití k přenosu informací

Cílem poslední části je definovat vzájemnou vazbu informačních technologií (IT) 

a přenosu informací. Dále potom navrhnout optimální využití takových technologií, 

které jsou vázány na reálné možnosti školy, k přenosu informaci uvnitř školy a vně 

školy.

Již v teoretické části jsme uvedli odkaz na výzkum autora Mgr. Jiří Zounka, Ph.D., který 

se zaměřil na vztah ředitelů k informačním technologiím (IT). Jenom připomeneme 

skutečnosti, že většina oslovených ředitelů považuje za významné pro život školy využití IT, 

z pohledu komunikace byla pro ředitele významná komunikace uvnitř školy, již méně však 

zdůrazňovali komunikaci vně školy.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o výzkum vzhledem k rychlosti vývoje IT již neaktuální 

(2006), dá se s velkou pravděpodobností tvrdit, že došlo v tomto postoji k posunu.

Je opravdu velmi důležité rozlišovat základní směry komunikace. Konkrétně potom 

komunikaci uvnitř školy a komunikaci směrem ven. U obou typů komunikací je nezbytné 

pro udržení jejího smyslu obousměrný tok informací. V praxi mohou tyto komunikační 

kanály fungovat takto:

Typ I - vnitřní

ředitel ↔ střední manažer ↔ učitel ↔ (žák)

nebo

ředitel ↔ vedoucí školní jídelny ↔ kuchařka

Typ II – vnější

ředitel ↔ kontrolor ↔ městský úřad

nebo 

vedoucí metodik ↔ učitel ↔ zákonný zástupce

Pro život školy jsou oba typy kanálů nezbytné a porovnatelné. Typy kanálů se mohou 

jednotlivě lišit především v kvantitativních hlediscích, tj. kolik komunikačních prvků je v 

kanálu a jaké množství informací se jím přenáší.

V našem výzkumu jsme zjistili, že v průměru 56% všech informací by raději ředitelé 

předávali formou osobního kontaktu. Na první dojem to může vyznít jako odmítání využití 

informačních technologií. Musíme si však uvědomit, že se jedná o osobní postoj ředitelů 
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a ve skutečnosti teče daleko větší procento informací právě prostřednictvím IT. Ředitelé jsou 

si velmi dobře vědomi skutečnosti, že osobní kontakt pro přenos informaci s sebou přináší 

nepřekonatelné výhody, např. okamžitá zpětná vazba, okamžitá analýza reakcí a v neposlední 

řadě vysvětlení nejasností. Osobní kontakt je také nepřekonaná forma personální práce a je 

nenahraditelná. Na druhou stranu musí vážit především časovou náročnost takového přenosu 

a pro objem informací používají raději IT.

Neoddiskutovatelný fakt je také skutečnost, že informační technologie, na rozdíl od 

osobního vztahu, umožňují informace třídit, filtrovat, upravovat a archivovat, např. s ohledem 

na pozdější dohady nebo zpochybnění.  To je nesporná výhoda využití technologií.

45 % ředitelů hodlá v nejbližší době investovat do informačních technologií 

s ohledem na přenos informací. Každý ředitel více či méně k tomuto účelu informační 

technologie používá. Pro rozhodnutí, zda investovat, hraje roli mnoho faktorů. Finanční 

situace, aktuální stav techniky, osobní vztah k technologiím. Množství dat a informací však 

vytváří jednoznačný tlak směrem k nezbytnosti využití technologií.

Rozhodující je také vztah všech zaměstnanců k využití IT. Tento vztah závisí 

na motivačních faktorech, které realizuje management. 40 % ředitelů motivuje jednoznačně 

direktivně. Ne snad tolik ve smyslu nařízení, ale nezbytnosti. Tedy část informací vysílají 

pouze prostřednictvím IT a zaměstnancům nic jiného nezbývá než takto předané informace 

akceptovat.

Dalších 40 % ředitelů motivuje zaměstnance k využití IT k přenosu informací 

pořízením nové techniky.  To je jednoznačně dáno skutečností, že tato technika a její 

obsluha se stává dostupnější a přívětivější pro konečné uživatele. Má to také i pedagogický 

rozměr. Učitel si je velmi dobře vědom skutečnosti, že úspěch v pedagogické práci mu 

přinese i držení kroku s technologickým pokrokem tak, aby sám mohl být nositelem nových 

postupů a myšlenek.

45% ředitelů by přivítalo vzdělávání v oblasti IT pro přenos informací, především 

pro udržení kontaktu s vývojem a další možnou aplikovatelnost v oblasti školství.  To se jeví 

jako logické v návaznosti na předchozí zjištění a i ke vztahu k rychlosti vývoje IT.

Abychom tedy mohli navrhnout optimalizační kroky v dané oblasti, je třeba zvážit několik 

důležitých okolností:

 musíme pečlivě zvážit vzájemné vztahy a poměry mezi mírou potřeby osobního 

kontaktu, množstvím a kvalitou informací a reálnými technologickými možnostmi 

školy,

 nakolik jsme schopni sledovat vývoj v IT,
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 jaké jsou ekonomické možnosti školy,

 jak jsou motivováni zaměstnanci k využití IT.

Nyní uvedeme jednotlivé technické možnosti, jak jsou rozšířené ve školách nebo o nich 

lze uvažovat pro školní použití:

I. Elektronická pošta – nejfrekventovanější forma pro přenos informací a lze říci, že 

žádná základní velká škola už bez ní nemůže fungovat. Slouží jak pro přenos uvnitř, tak 

i vně školy.

II. Sdílené databáze – školní matrika, žákovské knížky, třídní knihy, personální databáze, 

účetní databáze. Tyto databáze dnes obsahují prakticky všechny důležité informace 

o škole, žácích, zaměstnancích. Vesměs přenos těchto informací probíhá uvnitř školy 

nebo jsou některá data poskytována úřadům. Někteří ředitelé však uvolňují tyto 

databáze pro vnější prostředí, např. zákonné zástupce (žákovská knížka). 

III. Webové stránky školy – dnes již standardní forma a prakticky nezbytná forma přenosu 

informací, především směrem ven ze školy. Lze tuto formu samozřejmě využívat 

interaktivně směrem do školy.

IV. Telefon – mobilní nebo i pevné linky – kromě hlasového klasického hovoru lze 

prostřednictvím přenosu textu (SMS), obrazu (MMS) nebo dat přenášet všemi směry 

informace. Lze v rámci smluvního vztahu s operátorem domluvit např. hromadná 

oznámení rodičům nebo učitelům informace ze školy (suplování atp.) formou SMS.

V. Sdílené dokumenty – v podstatě elektronická forma oběžníku, kdy na veřejně 

přístupném portálu je umístěn dokument, který mohou oprávnění číst, event. upravovat 

nebo vyplňovat. Realizuje se hlavně uvnitř školy. Lze touto formou realizovat domácí 

úlohy nebo práce pro žáky.

VI. Elektronické bankovnictví – opět dnes již pro velké základní školy standardní typ 

komunikace pro oboustranný kontakt s bankovním ústavem. Je však zde vysoký nárok 

na bezpečnostní parametry.

VII. Elektronické předávání formulářů úřadům – způsob komunikace s úřady, který se 

postupně prosazuje, a to oběma směry. Opět je zde vysoký nárok na bezpečnostní 

parametry a potřeba elektronických podpisů a certifikátů.

VIII. Elektronické předávání dokumentů škole – z vnějšího prostředí lze přímo na servery 

školy ukládat dokumenty určené škole – domácí úkoly, vyplněné dotazníky, průzkumy 

atp.

IX. Elektronické učebnice nebo studijní materiály – škola umožní například 

prostřednictvím webového rozhraní přístup žákům k učebním softwarovým materiálům.
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X. Mediální informační kanály – po uzavření smlouvy s provozovatelem takových 

informačních kanálů nebo vlastními silami lze realizovat například vnitřní televizní 

okruh nebo projekci, které mohou s různou frekvencí sdělovat důležité informace uvnitř 

i vně školy. Textem, obrazem i slovem.

XI. Digitální informační světelná tabule – na konkrétním místě ve škole se permanentně 

uvádějí důležité informace, např. k danému dni, připomenutí důležitých úkolů atp. 

XII. Bezdrátové sítě uvnitř i vně školy – prostřednictvím této sítě lze zasílat rychlé nebo 

naléhavé informace na přístroje do sítě připojené (např. notebooky, kvalitní mobilní 

telefony atp.).

Na závěr této části musíme zdůraznit, že vyjmenované možnosti vždy budou sloužit jako 

podpůrné prostředky pro život školy a míra jejich využití a zapojení je pouze 

na managementu školy.  Vývoj IT, zvyšování dostupnosti a narůstající množství přenesených 

informací však tlačí školy k udržení kontaktu s tímto vývojem. To však nesmí přerůst 

v mnohdy neúčelnou snahu udržet tento kontakt za každou cenu a ztrácí se tak možnosti 

osobních kontaktů a vztahů, které jsou pro školu nezbytné. 
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8. Souhrn doporučení k optimalizaci systému řízení

V této souhrnné části chceme předložit ředitelům základních škol doporučení, která jim 

mohou v jejich práci pomoci najít cestu k optimalizaci jejich systému řešení. Tato doporučení 

vznikla na základě našich zkušeností, studia odborné literatury a výzkumu. 

Každý ředitel si může tato doporučení modifikovat nebo přizpůsobovat ke svým 

potřebám a použití v jejich konkrétní škole. 

Doporučení k optimalizace řízení ve vztahu k obecně platným a závazným předpisům

 Zajistěte si pro Vás nejpřehlednější integrovaný  informační právní servis pro Vaši 

manažerskou práci.

 Zajistěte si dopředu právní poradenství na dobu, kdy takové porady nebo konzultace 

budete potřebovat.

 Uzavřete precizní pojistné smlouvy a pojištění právní ochrany.

 Kontaktujte v místě svého působení politiky zákonodárce a předkládejte jim Vaše 

názory, postoje a reakce k zákonům a legislativním procesům.

 Založte v mikroregionu nebo městě profesní sdružení ředitelů škol a vyměňujte si 

zkušenosti a názory v dané oblasti.

 Angažujte se v komunální politice a podílejte se tak na tvorbě předpisů a norem ze 

strany zřizovatele.

Doporučení k optimalizaci personálního řízení v oblasti středního managementu

 Po zvážení skutečných potřeb školy a zvážení reálných ekonomických možností 

zvažte pečlivě počet zástupců na Vaší škole.

 Výběr kandidáta na pozici zástupce spojte s nejnovějšími poznatky o znalostních 

pracovnících.

 Hledejte u kandidáta i jiné nepedagogické schopnosti a vědomosti.

 Pokud doplňujete tým vedení školy, vybírejte kandidáta dle předem vytvořené pozice 

a úkolů, které bude plnit.

 Pokud vytváříte nový tým, pokuste se kandidátům najít vhodnou pozici v novém týmu.

 Důležitým aspektem je i typ osobnosti (anneagram). Přemýšlejte o vhodné skladbě 

týmu z této pozice. Různorodost typů a jejich následný soulad je efektivní.

 Nebojte se pověřit zástupce i jinými nepedagogickými úkoly vhodnými pro jejich typ 
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osobnosti. Nezapomeňte je v této nové i v jiných oblastech vzdělat a motivovat.

 Pozvěte do segmentu středního managementu i nepedagogické pracovníky a určete jim 

pozici a roli.

Doporučení k tvorbě optimálních organizačních struktur

 Vytvořte si organizační strukturu pro potřebu školy, ne pro zřizovatele.

 Nebojte se kombinovat běžné jednoduché struktury a v každé části struktury najděte 

přirozeného a vědomostního leadera.

 Pokud vytvoříte v rámci tvorby projektu zajímavou a efektivní strukturu, zachovejte ji 

a rozvíjejte. Berte činnost školy jako kontinuální projekt. 

 Zapojte se sami do činnosti týmů.

 Nebojte se kombinovat v týmech pedagogy, nepedagogy, zástupce rodičů, zřizovatele, 

externí specialisty.

 Na základě těchto struktur si stanovte kariérní stupně.

 Hlídejte si případné kolize se zákonem, předpisy a ekonomickými možnostmi školy.

 Tvořte týmy na základě neformálních struktur.

 Vypouštějte nefunkční úrovně a stupně řízení.

Doporučení k motivaci středního managementu a managementu první linie

 Vytvořte si systém motivačních a hodnotících nástrojů.

 Pro finanční motivaci si vytvořte pravidla a seznamte s nimi všechny zainteresované 

zaměstnance.

 Organizační strukturu postavte tak, aby kariérní postup byl motivačním prvkem 

dostupným pro všechny.

 Vyčleňte si den, kdy budete vyhledávat možnosti pochválit.

 Nebojte se schopné pracovníky pověřit složitými úkoly. Sdělte jim, jak jsou důležité a 

právě od daného pracovníka očekáváte splnění. Sledujte průběh a chvalte.

 Přemýšlejte o nestandartních a doplňkových formách motivace.

Doporučení k optimalizaci ekonomického řízení

 Zajistěte si Vám vyhovující integrovaný informační servis z ekonomické oblasti řízení 

školství včetně aktualizací.

 Pověřte pracovníka – ekonoma, aby Vás pravidelně informoval o změnách 

v předpisech z ekonomických oblastí.
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 Vzdělejte důkladně sám sebe nebo středního manažera v dané oblasti.

 Řešte ekonomiku školy vlastními personálními silami za pomoci konzultačního 

servisu.

 Při výběru ekonoma si důkladně prověřte znalosti.

 Zajišťujte svým ekonomickým pracovníkům kontinuální vzdělávací servis.

 Zajistěte si zastupitelnost ekonomických pracovníků.

 Metodicky spolupracujte se zřizovatelem.

 Vytvořte si dílčí rozpočty a přeneste odpovědnost za ně na střední management

Doporučení k managementu informačních technologií a  využití k přenosu informací

 Pověřte ve škole manažera, který bude odpovědný za oblast využití IT pro přenos 

informací. 

 Sledujte vývoj v IT a konzultujte vhodnost zavádění konkrétních IT do školy 

s nezávislými odborníky nebo si zajišťujte reference.

 Vypracujte si plán motivace zaměstnanců k využívání IT.

 Vypracujte si plán motivace vnějších partnerů k využívání IT.

 Nebojte se využívat netradiční formy přenosu informací především směrem ven. Jsou 

zajímavé, nepříliš nákladné a kromě jiného dotváří image školy.
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9. Závěr

V naší práci jsme si dali cíl na základě vlastních zkušeností, současných teoretických 

poznatků a výzkumu navrhnout pro oblast řízení velké základní školy dílčí manažerské 

postupy, nástroje a možnosti, které mohou přispět k optimalizaci systému řízení na takové 

základní škole.

Oblast řízení jsme si tematicky rozdělily do čtyř oblastí – management ve vztahu 

k obecně platným předpisům, personální management, ekonomický management a 

management IT technologií. Považovali jsme tyto oblasti za jedny z velmi důležitých pro 

řízení velké základní školy.

Provedli jsme výzkum mezi řediteli velkých základních škol a otázky jsme pokládali 

k výše uvedeným tématům. Výsledky jsme zpracovali, analyzovali a následně použili 

v hlavních tématech.

Vytipovali jsme si vhodnou literaturu a pomocí ní jsme vytvářeli optimální modely a 

hledali vhodná řešení a doporučení. K těmto odborným poznatkům jsme přikládali vlastní 

zkušenosti nebo zkušenosti jiných ředitelů, které jsme získali z průzkumu nebo neformálních 

setkání.

V závěru jsme sestavili přehled doporučení a optimálních manažerských postupů pro 

ředitele velkých základních škol, která jim mohou pomoci při optimalizaci systému řízení. 

Tato doporučení jsou určena začínajícím učitelům nebo zkušeným ředitelům pro jejich 

manažerskou práci. Mohou sloužit jako inspirace nebo porovnání jejich vlastních postupů a 

následnému výběru nejlepšího manažerského postupu.



- 52 -

Seznam použité literatury

1) ARMSTRONG, M.: Personální management, 1.vydání, Grada Publishing, Praha, 

1999, ISBN 80-7169-614-5

2) FOLARON, J., The Human Side of Change Leadership, Moderní řízení, č.7, s.57-59, 

2005, ISSN 0026-8720

3) HANDLÍŘ, J.: Management pro střední a vyšší odborné školy, Computer Press, Praha, 

1998, ISBN 80-7226-095-2

4) HUTCHENS, D.: Špička ledovce. Řízení skrytých sil, které boří nebo tvoří vaši 

organizaci. Profess Consulting s.r.o., Praha, 2006, ISBN 80-7259-043-X

5) KOUBEK, J.: ABC praktické personalistiky, Linde nakladatelství, s.r.o., Praha, 2000, 

ISBN 80-86131-25-4

6) MLÁDKOVÁ, L.: Management znalostních pracovníků, C.H.Beck, Praha, 2008, 

ISBN 978-80-7400-013-3

7) MLÁDKOVÁ, L., TRUNEČEK, J., MIROVSKÝ, M.: Management of Knowledge 

Worker, Application documents for Czech Grant Agency Project, Praha, 2006

8) PECHAČOVÁ, Z.: Komunikace pro ekonomy, Česká zemědělská univerzita, Praha, 

2006, ISBN 80-213-1240-8

9) PRÁŠILOVÁ, M.: Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické 

pracovníky, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc, 2006, 

ISBN 80-244-1415-5

10) REKTOŘÍK, J. a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, Ekopress, s.r.o., 

Praha, 2007, ISBN 978-80-86929-29-3

11) STACKE, É.: Koučování pro manažery a firemní týmy, Grada Publishing, a.s., Praha, 

2005, ISBN 80-247-0937-6

12) URBAN, J., Řízení lidí v organizaci, ASPI Publishing, s.r.o., Praha, 2003, ISBN 80-

86395-46-4

13) ZOUNEK, J.: ICT v životě základních škol, Triton, Praha, 2006, ISBN 80-7254-858-1



- 53 -

P Ř Í L O H Y



54
0 5 10 15 20

1

2

3

4

5

6

7
Vztah managementu 

k obecně platným 

a závazným předpisům

(Na všechny dotazy odpovídalo 20 respondentů)



55

17

14

14

8

13

6

3

0 5 10 15 20

Vyhláška 310/1955 Sb.,

Zákon č. 563/2004 Sb.,

Zákon č. 262/2006 Sb.,

Zákon č. 235/2004 Sb.,

Zákon č. 500/2004 Sb.,

Předpisy BOZP

Předpisy zřizovatele

17

8

18

2

0 5 10 15 20

Vyhláška 310/1955 Sb.,

Zákon č. 235/2004 Sb.,

Zákon č. 500/2004 Sb.,

Jiné

1. Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky nejvíce komplikují práci 
ředitele?

Vyhláška 310/1955 Sb., o FKSP 17 dotaz..

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedag. pracov. a o změně některých zákonů 14 dotaz..

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 14 dotaz..

Zákon č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty 8 dotaz..

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 13 dotaz..

Předpisy BOZP 6 dotaz..

Předpisy zřizovatele 3 dotaz..

2. Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky by bylo vhodné 
vyloučit z oblasti školství?

Vyhláška 310/1955 Sb., o FKSP 17 dotaz..

Zákon č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty 8 dotaz..

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 18 dotaz..

Jiné 2 dotaz..
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3. Které právní předpisy, nařízení a vyhlášky by bylo vhodné vyloučit 
z oblasti školství?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 15 dotaz..

Přespočetné hodiny 7 dotaz..

Rozvázání pracovního poměru 9 dotaz..

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedag. pracov. a o změně některých zákonů 19 dotaz..

Tvrdé požadavky na kvalifikaci 10 dotaz..

4. Které oblasti v řízení škol nejsou ošetřeny vůbec?

Ochrana osobnosti 5 dotaz..
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Oblast personálního řízení

(Na všechny dotazy odpovídalo 20 respondentů)
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počet škol

počet 
zástupců

14

1. Kolik má vaše škola zástupců ředitele?

1 zástupce 4 dotazovaní

2 zástupci 14 dotazovaných

3 zástupci 2 dotazovaní
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36 : 64

2. Rozdělte procentuálně skutečné rozdělení řídících činností 
mezi sebe a zástupce v oblasti pedagogické.

10:90 4 dotazovaní

20:80 4 dotazovaní

30:70 3 dotazovaní

40:60 2 dotazovaní

50:50 3 dotazovaní

70:30 4 dotazovaní

Pozn. ■ ředitel školy
■ zástupce

3. Očekávaný ideální stav

10:90 6 dotazovaných

20:80 6 dotazovaných

40:60 8 dotazovaných

Pozn. ■ ředitel školy
■ zástupce

 : 75 
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4. Rozdělte procentuálně skutečně rozdělení řídících činností a 
mezi  sebe a zástupce v oblasti právní.

70:30 4 dotazovaní

80:20 6 dotazovaných

90:10 8 dotazovaných

100:0 2 dotazovaní

Pozn. ■ ředitel školy
■ zástupce

5. Očekávaný ideální stav.

70:30 10 dotazovaných

80:20 8 dotazovaných

90:10 2 dotazovaní

Pozn. ■ ředitel školy
■ zástupce

 : 16 

 : 24 
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6. Rozdělte procentuálně skutečně rozdělení řídících 
činností a mezi  sebe a zástupce v oblasti ekonomické.

30:70 1 dotazovaný

40:60 1 dotazovaný

50:50 2 dotazovaní

70:30 3 dotazovaní

80:20 3 dotazovaní

90:10 5 dotazovaných

100:0 5 dotazovaných

Pozn. ■ ředitel školy
■ zástupce

7. Očekávaný ideální stav.

30:70 4 dotazovaní

50:50 6 dotazovaných

90:10 10 dotazovaných

Pozn. ■ ředitel školy
■ zástupce

 : 29 

 : 34 
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8. Jsou Vaši zástupci ředitele vhodně ke svoji práci 
motivováni? Pokuste se ohodnotit známkou.

1 3 dotazovaní

2 10 dotazovaných

3 5 dotazovaných

4 1 dotazovaný

5 1 dotazovaný

9. Které motivační prvky kromě mzdových lze ještě u 
zástupců ředitele použít?

Vzdělávání 7 dotazovaných

Mimořádná dovolená 2 dotazovaní

Veřejná pochvala 12 dotazovaných

Služební mobil pro soukromé použití 16 dotazovaných

Služební notebook pro osobní použití 10 dotazovaných

Ústní pochvala 17 dotazovaných

Větší pravomoce 10 dotazovaných

Samostatné úkoly 8 dotazovaných

10. Ohodnoťte průměrnou známkou chuť Vašich zástupců 
se vzdělávat.

1 6 dotazovaných

2 7 dotazovaných

3 5 dotazovaných

4 2 dotazovaní

   2,35

   2,15
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12. Kterou z Vašich řídících pozic byste zařadil na stupeň 
střední management?

Zástupce ředitele 20 dotazovaných

Vedoucí metodici 4 dotazovaní

Ekonom 2 dotazovaní

Školník 7 dotazovaných

Vedoucí školní družiny 17 dotazovaných

Vedoucí školní jídelny 14 dotazovaných

Koordinátor ŠVP 3 dotazovaní

11. Uvítali byste nabídku vzdělávání pro Váš střední 
management?

Ano 16 dotazovaných

Ne 2 dotazovaní

Nevím 2 dotazovaní
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13. Jakou měrou se podílí střední management 
na hodnocení dalších pracovníků?

60% 1 dotazovaný

50% 4 dotazovaných

40% 8 dotazovaných 

30% 4 dotazovaných

20% 2 dotazovaní

10% 1 dotazovaný

14. Pokuste se průměrnou známkou  ohodnotit samostatnost 
vašich zástupců?

1 6 dotazovaných

2 8 dotazovaných

3 5 dotazovaných

4 1 dotazovaný
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Ekonomické řízení školy

(Na všechny dotazy odpovídalo 20 respondentů)
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1. Kolik pracovníků se ve škole zabývá pouze 
hospodařením - přepočteno na úvazky.

1 9 dotazovaných

1,4 1 dotazovaný

1,5 4 dotazovaných

1,6 4 dotazovaných

2 2 dotazovaní

2. Jste plátci DPH?

Ano 8 dotazovaných

Ne 12 dotazovaných
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3 2
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škol

100% z 90% z 80% z 50% z 30%

školy 4

škol 16

4. Používáte dílčí rozpočty, za které nesou odpovědnost 
podřízení zaměstnanci?

Ano 4 dotazovaní

Ne 16 dotazovaných

3.  Rozhodujete o každé vydané finanční částce pouze Vy 
samostatně nebo pouze o části? Uveďte tuto část.

100% 3 dotazovaní

z 90% 2 dotazovaní

z 80% 12 dotazovaných

z 50% 2 dotazovaní

z 30% 1 dotazovaný
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Management přenosu 

informací

(Na všechny dotazy odpovídalo 20 respondentů)
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1. Při přenosu informací k nižším řídícím článkům používáte častěji 
informační technologie nebo osobní kontakt? Zkuste procentuální 
rozdělení.

60:40 4 dotazovaní

50:50 4 dotazovaní

40:60 3 dotazovaní

20:80 2 dotazovaní

Pozn. ■ ředitel školy
■ zástupce

2. Jaký přenos informací je z Vašeho pohledu 
optimální?

Osobní jednání 12 dotazovaných

Elektronicky 6 dotazovaných

Jinak 2 dotazovaní

3. Proč?

Osobní jednání - možnost setkání

- zpětná vazba

- možné vysvětlení

Elektronicky - rychlost

- velký objem informací

- menší časová náročnost
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- širší oslovení

4. Máte v plánu v nejbližší době (rok) investovat do informačních 
technologií z důvodu přenosu informací k Vašim nižším organizačním 
složkám?

Ano 9 dotazovaných

Ne 5 dotazovaných

Nevím 6 dotazovaných

5. Jak motivujete zaměstnance k využití komunikačních a formačních 
technologií?

Direktivně 8 dotazovaných

Pořízením nové techniky 8 dotazovaných

Prezentacemi a semináři 4 dotazovaní

Finančně 2 dotazovaný
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6. Uvítal byste vzdělávání v ICT zaměřené pro manažery škol o využití 
ICT ve škole?

Ano 9 dotazovaných

Ne 10 dotazovaných

Nevím 1 dotazovaný




