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Resumé: 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá řízením mateřských škol různých velikostí. 

Zaměřuje se na čtyři vybrané oblasti – postavení manažera, informační systém, kulturu 

školy a ekonomickou oblast. 

Práce vychází z odborné literatury, která se zabývá obecnou teorií managementu, 

z odborné literatury týkající se řízení škol, z praxe ředitelky jedenácti třídní mateřské 

školy a z dotazníkového šetření určeného ředitelkám mateřských škol různých velikostí. 

Práce přináší náhled na práci manažerky mateřské školy v různých podmínkách, 

doporučení a návrhy potřebných kroků k zefektivnění její práce, možnost 

objektivnějšího rozhodování uchazečům před vstupem do konkurzního řízení. Nabízí 

také doplňující informace zřizovatelům mateřských škol při rozhodování například        

o velikosti budování nových mateřských škol, stanovování ohodnocení manažerek 

mateřských škol a podobně. 

 

Summary: 

The final Bachelor Thesis deals with management of nursery schools of different sizes. 

It concentrates on four chosen areas – the position of the manager, the information 

system, the culture of the school and the economical area. 

The thesis results from specialized literature that deals with general theory of 

management, from specialized literature relating to school management, from practise 

of headmistress of an eleven-class nursery school and from a questionnaire inquiry 

designated for headmistresses of nursery schools of different sizes. 

The thesis brings an insight into the work of a nursery school manager in different 

conditions, recommendations and proposals of necessary steps to make their work more 

effective, an opportunity for applicants to decide more objectively before they enter 

competitive examinations. It also provides supplementary information to nursery school 

founders when resolving on, for example, the extent of founding new nursery schools, 

setting evaluation of nursery school managers etc. 

 

Klí čová slova: Manažerka mateřské školy, management, informační systém, kultura 

školy, tým, etický kodex , správní řád. 
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1 Úvod 

1.1 Vznik r ůzných typů mateřských škol 
 
Před rokem 1989 vznikaly státní mateřské školy nejčastěji jako jednotřídní až trojtřídní. 

Běžná kapacita těchto škol byla v průměru dvacet až šedesát dětí. Tehdejší ředitelky 

plnily funkci srovnatelnou s dnešními vedoucími učitelkami. Řídil je Okresní školský 

úřad a nepřímo zřizovatel školy. 

Po revoluci v roce 1989 v souvislosti s přicházející transformací (reformou) školství 

docházelo čím dál víc ke změnám. Mateřské školy se postupně stávaly samostatnými 

právními subjekty se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Z ředitelek, které se mohly 

v minulosti věnovat převážně pedagogickému procesu a jeho organizaci, se staly 

manažerky, které se musely dokázat úspěšně vyrovnat s novými nároky na svou práci, 

musí prokazovat přiměřené odborné znalosti a dovednosti z mnoha oblastí, zejména 

školského managementu. 

Tuto skutečnost ještě více umocňuje v posledních letech mediálně nazývaná populační 

exploze. Vzhledem ke státní politice a provedení různých změn v poskytování 

mateřských a rodičovských příspěvků, byla zrušena větší část jeslí a dalších zařízení  

pro děti mladších tří let, které dnes mnoho rodičů postrádá. Nejen  v důsledku této 

situace začínají někteří zřizovatelé a ředitelky řešit maximální naplněnost mateřských 

škol. Obce a města jsou pod velkým tlakem občanů s daným trvalým bydlištěm,        

aby řešily maximální naplněnost mateřských škol a mnohdy vysoké počty neumístěných 

dětí předškolního věku. A tak můžeme sledovat, že někteří zřizovatelé řeší tuto situaci 

rekonstrukcemi již stávajících mateřských škol, různými dostavbami nebo také zcela 

novými stavbami, ať už ekologickými dřevostavbami či se zabývají zřízením školek 

modulárního kontejnerového typu, který bude do budoucna snad více variabilní             

a využitelný vzhledem k možnosti poklesu populace. Vznikají tak mateřské školy 

různých typů a velikostí. Mnozí zřizovatelé zachovávají zvyklosti z minulosti a zřizují 

mateřské školy menší – jedno až trojtřídní. Jiní zřizovatelé postaví novou větší 

mateřskou školu a sloučí ji do jednoho právního subjektu s jinými již existujícími 

mateřskými školami ve městě či obci nebo se základní školou. Praxe říká,  
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že existuje mnoho jednotřídních mateřských škol s právní subjektivitou, ale zároveň 

existují, i když méně často, samostatné právní subjekty – mateřské školy                      

až se sedmnácti odloučenými pracovišti nebo právní subjekt - mateřská škola s jedenácti 

třídami v jedné budově. Z toho vyplývají velmi vysoké, ale i rozdílné požadavky         

na nároky a schopnosti manažerů těchto škol.  

1.2 Cíl bakalářské práce 
 
Cílem této závěrečné bakalářské práce je zmapovat rozdílné podmínky k řízení 

mateřských škol s různou velikostí a kapacitou, zaměřit se na rozdíly mezi 

jednotlivými mateřskými školami, ověřit rozdílné nároky na činnost manažera 

mateřské školy ve čtyřech vybraných oblastech řízení. 

 

  



8 
 

2  Postavení manažera 

2.1  Osobnost moderního manažera 
 
Kdo to je vlastně manažer a jaký by měl být? 

Velmi výstižně a přesně o osobnosti manažera hovoří Peter Drucker: „Chce-li někdo být 

vedoucím pracovníkem, to znamená, chce-li být považován za pracovníka odpovědného 

za svůj přínos celku, musí se zabývat použitelností svého „produktu“, tj. svých znalostí.                                                                                                                

Efektivní odborní pracovníci to vědí. Svou orientací jsou totiž téměř nepozorovatelně 

vedeni k tomu, aby hledali to, co jejich spolupracovník potřebuje, co vidí a čemu 

rozumí. Pracovník, který na sebe bere odpovědnost za svůj přínos, uvede tím svou úzkou 

oblast do vztahu ke skutečnému celku. Patrně nebude nikdy schopen integrovat více 

oblastí vědění v jednu. Ale včas si uvědomí, že se bude muset dostatečně poučit              

o potřebách, směřování, mezích možností a vnímavosti druhých, aby jim umožnil 

využívat výsledků své práce. I kdyby snad ho to nenaučilo oceňovat bohatství nebo 

vzrušení plynoucí z různorodosti, naučí ho to být imunním vůči aroganci učených, vůči 

oné degenerativní nemoci, která ničí vědění a zbavuje je krásy a užitečnosti.“ 1 

Leo Vodáček a Olga Vodáčková hovoří o manažerovi takto: „Manažer je především 

vedoucím kolektivu spolupracovníků. Svou znalostí metod vedení a motivace lidí 

zhodnocuje pro organizaci jejich schopnosti, znalosti, dovednosti a užitečné návyky      

a usměrňuje jejich další profesní a kvalifikační rozvoj. Lidé jsou totiž považováni         

za největší kapitál dobrých firem. Platí to jak o vedoucích pracovnících, tak i o jim 

podřízených kolektivech. Koneckonců se to odráží i v některých pojetí managementu, 

kdy se hovoří o managementu jako o „umění dosahovat cílů organizace hlavami           

a rukama druhých“.  2 

Při studiu díla Lea a Olgy Vodáčkových jsem se ztotožnila s jejich myšlenkou,             

že skuteční manažeři by si měli být vědomi a zároveň by měli respektovat, že jejich 

bezprostřední spolupracovníci i další partneři velmi citlivě vnímají charakteristické rysy 

                                                 
1 DRUCKER, P.F.; To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, s. 181. Praha: Management Press, 
2002. ISBN 978-80-7261-066-2. 
2 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ,O.; Moderní management v teorii a praxi, s. 118.  Praha: Management 
Press, 2006. ISBN 80-7261-143-7.  
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jejich chování a vztah k lidem. Etika manažerské práce si žádá značnou sebekázeň         

a péči samotných vedoucích pracovníků o morální bezúhonnost své osoby. 3    

Pokud se začteme do některých druhů literárních pramenů, týkající se konkrétně řízení 

mateřských škol, můžeme se setkat s dílem paní Mgr. Zuzany Bečvářové, která ve své 

knize „Současná mateřská škola a její řízení“ hovoří o ideální osobnosti manažerky 

mateřské školy takto: „ Ředitelka školy uplatňuje odpovídající styl řízení, disponuje 

kvalitními odbornými schopnostmi, charakterovými a osobnostními vlastnostmi,            

je zásadovým a důsledným vůdcem kolektivu (má charisma), svým příkladem strhává 

své spolupracovníky k potřebné spolupráci. Z hlediska manažerských činností dbá       

na dostatečně početnou klientelu dětí, včasné vyhledávání a získávání rodičů 

k oboustranné spolupráci i spoluúčasti. Efektivní ředitelkou je ta, která má silný smysl 

pro odpovědnost, elán a vytrvalost při sledování cílů, tendenci být ve společnosti 

iniciativní, má sebedůvěru a smysl pro osobní identitu, ochotu akceptovat důsledky 

svých rozhodnutí a akcí, je připravena snášet stresy z mezilidských vztahů, schopná 

vyrovnávat se, se zklamáním, tolerovat odklady či zpoždění a má schopnost účinně        

a efektivně ovlivňovat chování jiných osob. 

Preferovány jsou zejména: Úcta a porozumění pro druhé, znalost věci, ochota přijmout 

osobní odpovědnost a ochota podpořit podřízeného. K vlastnostem špičkových ředitelek 

patří zejména ochota tvrdě pracovat, vytrvalost, odhodlanost, ochota zdravě riskovat, 

schopnost vzbuzovat nadšení a houževnatost. Nelze opomenout ani manažerské 

schopnosti učitelky – monitorování, programování (projektování), organizování            

a využívání efektivních metod vzdělávání, vyhodnocování, sebereflexi  i schopnosti 

účinné spolupráce s druhou učitelkou, s rodiči dětí i s dalšími partnery a odborníky.“  4    

 

 

 

                                                 
3 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ,O.; Moderní management v teorii a praxi, s. 50,51. Praha: 
Management Press, 2006. ISBN 80-7261-143-7. 
4 BEČVÁŘOVÁ, Z.; Současná mateřská škola a její řízení, s.150. Praha: Portál s.r.o., 2003. ISBN 80-
7178-537-7. 
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2.2 Pohled na náplň práce manažerky mateřské školy v různých 
podmínkách 

 

Z praxe je známo, že náplň práce manažerky mateřské školy ovlivňuje velikost        

a stav budovy či budov řízené školy, počet zaměstnanců, kapacita školy a její 

naplnění počtem přijatých dětí a s tím spojený počet rodičů, se kterými je nutno,       

ať už jakýmkoliv způsobem komunikovat a spolupracovat.  

� Manažerka mateřské školy je zároveň stále pedagogem, který má své 

povinnosti a je povinna je plnit, přesněji řečeno měla by je vzorně a hlavně 

příkladně plnit. To znamená, že se má střídat s druhou učitelkou ve třídě v přímé 

pedagogické činnosti, musí si na přímou činnost s dětmi připravovat pomůcky, 

musí připravovat a realizovat třídní vzdělávací program, plánovat další zájmové 

činnosti, musí evaluovat pedagogický proces, hodnotit sebe jako pedagoga, 

pokroky dětí ve vzdělávání, spolupracovat s rodiči. Každá manažerka  musí tedy 

vykonávat přímou výchovně – vzdělávací práci s dětmi. Míra její přímé 

vyučovací povinnosti je dána Nařízením vlády č. 75 / 2005 Sb. a odvíjí se od počtu 

tříd mateřské školy. V jednotřídní mateřské škole činí tato povinnost 24 hodin 

týdně, ve dvoutřídní 21 hodin, ve tří až čtyřtřídní 18 hodin, v pěti až šestitřídní     

16 hodin a v sedmi a více třídní 13 hodin týdně. Od sedmi tříd výše již toto 

nařízení vlády nerozlišuje, zda manažerka  řídí sedmitřídní či jedenácti třídní 

mateřskou školu nebo dokonce školu sedmnácti třídní s několika odloučenými 

pracovišti. Stále pro ni platí 13 hodin týdně přímé výchovně - vzdělávací práce 

s dětmi. Skloubit činnost pedagoga s funkcí manažera organizace je velice 

náročné.  

� Veřejnost, zřizovatel školy, rodiče dětí či obchodní zástupci, řemeslníci, vedení 

jiných partnerských organizací a firem, často však i vlastní zaměstnanci organizace 

mnohdy velmi nelibě nesou, že manažerka organizace není kdykoliv k dispozici 

pro úřední či obchodní jednání a že ji tak velmi často vyrušují svými telefonními 

hovory či návštěvami z práce s dětmi. Také dětem se nelíbí, když jejich paní 

učitelku někdo odvolává či vyrušuje z práce v momentě, kdy s nimi koná 

zajímavou výchovně vzdělávací činnost a jsou touto činností velmi zaujaté             
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a musejí ji dočasně přerušit. V praxi se tak často můžeme setkat s tím,                   

že manažerka chce vykonávat obě oblasti své práce dokonale a poctivě, ale dostává 

se do konfliktu sama se s sebou, protože zjišťuje, že i přes efektivní kroky       

z time managementu zvláště ve velkých mateřských školách, není možno některé 

situace uspokojivě zvládat. 

Jak se s touto situací vyrovnávají manažerky dalších mateřských škol?  

Mají stejný problém nebo jim stanovená časová dotace pro jednotlivé velikostní typy 

mateřských škol vyhovuje?  

K problematice efektivního využití a časového rozvržení pracovní doby manažera         

se vyjadřuje v odborné literatuře Peter Drucker: 

„Má-li být práce každého kvalifikovaného odborníka, a zejména pak vedoucího 

pracovníka efektivní, musí mít tento pracovník k dispozici poměrně velké časové úseky. 

Krátké zlomky času nikdy nepostačí, i kdyby jejich součet představoval značný počet 

hodin.“  5 

To se týká zejména času vynakládaného na práci s lidmi, což je samozřejmě hlavní 

činností vedoucího pracovníka. Lidé jsou spotřebiteli času a většina z nich časem 

plýtvá. Většina úkolů vedoucích pracovníků vyžaduje značné kvantum času, mají-li být 

alespoň minimálně efektivní. Vynaložit najednou méně než toto minimum, je 

bohapustým mrháním času, protože se nedosáhne ničeho a musí se začínat znovu od 

začátku. Například napsání zprávy vyžaduje pro první nástin přinejmenším šest až osm 

hodin. Nemá význam věnovat na tento úkol celkem sedm hodin tak, že by se na něm po 

dobu tří týdnů pracovalo každý den vždy dvakrát po čtvrthodině. Zamkneme-li však 

dveře, vypneme-li telefon a zasedneme-li k zápasu se zprávou na pět nebo šest hodin              

bez přerušení, máme slušnou naději…“ 5  

Opravdu si tak často v praxi stěžují manažerky mateřských škol na nedostatek času? 

Je  nevhodně stanovený objem časové dotace pro výchovně vzdělávací práci nebo mají 

manažerky škol tolik povinností? 

Umějí si uspořádat svou práci, vyloučit nepodstatné záležitosti a delegovat vhodné 

úkoly na další kompetentní zaměstnance?  

                                                 
5 DRUCKER,P.F.; To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, s.195. Praha: Management Press, 2002. 
ISBN 978-80-7261-066-2. 
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Je možné, že některé z nich se ještě neztotožnily se změnou transformace školství          

a stále ještě pracují „ve starých kolejích“, aktivně se nevzdělávají a neznají moderní 

metody managementu a proto se potýkají s problémy. Mnohé k těmto problémům 

napoví výzkumná část. 

Problémem časového skloubení pedagogické a manažerské činnosti dohromady           

se zabývají i další autoři. Jedno z konkrétních stanovisek zaujímá názor autorů Bacík, 

Kalous, Svoboda: „Mnoho řídících pracovníků, zvláště na menších a středně velkých 

školách má na úkoly spojené s řízením školy málo času vzhledem k vysokým 

pedagogickým úvazkům. Skutečnými řídícími pracovníky (s převahou času na řízení 

oproti pedagogickým úkolům) mají možnost ředitelé (někde i zástupci ředitelů) 

středních škol a ředitelé větších a středně velkých základních škol.“ 6   

Tato oblast je zvláště pro manažerky mateřských škol velkou výzvou. Aby mohly        

co nejvíc efektivně zastávat pozici manažerky i pozici pedagoga, je pro ně žádoucí       

se neustále vzdělávat v oblasti školského managementu a to zvláště v oblasti vedení lidí, 

delegování, koučování, time managementu, selfmanagementu  ad.                                                                                                                                                                    

2.3 Další činnosti vyplývající z funkce ředitelky školy       
 

Model současných požadavků na manažera shrnuje a konkretizuje mnoho autorů 

domácí i zahraniční literatury. Z těchto odborných teorií vyplývá, že manažerka by měla 

především: 

� Stanovit vizi a cíle školy 

� Stanovit strategii školy 

� Stanovit organizační strukturu školy 

� Řídit vzdělávací proces, inovace 

� Řídit lidi  

� Řídit materiální a ekonomické zdroje  

� Řídit informace 

� Řídit externí vztahy  

                                                 
6 BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J.; Úvod do teorie a praxe školského managementu I.,s. 41.     
Praha: Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-010-6. 
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K předpokladům a schopnostem, které jí to umožní patří : 

� Vysoká odborná úroveň (profesionalita), spolehlivost, odpovědnost, pracovní 

samostatnost, tvořivost, podnikavost a sebemotivace. 

� Metodické zvládnutí řízení spojené s důkladnou znalostí konkrétních metod, 

které umožňují praktické využití poznatků pro řízení. 

� Sociální kompetence, vyjadřující schopnost manažera správně se orientovat 

v sociálních situacích a souvislostech jevů, vést pracovní kolektivy, vytvářet 

klima tvůrčí a efektivní spolupráce.“ 7 

 

V praxi se však často manažerky mateřských škol potýkají s tím, že jim chybí dostatek 

času na řízení vzdělávacího procesu a inovace, v němž jsou kvalifikovanými odborníky, 

na osobní kontakt se zaměstnanci a na jejich motivaci. 

Právní subjektivita mateřských škol umožnila jejich zřizovatelům přenést            

na manažerky odpovědnost za technický stav budovy či několika budov a s ním 

spojeného areálu školy včetně školní zahrady.  

 

Prakticky to může přinášet manažerkám v náplni práce: 

� Zajišťování všech technických pravidelných revizí (elektřiny, elektrických 

spotřebičů a přístrojů, hromosvodů, protipožárních klapek, výtahů, 

zabezpečovacích zařízení, evakuačního rozhlasu, protipožárních, protikouřových 

dveří, hydrantů, plynových kotlů a hlavních uzávěrů energií, sportovních, 

herních prvků zahrady atd.) 

� Provádění průběžných kontrol technického stavu budovy a majetku (pravidelné 

inventury svěřeného majetku) a s tím spojené zajištění oprav, údržby, nákupu 

nového vybavení či zajištění nejrůznějších služeb  

 

� Organizování výběrových řízení podle platných pravidel: 

� Schopnost dobře sestavit kritéria pro vyhodnocování těchto řízení 

                                                 
7 STÝBLO, J.; Personální management , s. 82. Praha: Grada, 1992. ISBN 80-85424 -92-4. 
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� Schopnost obhájit svá rozhodnutí a stanoviska při případných 

odvoláních účastníků výběrového řízení nebo kontrolách. 

� Vyřizování reklamací závad na budovách školy a jejím vybavení, nutnost 

efektivního jednání s mnoha dodavateli, projektanty či vedením stavebních 

firem (velmi časté u rekonstruovaných a nově postavených škol) 

� Zhodnocení a řešení případných havárií na budově školy 

 

Je v těchto situacích manažerce oporou vždy zřizovatel a skutečný vlastník budovy 

školy? 
Měla by mít manažerka mateřské školy znalosti z technických a jiných řemeslných 

oborů? 
Do jaké míry by se měla orientovat případně i v zahradnickém či lakýrnickém oboru? 

Odpovědí na tyto otázky se věnuje část dále uvedeného výzkumu.



15 
 

3 Informační systém v kontextu s manažerskými funkcemi 

  

Jednou z hlavních manažerských funkcí je rozhodování. Rozhodování je v podstatě 

proces vyhodnocování a srovnávání informací. Aby mohla manažerka něco porovnávat  

a vyhodnocovat, musí mít k dispozici dostatek relevantních informací.  

Informa ční systém můžeme rozdělit na vnější (externí) informační systém a vnitřní 

(interní) informační systém. 

„Informační (a komunikační) i rozhodovací systémy školy jsou součástí systému řízení 

školy. Jejich úroveň zásadním způsobem ovlivňuje výsledky řídícího procesu, 

dosahování cílů školy. 

Chce-li vedení školy potřebné informace získat, musí nalézt způsob průběžného 

získávání potřebných informací tak, aby při vzniku určitého problému měl management 

dostatek informací pro svá kvalifikovaná rozhodnutí. 

Informační systém školy představuje snahu vedení školy o systematizaci toků 

informací nezbytných pro řízení školy za účelem jejich rychlé a efektivní využitelnosti. 

Můžeme jej definovat jako systém všech procedur vytvořených za účelem 

shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací nezbytných pro kvalitnější 

plánování, organizování, řízení a kontrolu aktivit školy.“  8 

„ Informaci chápeme jako obsah nějaké zprávy, kterou předává jedno místo (informační 

zdroj) druhému (příjemce zprávy). Zdrojem může být nejen osoba nebo instituce,        

ale také počítač.  

Informační proces je založen na sběru, přenosu, předávání a přejímání, zpracování       

i uchování informací, respektive údajů o minulých, současných nebo budoucích 

(předjímaných, očekávaných) jevech v libovolné formě. 

Komunikace je vzájemná výměna údajů mezi dvěma místy (systémy). Tyto údaje mají 

zpravidla informační hodnotu, která snižuje neurčitost chování příjemce, což je vlastním 

cílem komunikace v řízení (např. v rozhodovací situaci). V oblasti řízení mluvíme v této 

souvislosti také o informačním toku.“  9 

                                                 
8 SVĚTLÍK, J.; Marketingové řízení školy, s. 94. Praha: ASPI a.s., 2006. ISBN 80-7357-176-5. 
9 BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J.; Úvod do teorie a praxe školského managementu I., s.207, 
208. Praha: Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-010-6. 
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Tok informací by měl plynout nejen směrem od vedení k podřízeným, ale také zpětně 

od podřízených k vedení školy a mezi podřízenými navzájem tak, aby byl zajištěn 

všestranný  zpětnovazební systém.  

Informační systém by měl být efektivní, to znamená rychlý, objektivní, smysluplný, 

výběrově a účelově věcný. Je propojen vzájemně vertikálně i horizontálně. 

Informační systém zajišťuje informační procesy o komunikaci s relevantním okolím,   

to je takovým okolím, odkud má smysl údaje získávat i kam má význam z hlediska 

řízení informace předávat. Technickou podporu informačním systému školy poskytuje 

v současnosti především výpočetní technika.  

V běžném provozu školy dochází ke shromažďování řady informací. Školský zákon     

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

vzdělávání v § 28 stanovuje vedení povinné školní dokumentace. Manažerky 

mateřských škol musí kromě evidence týkající se žáků (matriky) vést také personální 

dokumentaci, hospodářskou a účetní evidenci, musí vést a uchovávat také informace 

podchycující proces vzdělávání, správní řízení – přijímání dětí a další. 

„Využití výpočetní techniky a současné moderní informační technologie nabízejí velké 

možnosti pro zpracování těchto informací do mnoha statistických přehledů pro potřeby 

řízení školy. Při vytváření vnitřního informačního systému školy by měly být splněny 

podmínky dostupnosti, rychlosti, co největší úplnosti a relevance získávaných informací. 

Přitom je zapotřebí dát do souladu představy ředitele o tom, jaké informace jsou       

pro jeho rozhodování potřebné s tím, jaké informace skutečně potřebuje a s tím,           

co je ekonomicky únosné.“ 10 

Kvalita informačního systému hraje také důležitou roli v oblasti vzájemných lidských 

vztahů. Vztahy na pracovišti jsou důležitou částí, která ovlivňuje motivaci a postoje 

zaměstnanců při plnění pracovních úkolů. Z praxe je známo, že čím větší je organizace, 

tím kvalitnější a propracovanější informační systém by měl být. 

K dnešním moderním metodám velkých firem či institucí vnitřního informačního 

systému patří intranet. Intranet je počítačová síť, která používá stejné technologie 

(TCP/IP, http) jako internet. Je ale „soukromá.“ To znamená, že je určena pro použití 

                                                 
10 SVĚTLÍK, J.; Marketingové řízení školy, s. 96. Praha: ASPI a.s., 2006. ISBN 80-7357-176-5. 
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pouze malé skupiny uživatelů (např.zaměstnanci firmy, organizace). Typickým 

obsahem intranetu bývají interní podnikové informace, jako jsou pravidla, postupy, 

vnitřní směrnice, etické kodexy, řády dokumenty a formuláře. 11 

Manažerka mateřské školy si musí zvolit, co nejefektivnější vnitřní i vnější informační 

systém. Při jeho výběru by měla brát v úvahu velikost školy, obsazení počtem 

zaměstnanců i žáků a jejich rodičů, počet partnerů školy, specifika a rozlehlost 

blízkého regionu školy. 

Vytvoření kvalitního, efektivního vnitřního i vnějšího informačního systému                 

je pro manažerku mateřské školy velice důležité, protože velkou mírou ovlivní úspěšný 

chod celé organizace.  

Uplatňují používání intranetu v praxi manažerky alespoň některých typů mateřských 

škol? Liší se používání různých druhů vnitřního i externího informačního systému 

v závislosti na velikosti mateřských škol? Tyto informace také ověří provedené 

výzkumné šetření. 

                                                 
11 Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2001-
[2010-03-15]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Intranet> 
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4 Kultura školy 
 
Každá škola, ať malá či velká, ať stará či nová, má vlastní kulturu.  

Kultura je určována individuálními hodnotami, zkušenostmi a normami, které              

do ní každá jednotlivá osoba vnáší. Kultura školy vyjad řuje nadindividuální systém 

hodnot a norem celého sociálního systému. Tyto společně sdílené hodnoty, normy     

a vzorce chování určují způsoby jednání lidí, jejich vzájemnou interakci a stopy, které 

za sebou zanechávají. V kultuře školy se odráží lidské dispozice, myšlení a chování 

zaměstnanců. 12 

„Kultura vychází z minulosti a je produktem minulých činností a současně omezujícím 

faktorem činností budoucích. Je poznatelná, působí na lidské vědomí i podvědomí         

a v obojím se také projevuje. Kultura organizace je extrémně setrvačná, a proto           

se velice těžko a dlouhodobě mění. Je sdílená, ne dohadovaná, to znamená, že její 

změnu nelze nařídit nebo se o ní dohodnout.“ 13 

Organizační kulturu tvoří několik rovin:  

Patří tam vnímatelné atributy a pravidla jednání a základní životní představy. 

Vnímatelné atributy obsahují vše, co lze vnímat smysly, nejvíce sluchem a zrakem, 

částečně i čichem.  

Například: 

� vzhled a úprava vstupu do budovy, vstupní haly 

� výzdoba 

� čistota, pořádek 

� symboly organizace jako například logo 

� oblékání zaměstnanců 

� informační systém ve smyslu orientace v budově školy či instituce 

� komunikace zaměstnanců a žáků či zákazníků  

� vystupování zaměstnanců navenek i mezi  sebou 

 

                                                 
12 SVĚTLÍK, J.; Marketingové řízení školy, s.65. Praha: ASPI a.s.,2006. ISBN 80-7357-176-5. 
13 VEBER, J. a kol.; Management, základy, prosperita, globalizace, s. 632. Praha: Management Press, 
2007. ISBN 978-80-7261-029-7. 
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K jiné rovině patří:  

Nehmatatelné, nemateriální stránky kultury, kterými jsou uznávané a sdílené 

hodnoty a normy školy.  

Mezi nehmatatelnými a viditelnými znaky kultury nejsou výrazné hranice, tyto 

elementy jsou v neustálé dynamické interakci. 14 

U dobré a silné kultury školy či instituce by měla existovat shoda mezi hodnotami         

a normami školy a jejich skutečnou ukázkou vůči vnějšímu prostředí. Tato ukázka totiž 

tvoří základ prestiže a image školy. 

Jak může manažerka mateřské školy ovlivnit a ovlivňovat kulturu a klima školy? 

Prvořadě svým osobním vzorem, postoji, chováním, pevnými morálními návyky.   

Dále může dát podnět k vytvoření tzv. morálního nebo-li etického kodexu. 

Etický kodex je soubor hodnot a pravidel, na jehož tvorbě se všichni zaměstnanci 

podílí, přijmou je za vlastní a hlavně se s nimi ztotožní. Manažerka by je přitom měla 

pouze vhodně korigovat, usměrňovat a vše případně vhodně graficky shrnout a zveřejnit 

na přístupném místě pro všechny zaměstnance. Pokud se podaří dosáhnout toho,      

že při vzniku etického kodexu se zaměstnanci aktivně zapojí, ztotožní se s danými 

pravidly chování a hodnotami, pochopí jejich smysl, pak nebude problém s jejich 

dodržováním a respektováním. Etický kodex je v dnešní době již velmi častý              

u ziskových firem. Mají jej však stanoven také některé školy. 

Obecný názor, že etický kodex je používaný častěji u velkých mateřských škol, kde      

je větší počet zaměstnanců a otevřená přímá denní komunikace je mezi všemi 

zaměstnanci organizačně náročnější a obtížná, dle získaných informací od respondentů 

potvrdí či nepotvrdí výzkum.  

Dalším krokem manažerky, který by měl přispět k vytvoření dobré a silné kultury školy 

je „vybrat správné lidi na správná místa“, vybudovat kvalitní pracovní tým. 

Správný a uvážený výběr zaměstnanců na jednotlivé pozice v organizaci může velmi 

mnoho usnadnit. Myslí se tím vhodné využití těch nejlepších a nejkvalitnějších 

dovedností, znalostí schopností, ale i morálních vlastností jednotlivých zaměstnanců. 

Pokud se správný výběr zaměstnanců podaří, je to velmi dobrý předpoklad pro zahájení 

                                                 
14 SVĚTLÍK, J.; Marketingové řízení školy, s. 65. Praha: ASPI a.s., 2006. ISBN 80-7357-176-5. 
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budování pracovního týmu, který však nelze vytvořit ze dne na den. Budování 

kvalitního týmu může trvat i pár let, protože lidé se musí vzájemně poznat, porozumět 

si, získat vzájemnou důvěru a respekt, včetně vedoucích pracovníků. Pokud                  

se manažerce podaří vybudovat kvalitní pracovní tým uznávající a ztotožňující             

se se společnou vizí organizace, chápající dobře své pracovní role, a pokud jsou 

zaměstnanci vhodně motivováni, pak vytvářejí společné hodnoty. Kultura školy, tak 

vzniká přirozenou cestou a je nenásilně kontrolována samotnými zaměstnanci. 

Daří se manažerkám mateřských škol v praxi realizovat tyto teorie?  
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5        Ekonomická část 

5.1 Pohled na specifika v právní oblasti řízení různě velkých 
mateřských škol 

 

Ačkoliv je právní a ekonomická oblast jasně vymezena příslušnými zákony, z praxe     

je obecně známo, že rovněž zahrnuje rovněž odlišné podmínky a různou zátěž pro práci 

manažerky v závislosti na velikosti a kapacitě mateřské školy.  

Srovnejme například přijímání dětí do mateřské školy, kterou je povinna manažerka 

vykonávat ve správním řízení:  

Pro větší přehlednost uvádím operacionalizaci pojmů užívaných v předložené práci: 

Malá mateřská škola = 1-3 třídní MŠ 

Středně velká mateřská škola = 4-6 třídní MŠ 

Velká mateřská škola = 7-11 třídní MŠ 

 

Manažerka malé mateřské školy přijímá v průměru okolo 5-25 nových dětí ročně. 

To znamená: 

� písemně připravit a zveřejnit kritéria, podle kterých bude postupovat při výběru 

dětí pro přijetí.  

� ve správním řízení zpracovat přibližně 10-40 žádostí o přijetí dítěte do mateřské 

školy.  

� možnost zohledňovat případná odvolání, ponechat případně pár volných míst  

      na odvolání (využití autoremedury správního řádu) 

� možnost stanovení termínu zápisu až na měsíc květen, kdy už mohou mít 

ředitelé základních škol stanovená konečná rozhodnutí o počtu odložených 

školních docházek. 

� časová náročnost zvládnutí zpracování počtu přijatých žádostí by neměla být 

významně vysoká 
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Manažerka střední a velké mateřské školy, přijímá v průměru okolo 50-130 nových 

dětí ročně.  

To znamená:  

� velmi důkladně (s ohledem k očekávanému počtu přijatých žádostí – velká MŠ 

až 250 žádostí), podrobně promyslet a písemně stanovit objektivní a průhledná 

kritéria pro přijímání 

� stanovit termín zápisu (přitom předvídat množství možných přijatých žádostí, 

zohlednit povinnost zpracování do povinně stanovených lhůt správního řádu, 

zároveň plnění dalších povinností manažerky) 

� při rozhodování o přijetí brát zřetel na počet uvolňujících se míst, který často 

není přesně znám do poslední chvíle. (O odkladech školních docházek může 

být rozhodováno ředitelem ZŠ ještě v květnu) 

� časově počítat s dalším možným množstvím rozhodování a administrativou   

při případných odvoláních proti nepřijetí dle správního řádu  

�  umět efektivně, zároveň taktně, slušně, opakovaně a trpělivě vysvětlovat, 

argumentovat, obhajovat svá stanoviska, podávat pohotově a kdykoliv 

relevantní informace veřejnosti a třeba i dennímu tisku či jiným médiím.  

� být časově adaptabilní, trpělivá, neovlivnitelná, velmi dobře odolná tlaku 

rodičů dětí, veřejnosti i zřizovatele a z toho vyplývajícího stresu.  

� zvládat dobře práci s výpočetní technikou  

� zvládnout vytvořit databázi, která umožní použít techniku hromadné 

korespondence a to vše v časově omezené lhůtě 30 dní (později může sloužit 

jako matrika, pomoc při rozdělování dětí do tříd apod.)  

� zvládnout napsat několik stovek rozhodnutí, obálek s adresami, záznamy        

do knihy pošty, podací poštovní archy s použitím dovednosti „hromadné 

korespondence“ 

� založit stovky spisů se všemi náležitostmi správního řádu  

� zvládat i nadále další funkce manažerky včetně přímé výchovně vzdělávací 

činnosti  

Zde obecná praxe ukazuje na rozdílné podmínky práce manažerky  malé, střední a velké 

mateřské školy. Přestože se manažerky všech velikostních typů škol musí řídit stejnými 
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zákony a předpisy, v praxi jejich objem práce značně odlišný. Dokáží se s tím  úspěšně 

vyrovnávat a neporušovat své další povinnosti? 

5.2 Pohled na specifika v ekonomické oblasti řízení různě velkých 
mateřských škol 

 
Právní postavení a ekonomika státních mateřských škol je tvořena podle jasně daných 

pravidel.  

V České republice upravuje právní postavení příspěvkových organizací, kterými 

jsou i mateřské školy, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státu         

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění  

a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Podle nich zřizují příspěvkové organizace organizační složky státu a územní 

samosprávné celky, pro takové činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla 

neziskové a zároveň jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu. Jako doklad o vzniku příspěvkové organizace vydává zřizovatel             

tzv. zřizovací listinu. 

Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho odměňování, může 

šetřit stížnosti směřující proti němu a provádět kontrolu hospodaření celé příspěvkové 

organizace. 

Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní neboli 

vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého 

zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz 

v návaznosti na její výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb dle ustanovení § 53 zákona  

č. 218/2000 Sb. a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.).  

Stát prostřednictvím kapitoly MŠMT ČR hradí pro předškolní vzdělávání mzdové 

náklady, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a část nákladů na didaktické 

pomůcky. Používá přitom způsob rozpisu prostřednictvím normativů a rozhoduje  

na základě počtu přijatých žáků v organizaci.  
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Z praxe je rozšířen obecný názor, že zejména malé a středně velké mateřské školy mají 

obtíže s hospodařením financí přidělenými na základě normativů. Jistým řešením         

je tzv. dohodovací řízení, které však není vždy nejoptimálnějším řešením. 

Manažerky malých škol v praxi často podotýkají, že obtížně hledají prostředky            

na nenárokovou část, tak aby mohly dostatečně odměnit mimořádný pracovní výkon 

každého zaměstnance nebo dlouhodobě nadstandardní pracovní výkon zkušené učitelky 

osobním příplatkem. Situaci přitom komplikuje nemožnost naplánovat počet 

nemocných pedagogů, za které se musí zejména ve školách s maximálně naplněnými 

třídami suplovat. Při suplovaných hodinách mají pedagogové nárok na 200% příplatek 

za přímou výchovně vzdělávací činnost. Opravdu je výše popsaná situace častá?  

Pro manažerku jakkoliv velké mateřské školy je velice důležitá dobrá průprava              

a znalosti z oblasti práva, ekonomiky, vedení lidí a dalších oblastí školského 

managementu, neboť mimo jiné nese také odpovědnost: 

� za daňové odvody  

� za odvody sociálního, zdravotního a nemocenského pojištění  

� za hospodaření školy s rozpočtovými prostředky a finančními fondy  

� za uzavírání kupních smluv 

� za uzavírání smluv o dílo 

� za uzavírání nájemních smluv  

� za uzavírání smluv o výpůjčce  

� za uzavírání smluv o koupi 

� za uzavírání smluv o nájmu věci 

� za uzavírání smluv o kontrolní činnosti 

� za uzavírání smluv o běžném účtu 

� za uzavírání pojistných smluv apod. 15  

 

 

 

                                                 
15 BEČVÁŘOVÁ, Z.; Současná mateřská škola a její řízení, s.  85 Praha: Portál s.r.o., 2003. ISBN 80-  
7178-537-7. 
 



25 
 

6 Výzkumná část 

6.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem  výzkumu bylo zjistit, zmapovat rozdílné podmínky ve vybraných oblastech 

řízení různě velkých mateřských škol. 

Kvantitativní výzkum šetřil potvrzení či vyvrácení obecně známých poznatků a teorií  

o rozdílech řízení na malých, středních a velkých mateřských školách. Otázky byly 

záměrně mířeny do citlivých či problematických oblastí řízení mateřských škol. 

6.2 Použitá metoda výzkumu 

 

Ve výzkumné části práce byl použit výzkumný nástroj - metoda dotazníku. Dotazník 

bývá řazen do tzv. metod subjektivních. Subjektivnost dotazníku je dána tím,               

že respondent může různým způsobem ovlivňovat své odpovědi. Může se snažit jevit 

společensky lepší či naopak horší. Dotazník je přesto zřejmě nejpoužívanějším 

nástrojem při sběru jednotlivých údajů, zejména pak vzhledem k omezeným časovým 

možnostem respondentů a zachování důvěrnosti informací.  

6.2.1 Význam dotazníku 

� Získávání informací od respondentů 

� Poskytuje strukturu rozhovoru 

� Ulehčuje zpracování údajů 

6.2.2 Skladba dotazníku 

Na základě stanoveného cíle výzkumu byla připravena: 

� Úvodní část, která obsahuje průvodní dopis pro vedení mateřských                

škol – oslovení respondentů 

Charakteristika dotazníku 

Dotazník obsahoval celkem 25 otázek, rozčleněných do 4 vybraných oblastí řízení 

mateřských škol.  

Otázky pro respondenty jsou rozděleny do 4 částí: 
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� I .postavení manažera, organizační struktura 

� II. informační systém 

� III. kultura školy, klima 

� IV. ekonomická oblast 

 

Typy otázek uvedených v dotazníku 

� Uzavřené otázky – jsou takové, kde jsou respondentovi nabízeny hotové 

alternativní odpovědi, ze kterých si sám volil svou odpověď.  

� Polouzavřené otázky – jsou takové, kde jsou nabízeny respondentovi nejprve 

alternativní odpovědi a otevřené otázky: „Jiný zdroj, uveďte jaký:“ 

 

Způsob vyplňování dotazníku  

Respondenti zapisovali své odpovědi k položeným otázkám do zvolené kolonky       

/ano x ne/, případně dopisovali svou vlastní odpověď na polouzavřenou otázku. 

Instrukce k vyplnění byla obsažena v úvodu dotazníku. 

 

Administrace dotazníků 

 

Volba zkoumaných osob 

S vyplněním dotazníku byly osloveni respondenti, kteří splňovali tato hlediska: 

� manažerky mateřských škol různých velikostí pod jednou střechou 

� manažerky mateřských škol z různých krajů České republiky 

Údaje o velikosti mateřské školy a kontaktní e-mailové adresy byly získány částečně 

z adresáře poskytnutého v rámci studia Školského managementu Univerzity Karlovy 

v Praze a další převážná část z internetu. U mateřských škol s větší kapacitou bylo 

někdy obtížné zjistit, zda jde o školu pod jednou střechou nebo o školu s několika 

odloučenými pracovišti. V těchto případech byly ověřovány informace o struktuře školy 

na jejich vlastních webových stránkách, případně přímo u jednotlivých manažerek. 

Jsem si vědoma toho, že toto výzkumné šetření nemůže být považováno za zcela 

objektivní, protože při rozhodování o zasílání dotazníkového šetření, byl zjištěn značný 

nepoměr mezi existencí malých a velkých mateřských škol pod jednou střechou. Přesto 
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se domnívám, že zhodnocení alespoň získané části odpovědí a závěrů z tohoto 

výzkumu, může být přínosné pro práci manažerek mateřských škol a získání částečného 

nadhledu zřizovatele mateřských škol nad jejich prací. 

 

Vlastní administrace 

Administrace dotazníku byla provedena prostřednictvím elektronické pošty na přelomu 

měsíce února a března 2010. Bylo osloveno celkem 61 respondentů průvodním 

dopisem, jež obsahoval žádost o vyplnění dotazníku, jeho cíl, zaručení anonymity, 

poděkování za spolupráci a potřebné kontakty. 

 

Návratnost vyplněných dotazníků 

Rozesláno bylo celkem 61 e-mailů s prosbou o vyplnění a přiloženým dotazníkem. Zpět 

se vrátilo 42 řádně vyplněných dotazníků. V procentuálním vyjádření                            

je to 68 % úspěšnost.  

 

Způsob vyhodnocení  dotazníků 

Pro vyhodnocování výsledků byl použit zápis do tabulky s následující strukturou. 

Tabulka je rozdělena na hlavičkový sloupec a 3 hlavní části (sloupce) – malá MŠ, 

středně velká MŠ a velká MŠ, kde každá část obsahuje 3 sloupce (parametry) 

s informacemi o počtu tříd a sloupec se sumou naměřených hodnot u těchto parametrů. 

V hlavičkovém sloupci jsou seřazeny otázky, které byly položeny v rámci jednotlivých 

dotazníků. 

Všechny odpovědi byly matematicky zpracovány, vyjádřeny v procentech, u jedné 

otázky  vyhodnoceny aritmetickým průměrem. 
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7 Analytická část 
 

 
 
 

Velikost mate řské školy - 
počet tříd 1 2 3 Σ 1-3 4 5 6 Σ 4-6 7 8 11 Σ 7-11 

Počet vrácených dotazník ů 8 8 3 19 5 3 4 12 5 5 1 11 
Otázka 
č. Téma                         
                    POSTAVENÍ MANAŽERA, ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA 

2. 

Stanovená časová dotace pro 
přímou výchovnou činnost 
vyhovuje 25% 12,50% 0,00% 15,80% 20,00% 33,30% 0,00% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3. 

Stanovenou časovou dotaci 
pro přímou výchovnou činnost 
dodržuje 50% 50,00% 0,00% 42,10% 40,00% 33,30% 25,00% 33,30% 40,00% 40,00% 0,00% 36,40% 
Stanovenou časovou dotaci 
pro přímou výchovnou činnost 
porušuje 87,50% 62,50% 100,00% 78,90% 60,00% 66,70% 100,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

nikdy 12,50% 37,50% 0,00% 21,10% 40,00% 33,30% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
výjimečně 12,50% 37,50% 66,60% 31,60% 0,00% 0,00% 25,00% 8,30% 60,00% 40,00% 0,00% 45,50% 

1 x za měsíc 0% 12,50% 0,00% 5,30% 40,00% 33,30% 0,00% 25,00% 0,00% 20,00% 0,00% 9,10% 
1 x za 2 týdny 12,50% 0,00% 0,00% 5,30% 0,00% 0,00% 50,00% 16,70% 0,00% 20,00% 0,00% 9,10% 

1 x týdně 12,50% 0,00% 33,30% 10,50% 20,00% 0,00% 25,00% 16,70% 20,00% 0,00% 100,00% 18,20% 
3 x týdně 0% 12,50% 0,00% 5,30% 0,00% 33,30% 0,00% 8,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4. stále 50% 0,00% 0,00% 21,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 18,20% 
Pro zachování přímé práce 
ředitelky s dětmi je                       0,00% 

v malé školce 62,50% 62,50% 100,00% 68,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
ve středně velké školce 37,50% 50,00% 66,60% 47,40% 80,00% 100,00% 75,00% 83,30% 40,00% 80,00% 100,00% 63,60% 

5. ve velké školce 12,50% 25,00% 66,60% 26,30% 60,00% 0,00% 50,00% 41,70% 0,00% 40,00% 0,00% 18,20% 
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Ohodnoťte známkou jak by měla zvládat jednotlivé role 
ředitelka: 

1= musí zvládat zcela jistě, plně, výborně 

2= musí zvládat velmi dobře 

3= stačí zvládat částečně 

4= nemusí zvládat vůbec         

pedagog 1 1,1 1 1,05 1,2 1 1 1,08 1 1,2 1 1,09 
zahradník  3,1 3,7 3 3,35 3,4 3,6 2,2 3,29 4 2,4 2 3,09 

architekt, projektant 2,4 3 2 2,58 2,8 2,6 2,5 2,67 3,2 2,2 3 2,73 
bezpečnostní technik 1,8 2,1 2 1,94 2 2,6 2,2 2,28 2,4 2,2 1 2,18 

požární technik 1,9 2,2 2 2,03 2 2,6 2,2 2,28 3,2 2,2 1 2,55 
revizní technik 2,4 3,1 2,3 2,67 3 3,3 3 3,13 3,4 2,8 3 3,09 

opravář 2,8 3,6 2,3 3,04 3,6 4 3,2 3,71 3,4 2,8 2 3 
lakýrník 3,1 3,8 3,3 3,44 3,6 4 3,5 3,75 4 3 3 3,45 

stavební řemeslník 3,4 3,7 3 3,45 3,6 3,6 3,7 3,62 3,4 2,2 2 2,73 
speciální pedagog 1,4 2 1,3 1,63 2,4 2 1,7 2,12 2,2 1,2 2 1,73 

ekonom 1,5 1,7 1,3 1,55 1,6 2 1,7 1,78 1,6 1,6 2 1,64 
psycholog 1,3 1,2 1,3 1,24 1,4 1,3 1,2 1,33 1,4 1,2 1 1,27 

právník 1,5 2,1 1,6 1,77 2,2 2 2 2,08 2,4 1,8 1 2 
moderátor 1,3 1,7 1,6 1,49 1,4 2 2 1,75 2,4 1,2 1 1,73 

úředník 1,4 1,6 1,6 1,51 1,6 1,6 1,7 1,62 1,6 1,4 1 1,45 
řidič 2 2,7 2 2,29 2,4 3,6 2,2 2,87 3 2 2 2,45 

spisovatel 1,5 2,2 2 1,87 2 3,6 1,7 2,63 3,2 2,2 2 2,64 
instalatér 3,5 3,9 2,6 3,53 3,8 3,6 3,2 3,62 3,6 3 4 3,36 

organizátor 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 1 1 1,18 
6. malíř 2,5 3,3 3 2,92 3,2 3,3 2,7 3,16 3,8 2,4 3 3,09 
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INFORMAČNÍ SYSTÉM 

7. Vlastní škola webové stránky 25% 62,50% 100,00% 52,60% 100,00% 100,00% 50,00% 83,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

8. Vlastní škola intranet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 50,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 9,10% 
Škola využívá jako interního 

informačního systému:       0,00%                 

nástěnky 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

plánovací tabule 37,50% 87,50% 66,60% 63,10% 20,00% 33,30% 50,00% 33,30% 20,00% 80,00% 100,00% 54,50% 
poštovní skříň nebo police pro 

každou třídu 0% 12,50% 0,00% 5,30% 0,00% 0,00% 25,00% 8,30% 20,00% 40,00% 100,00% 36,40% 
telefon do všech tříd nebo 

oddělení 62,50% 37,50% 66,60% 52,60% 80,00% 100,00% 100,00% 91,70% 100,00% 80,00% 100,00% 90,90% 

rozhlas 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 18,20% 

email 87,50% 62,50% 100,00% 78,90% 100,00% 33,30% 50,00% 66,70% 40,00% 60,00% 100,00% 54,50% 

každodenní ústní komunikace 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 91,70% 100,00% 80,00% 0,00% 81,80% 

čtvrtletní porady 25% 50,00% 66,60% 42,10% 40,00% 100,00% 100,00% 75,00% 60,00% 100,00% 100,00% 81,80% 

měsíční porady 37,50% 37,50% 33,30% 36,80% 60,00% 33,30% 25,00% 41,70% 40,00% 0,00% 0,00% 18,20% 

týdenní porady 25% 0,00% 0,00% 10,50% 20,00% 0,00% 0,00% 8,30% 20,00% 20,00% 100,00% 27,30% 
9. denní porady 0% 0,00% 33,30% 5,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Škola využívá jako externího 
informačního systému:                         

regionální tisk 100% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 75,00% 83,30% 100,00% 60,00% 100,00% 81,80% 

webové stránky zřizovatele 87,50% 87,50% 66,60% 84,20% 60,00% 33,30% 50,00% 50,00% 60,00% 40,00% 0,00% 45,50% 

vlastní webové stránky MŠ 25% 62,50% 100,00% 52,60% 100,00% 100,00% 50,00% 83,30% 60,00% 80,00% 100,00% 72,70% 

telefon 100% 37,50% 66,60% 68,40% 40,00% 33,30% 25,00% 33,30% 40,00% 0,00% 100,00% 27,30% 
10. jiný zdroj 37,50% 25,00% 33,30% 31,60% 20,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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KULTURA ŠKOLY, KLIMA 

11. 
Vzájemné vztahy jsou lidsky bez 
problémů 75% 62,50% 66,60% 68,40% 80,00% 66,60% 0,00% 50,00% 80,00% 80,00% 100,00% 81,80% 

12. 
Jsou komunikační problémy mezi 
pedagogy a provozními zaměst.? 12,50% 12,50% 0,00% 10,50% 60,00% 33,30% 50,00% 50,00% 40,00% 40,00% 0,00% 36,40% 

13. 
Vystupují pedagogičtí pracovníci 
navenek bez problémů ? 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

14. 
Vystupují provozní pracovníci 
navenek bez problémů? 87,50% 75,00% 100,00% 84,20% 100,00% 66,60% 100,00% 91,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

15. Fungujete opravdu jako tým ? 87,50% 87,50% 100,00% 89,50% 80,00% 100,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
16. Má škola etický kodex ? 62,50% 37,50% 0,00% 42,10% 20,00% 66,60% 25,00% 33,30% 80,00% 40,00% 0,00% 54,50% 

17. 

Respektují a dodržují 
zaměstnanci stanovená pravidla 
a hodnoty ? 75% 75,00% 100,00% 78,90% 80,00% 66,60% 50,00% 66,70% 80,00% 80,00% 100,00% 81,80% 

EKONOMICKÁ OBLAST 

18. 
Máte dostatek financí na pokrytí 
nenárokových složek mezd ? 62,50% 62,50% 33,30% 57,90% 40,00% 66,60% 50,00% 50,00% 60,00% 60,00% 100,00% 63,60% 

19. 

Můžete si dovolit ohodnotit 
mimořádný výkon několikrát 
ročně ? 25% 37,50% 33,30% 31,60% 40,00% 33,30% 25,00% 33,30% 80,00% 0,00% 100,00% 45,50% 

20. 
Máte dostatek státních prostředků 
na didaktické pomůcky? 25% 25,00% 33,30% 26,30% 40,00% 66,60% 0,00% 33,30% 40,00% 20,00% 100,00% 36,40% 

21. 
Máte dostatek financí na provoz 
(energie, služby) ? 50% 75,00% 66,60% 63,10% 60,00% 100,00% 50,00% 66,70% 80,00% 60,00% 100,00% 72,70% 

22. 
Jste při nákupu pomůcek 
svazována pokyny zřizovatele ?  0% 12,50% 0,00% 5,30% 0,00% 0,00% 25,00% 8,30% 0,00% 40,00% 100,00% 27,30% 

23. 
Musíte provádět výběrová řízení 
? 37,50% 12,50% 33,30% 26,30% 20,00% 33,30% 75,00% 41,70% 60,00% 60,00% 100,00% 63,60% 

24. 
Máte vlastní ekonomku, příp. 
účetní? 12,50% 0,00% 33,30% 10,50% 20,00% 0,00% 25,00% 16,70% 40,00% 40,00% 100,00% 45,50% 

25. 
Máte externí pracovnici pro 
účetnictví ? 75% 100,00% 66,60% 84,20% 80,00% 100,00% 75,00% 83,30% 60,00% 60,00% 0,00% 54,50% 
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7.1  Postavení manažera 

Otázka č. 1 

Zaznamenejte kolik tříd má vaše mateřská škola…(1,2,3,4,…) 

 

Komentář k otázce č.1: 

Otázka zjišťovala podklady pro zjištění návratnosti vyplněných dotazníků 

z jednotlivých velikostních typů mateřských škol: 

Rozdělení: 

Malá mateřská škola: 1-3 třídní 

Střední mateřská škola: 4-6 třídní 

Velká mateřská škola: 7-11 třídní, případně více třídní. 

Nejvíce vyplněných dotazníků se vrátilo z malých mateřských škol (celkem 19),  

ze středně velkých škol o něco méně (12) a z velkých mateřských škol velice málo 

(pouze 8). Devíti a deseti třídní mateřskou školu v jedné budově se nepodařilo nalézt.  

Z toho vyplynulo, že v převážné většině jsou v ČR zřizovány mateřské školy s malou  

a středně velkou kapacitou pod jednou střechou. Velké mateřské školy jsou méně často 

se vyskytující. Možnost výměny zkušeností mezi manažerkami mateřských škol je tak 

snadnější pro malé a středně velké mateřské školy. 

 

Otázka č. 2 

Vyhovuje Vám povinně stanovená časová dotace pro přímou výchovnou činnost         

pro ředitelky mateřských škol?  

 

Komentář k otázce č.2 

Pohledem do tabulkového vyhodnocení, zjistíme, že stanovená časová dotace 

nevyhovuje plně manažerkám v žádném z velikostních typů mateřských škol. Mírně 

vyhovuje (zaokrouhleně asi 16-17 %) časová dotace pouze manažerkám malých  

a středně velkých mateřských škol. Ve velkých mateřských školách se manažerky     

100 % shodly na tom, že jim výše stanovené časové dotace plně nevyhovuje. 
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Otázka č. 3 

Zvládáte svědomitě dodržovat tuto stanovenou časovou dotaci? 

 

Komentář k otázce č.3 

Tato otázka rozvíjela otázku předchozí. Přestože stanovená časová dotace 100 % 

nevyhovuje manažerkám velkých mateřských škol a jen z 16-17 % vyhovuje 

manažerkám malých a středně velkých škol, z odpovědí vyplynulo, že se ji snaží 

dodržovat všechny manažerky. Nejvíce úspěšně v dodržování jsou manažerky z malých 

mateřských škol (42,1 %), téměř srovnatelně jsou to manažerky i zbývajících dvou typů 

mateřských škol. 

 

Otázka č.4 

Porušujete plnění této časové dotace? 

Nikdy, výjimečně, 1x za měsíc, 1x za 2 týdny, 1x týdně, 3 x týdně, stále 

 

Komentář k otázce č.4 

Výsledná zjištění jsou v rozporu s odpověďmi na otázku č. 3. Proto se je možno 

domnívat, že mnohé manažerky neodpovídaly na otázku č. 3 pravdivě, z obavy            

že porušují své povinnosti. Výsledná zjištění k otázce č. 4. jsou podrobnější                   

a na základě toho bylo usouzeno, že odpovědi jsou věrohodnější. Nejčastěji 

frekventovanou odpovědí bylo u malých škol, že manažerky porušují dotaci výjimečně, 

u středně velkých škol nikdy a u velkých škol výjimečně. 

 

Otázka č. 5 

Je dle Vašeho názoru nutné zachovat u ředitelky MŠ povinnost přímé práce s dětmi? 

v malé škole, ve středně velké škole, ve velké škole 

 

Komentář k otázce č.5 

Na zachování manažerčiny přímé práce s dětmi v malé mateřské škole se shodly       

100 % manažerky středních a velkých mateřských škol. Manažerky malých škol 
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zastávají tento názor pouze z 68,4 %. Nejméně přesvědčené o nutnosti zachování přímé 

práce s dětmi jsou manažerky jednotřídních a dvoutřídních mateřských škol. Na základě 

těchto zjištění se můžeme domnívat, že je organizačně obtížné spojit přímou 

pedagogickou práci ředitelky s prací manažerky v těchto malých školách z důvodu 

nároku nízkého počtu zaměstnanců. 

Na zachování manažerčiny přímé práce s dětmi ve středně velké mateřské škole  

se názory poměrně výrazně liší. S názorem zachovat se ztotožnilo  83,3 % manažerek 

středně velkých mateřských škol, které se v těchto školách pohybují. 

Na zachování manažerčiny přímé práce s dětmi ve velké mateřské škole se ztotožnilo 

pouze 18,2 % manažerek velkých mateřských škol. Z čehož vyplývá, že skloubit časově 

práci manažerky a pedagoga ve velké mateřské škole je dle stanovené časové dotace 

zřejmě nejvíce obtížné ze všech tří typů škol. 

 

Otázka č. 6 

Ohodnoťte známkou 1-4 jak by měla jednotlivé role zvládat dle Vašeho názoru               

a zkušeností ředitelka mateřské školy. 

Hodnotící škála:  

1= musí zvládat zcela jistě, plně, výborně 

2= musí zvládat velmi dobře 

3= stačí zvládat částečně 

4= nemusí zvládat vůbec 

Jednotlivé role: Pedagog, zahradník, architekt-projektant, bezpečnostní technik, 

požární technik, revizní technik, opravář, lakýrník, stavební řemeslník, speciální 

pedagog, ekonom, právník, moderátor, úředník, řidič, spisovatel, instalatér, 

organizátor, malíř. 

 

Komentář k otázce č.6 

Odpovědi na tuto otázku byly vyhodnoceny vypočítáním průměru zvolených stupňů 

známek. Nad volbou a zařazením této otázky do výzkumného šetření bylo dlouze 

přemýšleno. Zpočátku se zdál názor výzkumníka na znalosti a dovednosti jednotlivých 

profesí zkreslený a možná i přehnaný, avšak později na základě zvážení praktických 
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zkušeností z řízení velké jedenácti třídní mateřské školy, bylo rozhodnuto tuto otázku 

položit respondentům a zmapovat tak jednotlivé názory a zkušenosti. Jednotlivé pořadí 

získaných průměrů a stanovení pořadí důležitých a méně důležitých znalostí                  

a dovedností z jednotlivých profesí, je možné velice rychle vyčíst z výsledných tabulek. 

Začínající, ale i zkušené manažerky může zjištěný výsledek zaujmout vzhledem k tomu, 

že ani u jedné z nabízených typů profesí se nevyskytl průměr známky 4 - to znamená 

„nemusí zvládat vůbec“. 

 Odpovědi respondentů potvrdily, že manažerka mateřské školy by měla zvládat 

jednotlivé role uvedených profesí. Mohou jí v praxi velmi rychle pomoci kvalitně 

zhodnotit problém, danou situaci a z toho vyplývající důsledky a posléze pomoci dobře 

rozhodnout o dalším způsobu řešení. Může je využít při rozhodování například              

u častých drobných havárií, opakovaných reklamacích na budově školy, ale i třeba       

při organizaci výběrového řízení na osázení a údržbu školní zahrady, zahradního 

traktoru, malování školy, výběru pianina, kopírovacího stroje, atd. Za svá rozhodnutí 

nese manažerka vždy plnou zodpovědnost.  

Ze zjištěných výsledků odpovědí na tuto otázku je patrné, že všichni respondenti          

se shodují v názoru, že je důležité, aby každá manažerka mateřské školy měla široký 

rozhled a znalosti a schopnosti z různých oborů jednotlivých profesních rolí. Zejména 

tento názor zastávají manažerky velkých mateřských škol, které zodpovídají za velké    

a rozsáhlé budovy a školní areály.  

 

7.2   Informační systém 

Otázka č. 7  

Má vaše mateřská škola vlastní webové stránky? 

 

Komentář k otázce č. 7 

Z uvedených zjištění je patrné, že velké a středně velké mateřské školy chápou 

důležitost informovanosti a funkci vlastních webových stránek a také je používají (velké 

školy 100 %, středně velké školy 83,3 %, malé školy 52,6 %).  
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Ze zkušenosti řízení velké mateřské školy, kde je obtížná každodenní osobní 

komunikace s rodiči žáků, ale i vlastními zaměstnanci a zejména veřejností, je možno 

vlastní webové stránky 100 % doporučit. Ulehčují práci v mnoha ohledech.  

 

Otázka č.8  

Má vaše mateřská škola intranet? 

 

Komentář k otázce č.8 

Otázka zjišťovala, zda mateřské školy využívají moderní způsoby interní komunikace. 

Z uvedených zjištění vyplývá, že z použitého vzorku respondentů pouze dvě školy 

používají intranet. 

 

Otázka č. 9 

Využívá vaše mateřská škola jako interního informačního systému: 

Nástěnky; plánovací tabule; poštovní skříň nebo police pro každou třídu, oddělení; 

telefon do všech tříd či oddělení; rozhlasu; elektronické pošty - e-mailu; každodenní 

ústní komunikace;  porady - čtvrtletně, měsíčně, týdně, denně. Jiného zdroje? Uveďte 

jaký: 

 

Komentář k otázce č. 9 

 

Průzkum potvrdil, že všechny typy mateřských škol využívají 100 % nástěnky. Jako 

další nejvíce využívaný druh informačního systému je každodenní ústní komunikace, 

která je 100 % u malých škol, u středně velkých škol 91,7 % a u velkých mateřských 

škol již denní ústní komunikace klesá na 81,8 %. Dále k často používaným druhům patří 

telefon – nejvíc u středně velkých škol (91,7 %) a velkých škol (90,9 %) a plánovací 

tabule. 

Naopak ojedinělým druhem interního informačního systému je rozhlas (pouze 18,2 %)  

a tzv. poštovní skříň či police pro každou třídu (36,4 %), kterou používají nejčastěji 

velké mateřské školy. Na doplňující otevřenou otázku respondenti nereagovali. 
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Otázka č.10 

Využívá vaše mateřská škola jako externího informačního systému: 

Regionálního tisku, webových stránek zřizovatele školy, vlastních webových stránek 

školy, telefonu. Jiného zdroje? Uveďte jaký … 

 

Komentář k otázce č. 10 

Z uvedených zjištění je patrné, že nejčastěji používaný druh externího informačního 

systému je regionální tisk (malé školy 100 %, středně velké 83,3 % a velké mateřské 

školy 81,8 %). Vlastní webové stránky nejvíce využívají středně velké mateřské školy 

(83,3 %), poté velké mateřské školy (72,7 %). Webových stránek zřizovatele školy 

používají nejvíc malé mateřské školy (84,2 %). Telefonu jako externího informačního 

systému využívají nejvíc malé mateřské školy (31,6 %). Na doplňující otevřenou otázku 

respondenti uvedli používání dalších systémů, které jmenuji v interpretaci k této oblasti. 

 

7.3    Kultura školy, klima 

Otázka č. 11 

Vycházejí všichni vaši zaměstnanci vzájemně lidsky bez problémů? 

 

Komentář k otázce č. 11 

Z průzkumu vyplývá, že nejméně problémů ve vzájemných lidských vztazích mezi 

zaměstnanci je ve velkých mateřských školách (81,8 %). Poté jsou vztahy bez problémů 

v malých školách (68,4 %) a teprve na třetím místě ve středně velkých školách (50 %). 

 

Otázka č. 12 

Existují ve vaší mateřské škole komunikační problémy mezi pedagogy a provozními 

zaměstnanci? 

 

Komentář k otázce č. 12 

Průzkum ukázal, že nejčastěji se vyskytují problémy mezi pedagogickými a provozními 

zaměstnanci ve středně velkých mateřských školách (50 %). Naopak nejméně jich        



 38 

je v malých školách (10,5 %), kde se také potvrdila na nejvyšší úrovni denní osobní 

komunikace. U velkých škol se problémy mezi pedagogickými a provozními 

zaměstnanci vyskytují u 36,4 %. 

 

Otázka č. 13 

Vystupují vaši pedagogičtí zaměstnanci  navenek (k rodičům, veřejnosti) převážně      

bez problémů, dostatečně reprezentativně? 

 

Komentář k otázce č. 13 

Z průzkumu vyplynulo, že pedagogičtí zaměstnanci se chovají vůči rodičům i veřejnosti 

převážně bez problémů, dostatečně reprezentativně ve všech typech mateřských škol  

a přispívají tak k dobrému jménu školy na veřejnosti a zároveň se podílejí svým 

vystupováním na kvalitní kultuře školy. 

 

Otázka č. 14 

Vystupují vaši provozní zaměstnanci navenek (k rodičům, veřejnosti) převážně  

bez problémů, dostatečně reprezentativně? 

 

Komentář k otázce č. 14 

Nejvíce respondentů je spokojeno s  reprezentativním chováním provozních 

zaměstnanců ve velkých školách (100 %). Ve středně velkých školách potvrdili 

respondenti spokojenost s chováním provozních zaměstnanců v 91,7 % a v malých 

školách v 84,2 %.  

 

Otázka č. 15 

Fungujete váš pracovní kolektiv skutečně jako tým? 

 

Komentář k otázce č.15 

Průzkum ukázal, že nejlépe jako tým fungují zaměstnanci ve velkých mateřských 

školách (100 %), na druhém místě v malých  mateřských školách (89,5 %) a teprve poté 

ve středně velkých mateřských školách. 
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Otázka č. 16 

Má vaše mateřská škola písemně stanovená pravidla, hodnoty, tzv. etický kodex? 

Nejvíc stanovených etických kodexů uvedli respondenti z velkých mateřských škol 

(54,5 %). Na druhém místě byly malé mateřské školy (42,1 %) a na třetím středně velké 

mateřské školy (33,3 %).  

 

Otázka č. 17 

Respektují a dodržují stanovená pravidla, hodnoty organizace zaměstnanci  

bez problémů? 

 

Komentář k otázce č. 17 

Průzkum ukázal opět na velké mateřské školy, které mají nejméně problémů 

s dodržováním společně stanovených hodnot a pravidel chování shrnutých písemně 

v etickém kodexu. (81,8 %). Jako druzí, kteří mají nejméně problémů s dodržováním 

stanovených pravidel, z průzkumu vyšly malé mateřské školy (78,9 %) a teprve poté 

středně velké školy (66,7 %). 

 

7.4    Ekonomická oblast 

Otázka č. 18 

Má vaše mateřská škola dostatek financí na objektivní (přiměřené) pokrytí 

nenárokových  složek mezd? 

 

Komentář k otázce č. 18 

Z průzkumu je patrné, že plně spokojen není žádný typ ze zkoumaného vzorku 

mateřských škol. Respondenti velkých mateřských škol uvádějí největší spokojenost 

s množstvím financí na nenárokové složky mezd (63,6 %).  

Jako druhé vyšly z průzkumu malé mateřské školy (57,9 %) a teprve poté středně velké 

mateřské školy (50 %). 

Množství financí na nenárokovou část mezd v mateřské škole ovlivňuje mnoho faktorů. 

Jedním z nich je kapacita mateřské školy, dalším faktorem je počet zaměstnanců, jejich 
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praxe v oboru, odborná kvalifikovanost. Tuto část složky může také ovlivňovat častá 

absence zaměstnanců z důvodu nemoci, počet proplacených suplovaných hodin s 200 % 

příplatkem a zanedbatelná není ani manažerčina dovednost plánování a účelného 

využívání poskytnutých prostředků. 

 

Otázka č. 19 

Můžete si dovolit finančně ohodnotit splnění mimořádného úkolu každého zaměstnance 

několikrát ročně? 

 

Komentář k otázce č. 19 

Tato otázka rozvíjela otázku předchozí. U velkých mateřských škol, jejichž respondenti 

uvedli v odpovědích k otázce č. 18 největší spokojenost s objemem financí                   

na nenárokovou část mezd, se v průzkumu potvrdilo, že velké mateřské školy si mohou 

dovolit finančně ohodnotit i několikrát ročně mimořádný pracovní výkon každého 

zaměstnance. 

U malých mateřských škol, jejichž respondenti uvedli v otázce č. 18 spokojenost 

s objemem financí na nenárokovou část mezd větší než středně velké mateřské školy,  

se ukázalo, že pouze 31,6 % respondentů z malých škol si může dovolit finančně 

ohodnotit zaměstnance několikrát ročně. Respondenti středně velkých mateřských škol 

vyšli v tomto směru z průzkumu o něco lépe (33,3 %) než školy malé. 

 

Otázka č. 20 

Máte dostatek státních prostředků na didaktické pomůcky? 

 

Komentář k otázce č. 20 

Z uvedených zjištění je patrné, že s nedostatkem financí na didaktické pomůcky           

se potýkají respondenti ze všech typů zkoumaných mateřských škol. Nejhůře jsou        

na tom v tomto směru z použitého vzorku respondentů malé mateřské školy (26,3 %). 
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Otázka č. 21 

Má vaše mateřská škola dostatek financí na provoz (energie, služby)? 

 

Komentář k otázce č. 21 

Provedený průzkum ukázal, že velké mateřské školy jsou spokojeny s dostatkem financí 

na provoz (energie, služby) v 72,7 %. Na druhém místě se objevily středně velké 

mateřské školy (66,7 %) a nejmenší spokojenost s dostatkem financí na provoz uvádějí 

respondenti z malých mateřských škol (63,1 %). 

 

Otázka č. 22 

Jste jako ředitelka při nákupu (hraček, výtvarných, sportovních potřeb a jiných 

pomůcek) „svazována“ omezována směrnicemi či jinými písemnými pokyny zřizovatele? 

 

Komentář k otázce č. 22 

Zde průzkum ukázal, že se respondenti necítí být výrazně omezováni písemnými 

pokyny či směrnicemi zřizovatele při nákupu hraček, sportovních potřeb a jiných 

pomůcek. U malých škol to bylo omezení pouze v 5,3 %, u středně velkých v 8,3 %        

a u velkých škol v 27,3 %.  

Mimo směrnice zřizovatele může nakupování velkých mateřských škol ovlivňovat také 

povinnost uplatňovat tzv. náhradní plnění. Podle stávající právní úpravy, zákona           

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, mají zaměstnavatelé povinnost zaměstnávat osoby     

se ZP ve výši povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.  

Při počtu zaměstnanců nad 25 osob vzniká povinnost splnit celkový podíl (kvótu 4 %) 

zaměstnanců se zdravotním postižením. Zůstává zachován jednoduchý způsob výpočtu 

ekvivalentu odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno považovat                

za náhradní plnění. 

 

Otázka č. 23 

Musíte samostatně a veřejně jako ředitelka provádět výběrová řízení se všemi 

náležitostmi? 
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Komentář k otázce č. 23 

Největší podíl respondentů, kteří musejí vykonávat výběrová řízení se všemi 

náležitostmi je ve velkých mateřských školách (63,6 %).  

Ve středně velkých mateřských školách je to o něco méně (41,7 %) a nejméně v malých 

mateřských školách (pouze 26,3 %). 

Z uvedených zjištění můžeme vyvodit předpoklad, že ve velkých mateřských školách 

souvisí povinnost vykonávat výběrová řízení s objemem použitých financí na nákupy     

či objednávky služeb ve větší míře než u škol malých. 

 

Otázka č. 24 

Má vaše mateřská škola vlastní ekonomku, účetní v budově? 

 

Komentář k otázce č. 24 

Z průzkumu vyplynulo, že vlastní ekonomku či účetní zaměstnávají přímo ve školní 

budově nejčastěji velké mateřské školy (45,5 %). Podstatně méně je to u středně 

velkých škol (16,7 %) a nejméně u malých škol (10,5 %).  

Na základě získaných údajů můžeme vyvodit závěr, že pro některé velké mateřské školy 

je důležité mít ekonomku přímo v budově, protože objem účetní práce, zpracování mezd 

a další ekonomické agendy je velký a manažerce šetří denní kontakt s účetní významně 

čas. U malých a středních škol dle získaných údajů můžeme předpokládat,       

(vzhledem k počtu zaměstnanců, kapacitě dětí atd.) že je pro ně finančně výhodnější 

zaměstnávat externí zaměstnankyni nebo firmu, případně, že nemají v budově vhodný 

prostor alespoň pro malou kancelář a nemohou tak zajistit pracovní podmínky této 

pozici. 

 

Otázka č. 25 

Má vaše mateřská škola externí pracovnici pro účetnictví? 

 

Komentář k otázce č. 25 

Otázka doplňovala a potvrzovala získané odpovědi z otázky č. 24. Z uvedených zjištění 

je patrné, že velká většina všech mateřských škol má externí pracovnici pro účetnictví.  
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7.4   Interpretace 

 

Interpretace zjištěných skutečností  - postavení  manažera 

Časová dotace pro přímou výchovně vzdělávací činnost nejvíce nevyhovuje (100 %) 

respondentům z velkých mateřských škol. Ani zbývajícím dvěma typům nevyhovuje,    

je to však podstatně méně - respondentům malých škol (15,8 %) a respondentům středně 

velkých škol (16,7 %).  

Časovou dotaci pro přímou činnost porušují nejvíce respondenti velkých mateřských 

škol (100 %). Zachovat časovou dotaci pro přímou činnost s dětmi však chtějí 

respondenti všech zkoumaných velikostních typů škol. 

Všichni respondenti se shodují v názoru, že je důležité, aby každá manažerka mateřské 

školy měla široký rozhled, znalosti a schopnosti z různých oborů jednotlivých 

jmenovaných profesních rolí. Posuzovaná míra znalostí různých oborů je vyjádřena 

průměrnou známkou v hodnotící tabulce. 

 

 

Interpretace zjištěných skutečností - informační systém 

Pokud shrneme výsledná zjištění z otázek týkající se této oblasti, můžeme uvést,          

že ze zkoumaného vzorku mateřských škol všechny typy využívají 100 % nástěnky. 

Nástěnky jsou oblíbené, protože je to osvědčená klasická metoda, která je nejméně 

finančně nákladná, pracovat s ní může téměř kdokoli, dostupná všem. Dále je nejvíce 

rozšířen systém denní osobní komunikace a použití interního telefonu. 

Z moderních informačních systémů velmi dobře vyšly webové stránky. Vlastní webové 

stránky spravuje z uvedeného vzorku většina středně velkých i velkých mateřských 

škol. Malé mateřské školy zase využívají nejčastěji webové stránky svého zřizovatele. 

Intranet má zatím velké rezervy. Ze zkoumaného vzorku mateřských škol jej používají 

pouze dvě školy. (1 středně velká a 1 velká). Zda je to z neznalosti tohoto systému        

či z důvodu nízkého vybavení výpočetní technikou, respondenti ve výzkumu neuváděli. 
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Jako ojedinělé a málo používané informační systémy vyšly z průzkumu školní rozhlas, 

poštovní skříň - police pro každou třídu, jejichž použití se vztahuje zejména k velkým 

mateřským školám. 

Jako jiný používaný zdroj uváděli respondenti: Vývěska v obci, akce s účastí veřejnosti, 

školní časopisy a oběžníky, kabelová regionální televize. 

 

Interpretace zjištěných skutečností -  kultura školy, klima 

Pohledem na vyhodnocení otázek č. 13., 14., 15., 16. a 17., které se vztahují k oblasti 

kultury školy, zjistíme, že nejlépe vyhodnocení vyznívá ze zkoumaného vzorku 

respondentů pro velké mateřské školy – jejich provozní i pedagogičtí zaměstnanci 

vystupují vůči rodičům a veřejnosti převážně bez problémů, dostatečně reprezentativně. 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci jsou na velmi dobré úrovni, zaměstnanci fungují 

skutečně jako tým. Ve velkých mateřských školách mají také nejčastěji písemně ustaven 

etický kodex a nejméně problémů s dodržováním stanovených pravidel a hodnot.  

 

Interpretace zjištěných skutečností - ekonomická oblast 

Z uvedených zjištění od respondentů vyplynulo, že žádný typ velikosti mateřské školy 

není plně spokojen s množstvím financí na nenárokové složky mezd. Z uvedeného 

vzorku však také vyplynulo, že odměňovat několikrát ročně mimořádný pracovní výkon 

každého zaměstnance si může dovolit nejvíce velkých mateřských škol (45,5 %).  

Ani v oblasti didaktických pomůcek nebyli plně spokojeni respondenti všech typů škol. 

Nejlépe však z průzkumu vyšly velké mateřské školy (36,4 %).  

S financemi na energie a služby jsou nejvíce spokojeni respondenti z velkých            

škol (72,7 %). 

Nejvíce omezováni a „svazováni“ písemnými směrnicemi a dalšími pokyny zřizovatele 

při nákupech jsou respondenti velkých mateřských škol (27,3 %). Výběrová řízení        

se všemi náležitostmi provádí nejvíce respondentů z velkých mateřských škol (63,6 %). 

Vlastní ekonomku v budově školy má nejvíce respondentů z velkých mateřských 

škol.(45,5 %). Nejvíc externích pracovnic pro účetnictví uvádí zase respondenti malých 

a středně velkých škol. 
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8 Závěr 
V závěru své bakalářské práce nabízím výstupy, doporučení a konkrétní návrhy, které 

mohou být přínosné manažerkám jednotlivých typů velikostí mateřských škol, 

zřizovatelům mateřských škol, projektantům škol, ale i našim zákonodárcům. 

 
OBLAST : STANOVENÁ ČASOVÁ DOTACE PRO PŘÍMOU VÝCHOVN Ě 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 
 
Doporučení, návrhy: 

č.1 Vznik pracovní pozice recepční – asistentka 

Charakteristika pozice: 

� vyřizuje, přepojuje příchozí telefonní hovory 

� přijímá a uvádí návštěvníky, přebírá a rozděluje poštu  

� dohlíží na bezpečnost při vstupu neoprávněných cizích osob do areálu 

školy 

� podává organizační informace příchozím hostům i rodičům dětí  

Poznámka:  

Vznik pozice umožní lepší a efektivnější využití pracovní doby manažerky 

zvláště ve velkých mateřských školách, které jsou velkými organizacemi 

s desítkami zaměstnanců. Stavba či rekonstrukce budovy školy musí  být 

navržena tak, aby u hlavního vchodu byla umístěna recepce či vrátnice. 

Dobudovávat něco dodatečně, zvláště u nově zkolaudované stavby je 

zbytečné, projektově obtížné a často i finančně nemožné. 

Využití: Projektanti, z řizovatelé, manažerky velkých mateřských škol 
 

Doporučení, návrhy: 
č.2. Upravit  Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

� U malých a středně velkých škol: Snížit časovou dotaci pro přímou 

výchovně vzdělávací činnost alespoň o 3-5 hodin týdně 

� U velkých mateřských škol: Dále zohledňovat míru dotace dle počtu 

tříd řízené školy (současná legislativa od 7 tříd nahoru již nerozlišuje) 
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nebo alespoň snížit na maximálně 8 -10 hodin týdně přímé výchovně 

vzdělávací činnosti 

Využití: Zákonodárci  

 

Doporučení, návrhy: 
č. 3. Zorganizovat si  efektivně pracovní čas 

� Vyčlenit úřední dny pro veřejnost (dle velikosti školy) 

        – pro obchodní zástupce, zřizovatele, rodiče dětí a další partnery školy  

� Vyčlenit denní úřední hodiny pro vlastní zaměstnance  

� Vyčlenit část pracovní doby na pravidelnou nerušenou soustředěnou  

činnost – přípravy např. zpracování školního vzdělávacího programu,  

vlastního hodnocení školy, písemná rozhodnutí, objednávky, výběrová 

řízení, psaní hospitačních zpráv a vyřizování další agendy 

� Vyčlenit pracovní dobu přímé výchovně vzdělávací činnosti 

Poznámka:  

Stanovené úřední dny a hodiny často neměnit, aby si veřejnost zvykla            

a mohla je respektovat. Dále doporučuji určené úřední dny a hodiny,            

co nejvíc zveřejnit – např. na webových stránkách školy, ve školním řádu,   

na hlavní nástěnce ve vstupní hale školy apod. 

Využití: Manažerky všech velikostních typů mateřských škol 

 
Doporučení, návrhy: 

č.4 Být moderním manažerem 

� Stále studovat, vyhledávat novinky  

� Aplikovat do praxe nové informace z oblasti time managementu, 

selfmanagementu a dalších oblastí školského managementu  

Využití: Všechny manažerky mateřských škol 
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OBLAST: ZVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESNÍCH ROLÍ  

 

Doporučení, návrhy: 
č.5 Odpovědnost za budovu či budovy škol 

� Rozšiřovat rozhled, stále doplňovat potřebné znalosti z oblasti právní 

i ekonomické 

� Získávat základní znalosti z jiných oborů jednotlivých řemesel, 

technických oborů 

� Spolu s přenesením odpovědnosti za budovu a areál školy                 

ze zřizovatele na manažerku školy, mít povinnost přidělit finance 

škole na pravidelný plat odborně kvalifikovaného údržbáře, 

technika, zahradníka a prostředky na jejich vybavení a pracovní 

nástroje 

Poznámka: Čím víc znalostí a dovedností manažerka zvládá, je jí víc 

prospěšné a nápomocné k její práci a to nejen pro rozhodování,                   

ale i pro kontrolu jí pověřených pracovníků či najatých odborníků. Protože 

vždy, i když práci na někoho deleguje, odpovědnost nese ona sama. 

Využití:Všechny manažerky, zřizovatelé mateřských škol 

 
Doporučení, návrhy: 
č.6 Ekonomicky, ale zároveň účelně plánovat, navrhovat a přemýšlet před 

vznikem či rekonstrukcí  škol: 

� Vymezení potřebných pracovních prostorů – kancelář ekonomky, 

ordinace logopedky, sborovna, archív, dílna a sklad pro údržbáře, sklad 

pro tělovýchovné a didaktické pomůcky apod.  

Poznámka: Neméně důležité je také myslet na další zázemí zejména            

u velkých mateřských škol – prádelna, sušárna, sklady čistících a úklidových 

prostředků  (místo pro úklidové vozíky, vysavače apod.), tělocvična nebo 

alespoň jedna společná místnost – např. kulturní sál pro pořádání divadelních 

představení a jiných kulturních akcí ve škole. Vítaný je i prostor                 

pro výtvarnou, keramickou dílnu. To vše ovlivňuje řízení a organizaci chodu 
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školy. Náhradní dodatečná řešení jsou vždy jen improvizací, kompromisem, 

jsou často drahá a nemohou plně vyřešit nedostatečně promyšlený projekt.  

Využití: Z řizovatelé a projektanti mateřských škol 

 

OBLAST: INFORMA ČNÍ SYSTÉM 

 

Doporučení, návrhy: 

      č.7: 

� Využívat nové moderní metody - spolupracovat s IT techniky a stále se 

zdokonalovat v práci s výpočetní technikou, studovat dostupné novinky 

tohoto oboru 

� Hledat finanční prostředky na vybavenost školy moderními 

informačními systémy a výpočetní technikou 

� Nové a užitečné poznatky aplikovat do praxe  

� Neopouštět osvědčené a funkční informační systémy, pouze sledovat 

a prověřovat, zda stačí plně požadovaným nárokům dnešní doby 

� Zvažovat další možné efektivní způsoby interního i externího 

informačního systému  

Využití: Projektanti, z řizovatelé i manažerky všech velikostních typů 

mateřských škol  

 

OBLAST: KULTURA ŠKOLY, KLIMA 

 

Doporučení, návrhy: 

č.8 

� Kultura školy nezáleží na velikosti a kapacitě školy. Kultura a klima 

školy vždy závisí na lidech, kteří v ní pracují a žijí.  

� Přispět k dobré a silné kultuře školy výběrem správných lidí              

na správná místa, zajišťováním výborných pracovních podmínek 

zaměstnancům a respektováním jejich dobře odvedené práce 

� Pro dobré vztahy mezi zaměstnanci zajistit kvalitní informa ční systém.  
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� Iniciovat, podporovat neoficiální společné prožitky zaměstnanců 

např. při sportovních a kulturních akcích mimo zaměstnání. 

Utužovat lidské vztahy.  

� Dát podnět ke vzniku etického kodexu. 

Využití: Manažerky všech typů mateřských škol 

 

OBLAST: EKONOMIKA 

 

Doporučení, návrhy:  

  č.9: 

� Aktivn ě se zajímat o účelné využití finančních prostředků 

� Úzce spolupracovat s manažerkou, dostatečně se informovat              

o potřebách školy, o jejich aktivitách, o její vizi a dlouhodobých 

cílech 

� Účelně škole pomáhat v její činnosti a dalším rozvoji 

� Pečlivě zvažovat požadavky a argumenty manažerky školy, neboť 

ona je se svým kolektivem zaměstnanců odborníkem na školství        

a měla by vždy chtít pro svou školu jen to nejlepší 

Využití: Z řizovatelé mateřských škol 

 

Doporučení , návrhy 

 č.10: 

� Úzce spolupracovat se zřizovatelem školy 

� Aktivn ě hledat i další možné zdroje financování pro svou školu 

� Zvážit možnost obsazení pracovní pozice ekonomky, účetní přímo 

v budově školy 

Využití: Manažerky všech velikostních typů mateřských škol 
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Věřím, že se v této závěrečné bakalářské práci podařilo splnit stanovený cíl v úvodu. 

Byly zmapovány rozdílné podmínky k řízení mateřských škol s různou velikostí            

a kapacitou rozdělených do tří velikostních kategorií. Byly ověřeny rozdílné nároky     

na činnost manažera ve čtyřech vybraných oblastech řízení. 

Práce přináší možnost objektivnějšího rozhodování uchazečům před vstupem               

do konkurzního řízení. Uchazeči tak mohou předem zvážit výhody a rizika řízení 

jednotlivých typů škol a objektivněji se tak rozhodovat, zda vysokou odpovědnost 

vyplývající z pozice manažerky chtějí přijmout. Všechny manažerky zde mohou nalézt 

některé doporučené kroky pro usnadnění jejich práce.  

Všem manažerkám mateřských škol může být přínosné porovnání jednotlivých typů 

škol. Mohou je také zaujmout zajímavé myšlenky použitých citací či parafrází 

v teoretické části práce. Práce nabízí rovněž praktické doplňující informace 

zřizovatelům, projektantům, které mohou využít ve své činnosti. 
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10 Přílohy 
 

Příloha č. 1 

 

Průvodní dopis pro vedení mateřských škol 

 

Dotazník pro ředitelky mateřských škol 

 

„Řízení mateřské školy vzhledem k její velikosti a kapacitě“ 

 

Vážená paní ředitelko, milé kolegyně, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé závěrečné 

bakalářské práce, jejímž cílem je zjistit a porovnat podmínky náročnosti řízení různě 

velkých mateřských škol pod jednou střechou. 

Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro studijní účely.  

Pokud budete mít zájem o výsledky, ráda Vás s nimi seznámím. 

Dovoluji si Vás požádat o vrácení vyplněného dotazníku elektronickou poštou pokud 

možno obratem.  

e-mail: ruzickova@ms-slunicko.com 

 

Za spolupráci Vám předem velice děkuji. 

 

Soňa Růžičková, studentka 3. ročníku Univerzity Karlovy, oboru Školský management 
                              ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Milovice-Mladá.  
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č.2 - dotazník             ANO NE 

Vaši odpověď označte křížkem (X) do zvolené kolonky nebo dopište jiný požadovaný údaj     X   
I.část  postavení manažera, organizační 

struktura                 

1.Zaznamenejte kolik tříd má vaše mateřská škola: ..(1,2,3,4,…)               

2.Vyhovuje Vám povinně stanovená časová dotace pro přímou výchovnou činnost pro       

   ředitelky mateřských škol?                        
3.Zvládáte svědomitě dodržovat tuto stanovenou časovou 
dotaci?                 

4.Porušujete plnění této časové dotace?                     

              Nikdy, výjimečně, 1x za měsíc, 1x za 2 týdny, 1x týdně, 3x týdně, stále             

5.Je dle Vašeho názoru nutné zachovat u ředitelky MŠ povinnost přímé práce s dětmi?           

              V malé školce ( 1-3 třídní)                       

               Ve středně velké školce ( 4-6 třídní)                   

               Ve velké školce ( 7-11 třídní, případně více)                 

 6.Ohodnoťte známkou 1- 4 jak by měla jednotlivé role zvládat dle Vašeho názoru a zkušeností ředitelka mateřské školy:     

               1 = musí zvládat zcela jistě, plně, výborně                   

               2 = musí zvládat velmi dobře                     

               3 = stačí zvládat částečně                     

               4 =nemusí zvládat vůbec                     



 

 
 
 

        Odpov ěď           Odpov ěď     
               Pedagog           Ekonom           
               Zahradník           Psycholog           
               Architekt, projektant         Právník           
               Bezpečnostní technik         Moderátor         
               Požární technik         Úředník           
               Revizní technik         Řidič           
               Opravář           Spisovatel           
               Lakýrník           Instalatér           
               Stavební řemeslník         Organizátor         
               Speciální pedagog         Malíř             
II. část informační systém                   ANO NE 
7.Má vaše mateřská škola vlastní webové stránky?                 
8.Má vaše mateřská škola intranet?                     
9.Využívá vaše mateřská škola jako interního informačního systému:               
     Nástěnky                           
     Plánovací tabule                         
     Poštovní skříň nebo police pro každou třídu, oddělení                    
     Telefon do všech tříd či oddělení                       
     Rozhlasu                           
     Elektronické pošty  emailu                       
     Každodenní ústní komunikace                       
     Porady  čtvrtletně                         
                    měsíčně                           
                    týdně                                
                    denně                               
     Jiného zdroje ? Uveďte jaký:                     
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10. Využívá vaše mateřská škola jako externího informačního 
systému:               

     Regionálního tisku                         

     Webových stránek zřizovatele školy                      

     Vlastních webových stránek školy                        

      Telefonu                         

      Jiného zdroje? Uveďte jaký …………………                   

                            
                        Odpov ěď   

III. část  kultura školy, klima                 ANO NE 

                            

11. Vycházejí všichni vaši zaměstnanci vzájemně lidsky bez problémů?                
12. Existují ve vaší mateřské škole komunikační problémy mezi pedagogy a provozními 
zaměstnanci?           
13. Vystupují vaši pedagogičtí zaměstnanci navenek (k rodičům, veřejnosti ) převážně bez problémů, dostatečně 
reprezentativně?     
14. Vystupují vaši provozní zaměstnanci navenek (k rodičům, veřejnosti) převážně bez problémů, dostatečně 
reprezentativně?      

15.  Funguje váš pracovní kolektiv skutečně jako tým ?                   

16. Má vaše mateřská škola písemně stanovená pravidla, hodnoty tzv. etický kodex?             
17. Respektují a dodržují stanovená pravidla, hodnoty organizace zaměstnanci bez 
problémů?           
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IV. část ekonomická oblast               Odpov ěď   

                      ANO NE 
18. Má vaše mateřská škola dostatek financí na objektivní (přiměřené) pokrytí 
nenárokových složek mezd?             

19. Můžete si dovolit finančně ohodnotit splnění mimořádného úkolu každého zaměstnance několikrát ročně?       

       

21. Má vaše mateřská škola dostatek financí na provoz (energie, služby ad.)?             

22.  Jste jako ředitelka při nákupu (hraček, výtvarných, sportovních potřeb a jiných pomůcek)         

„svazována“omezována směrnicemi či jinými písemnými pokyny zřizovatele?             

23. Musíte samostatně a veřejně jako ředitelka provádět výběrová řízení se všemi náležitostmi?         

24. Má vaše mateřská škola vlastní ekonomku, účetní přímo v budově?               

25. Má vaše mateřská škola externí pracovnici pro účetnictví?              


