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Resumé

Tato  závěrečná  bakalářská  práce  vychází  z  teoretických  základů  zahrnujících  názory 

odborníků, které se týkají kultury školy,  analyzuje některé faktory pomocí nichž je možné 

prostředí ve škole ovlivnit. Sleduje, jak dalece je věnována pozornost této oblasti ze strany 

ředitelek a pedagogických pracovnic.

Prostřednictvím  charakteristik  přináší  potřebný  pohled  na  vedení  školy  s  využitím 

manažerských dovedností a znalostí.

Summary

This  thesis paper  comes  from  theoretic  principles  including  opinions  of  specialists 

concerning the school climate and culture. It analyses certain factors with whose help it is 

possible to influence the background of a school. It traces the attention being paid to this  

realm by headmasters and teachers.

Through characteristics of the aspects it brings a useful perspective on the guidance of a 

school by using managerial skills and knowledge.

Klíčová slova

evaluace,  chování,  image,  komunikace,  kultura,  management,  mateřská  škola,  public 

relations, symbol, vedoucí pracovník, vzdělávání.
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Ú V O D

Konkurenční prostředí, v kterém se ocitlo školství po roce 1990, spojené s nedostatkem 
financí, podstatné změny hodnotových kritérií v myšlení lidí a celá řada problémů, která se 
v souvislosti se všemi neustálými změnami objevuje, staví pedagogické pracovníky před nové 
skutečnosti. 

Pokud mají uspět v dynamicky se formujícím prostředí, konkurovat a být úspěšní, musí být 
obeznámeni  také  s novými  výchovnými  metodami,  které  jsou  sice  základním  pilířem 
pedagogické  činnosti,  ale  ještě  nezaručují  celkovou  úspěšnost  a  konkurenceschopnost 
školského zařízení. Zde je kladen zvláštní apel na vedoucí pracovníky škol, do jejichž rukou 
jsou vkládány zcela nové metody a nástroje řízení, s kterými je nutno umět správně zacházet. 
Při jejich správném nasazení lze dosáhnout kýženého úspěchu. Platí  to stejnou měrou pro 
všechna školská zařízení, mateřské školy nevyjímaje. Právě ony jsou tím prvním schůdkem na 
pomyslném schodišti ke vzdělanosti.

Inspirovat  se  můžeme  v podnikové  sféře,  kde  nejvyšší  management  věnuje  stále  větší 
pozornost  budování  „kultury  organizace“.  Jedná  se  o  jakýsi  souhrn  představ,  přístupů  a 
hodnot,  které  jsou  všeobecně  a  dlouhodobě  udržovány.  Pojem  „kultura  organizace“ je 
pojmem velmi širokým, zahrnujícím v sobě mnoho skutečností. Představa autorů o definici 
pojmu firemní kultura je velmi různorodá. Nicméně panuje shoda v tom, že jde o záležitost 
multidisciplinární. 

Úspěšné společnosti se vždy vyznačují vysokou a často také originální firemní kulturou. 
Lze říci, že jestliže organizační struktura firmy je její kostrou, firemní kultura vymezuje, jak 
je tato kostra používána.
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1 .  C Í L  P R Á C E

Téma bakalářské práce jsem zvolila nejen vzhledem k jeho vysoké aktuálnosti v současné 

době, ale i s ohledem na své pracovní zaměření. Pracuji jako ředitelka mateřské školy a tato 

problematika  je  náplní  mé  každodenní  činnosti.  Nové  požadavky  na  celou  vzdělávací 

soustavu, poměrně velké změny v celém vzdělávacím procesu, nově formulované požadavky 

na  učitele,  celoživotní  vzdělávání  atd.  –  to  jsou  témata,  která  stojí  před  celou  školskou 

a vzdělávací soustavou nejenom v Evropské Unii, ale také v České republice.

Hlavním cílem mojí práce je  pokus o charakteristiku pojmu kultura školy, o vysvětlení a 

rozbor  některých  pojmů,  které  s ní  souvisí  a  o  zdůraznění  její  důležitosti  pro  úspěšné 

fungování jakéhokoliv školského zařízení. Z toho by mělo být patrno, že budování kultury 

školy je jedním z hlavních úkolů každého vedoucího pracovníka – ředitele či spíše, v případě 

mateřských školek, ředitelek.

Práce je inspirací pro ty ředitelky, kterým pojem kultura školy není dostatečně jasný nebo 

v něm mají mezery, a měla by tedy přispět k přiblížení tohoto termínu a k uvědomění si jeho 

důležitosti.

Dalším  cílem  této  práce  je  apel  na  důležitost  dalšího  vzdělávání  všech  vedoucích 

pracovníků,  nejen  vzhledem  k  potřebě  moderních  výchovných  metod,  ale  i vzhledem 

k novým přístupům v řízení, s kterými budování kvalitní kultury školy nerozlučně souvisí.

Práce  by  měla  být  využitelná  jako  metodická  pomoc  pro  ředitelky  mateřských  škol, 

neklade si však za cíl  navrhnout závazný postup.  Ten je individuální.  Měla by dosáhnout 

toho, aby si ředitelky uvědomily, kam by mělo v prvé řadě směrovat jejich působení a jejich 

profesionalita.
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2 .  F O R M U L A C E  H Y P O T É Z

Se zřetelem na stanovené cíle práce byly na základě poznatků z uvedené literatury a na 

základě  praktických  zkušeností  autorky  jako  ředitelky  mateřské  školy  formulovány 

následující hypotézy:

1.Jednotlivé prvky kultury školy vidí odlišně ředitelky a učitelky.

2.Většina ředitelek cítí potřebu se dále vzdělávat v oblasti managementu.

3.Většina mateřských škol využívá  svůj  potenciál  k otevření  se školy pro 
širokou veřejnost.
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3 .  K U L T U R A  Š K O L Y

3. 1. Vymezení pojmu „kultura školy“

Pojem kultura školy odráží v sobě lidské schopnosti, myšlení i chování ve škole. Zahrnuje 

přání (jakou bychom chtěli školu mít),  očekávání (jaká by měla škola být) a normativnost 

procesu vzdělávání (co a jak škola plní). Kultura je extrémně setrvačná, těžko a dlouhodobě 

se mění.  Její  změnu  nelze  nařídit,  nebo se  o ní  dohodnout.  Je  strukturovaná a  přitom je 

součástí vyšších řádů. 

Lze zde hovořit o tom, že v současném vývoji managementu úloha silné školní kultury 
velice rychle roste. Je skutečností, že pojem kultura školy je stále více používán, takže o něm 

lze prohlásit, že se stává jednak módním, ale zároveň i moderním pojmem. 

Je to pojem, který tvoří určitou celistvost a spojuje jednotlivé oblasti tak, aby škola mohla 

plnit  své poslání.  Stává se východiskem při  řešení  pedagogických otázek v souvislosti  se 

zkvalitněním práce a života školy. Je to teoretický pojem na jedné straně, na druhé straně má 

praktické důsledky. 

Kultura školy sama o sobě, i když neviditelná a nehmatatelná, může mít výsledky viditelné 

a kvantifikovatelné velmi jasně, je často tou pomyslnou poslední ingrediencí, která rozhoduje 

o úspěchu či neúspěchu. 

Je  zajímavé,  že  autoři,  kteří  píší  o  tomto  tématu,  se  inspirují  v  různých  vědních 

disciplínách, které zaujímají své postavení vedle pedagogiky. Opírají se např. o management, 

antropologii a sociologii. Nepopírají ale souvislosti s dalšími disciplinami. 

3. 1. 1. Inspirace v podnikové sféře – kultura organizace

Pro  vymezení  pojmu  kultura  školy  musíme  hledat  inspiraci  v podnikové  sféře.  Touto 

problematikou  se  zabývá  celá  řada  autorů,  ráda  bych  zde  citovala  dva  z nich:  Štefana 

Harkabuse1 a Danu Jakubíkovou.2

1  HARKABUS, Š. Kultúra produktívnej školy, Banská Bystrica: Metodické centrum, 1997 
2  JAKUBÍKOVÁ, D. Kultura škol (1 – 4. část), Učitelské listy, 1999, č. 9, č. 10, 2000 č. 1, č. 2 
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Kulturu  organizace definuje  Harkabus  jako  „souhrn  představ  (očekávání),  přístupů,  
uznávaných  hodnot,  deklarovaných  norem  a  vzájemných  vztahů,  který  se  dlouhodobě  

projevuje v individuálním i skupinovém chování lidí v organizaci“ (Harkabus, 1997, str. 2). 

Kultura každé organizace je specifická, ale přesto lze vysledovat její základní prvky: 

a) uznávané hodnoty,

b) způsoby řízení,

c) rozhodovací procesy,

d) využívání lidských zdrojů,

e) jednání se subjekty okolí (tzv. vnější kultura) (Harkabus, 1997, str.2 ).

Dále pojednává o společných zákonitostech kultury organizace (školy) a řadí k nim tyto:

• kultura je vždy odrazem lidských dispozic, myšlení a chování,

• kultura působí na lidské vědomí i podvědomí,

• kultura je kvalitativní veličinou, která se nedá exaktně vyjádřit nebo kvantifikovat 

(např. stupeň důvěry, etičnosti, apod.),

• kultura je produktem minulých činností a současně omezujícím faktorem budoucích 

činností, platí podmíněnost toho, jak lidé o práci přemýšlejí a jak ji vykonávají,

• kultura  je  sdílená,  ne  dojednávaná,  nelze  ji  měnit  administrativně  ani  nařízením 

vedení, nutné je dobrovolné chápání a rozvíjení představ, přístupů a hodnot,

• kultura  je  poznatelná,  některé  jevy jsou sice  neměřitelné,  ale  kultura  se  projevuje 

navenek,

• kultura je extrémně setrvačná,

• kultura je strukturovatelná (v jejím rámci se vytvářejí subkultury) a sama je součástí 

vyšších kultur,

• dlouhodobě „vžitá“ kultura může být chápána jako něco samozřejmého a tedy něco, co 

se nachází mimo rámec našeho snažení (Harkabus, 1997, str. 3 – 4).

D.  Jakubíková  se  při  vymezování  pojmu  kultura  školy  opírá  o  definici  kultury  firmy. 

Kulturu  školy  vymezuje  jako  „souhrn  představ,  přístupů  a  hodnot  ve  škole  všeobecně  
sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných“. K prvkům kultury školy tato autorka řadí 

představy, přístupy a hodnoty. 
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3. 1. 2. Co je kultura školy

Určitě to není jen budova školy, firemní logo, uniforma, pořádek na pracovištích apod. To 

jsou  jen  její  jevové  stránky.  Podstata  je  daleko  složitější.  Je  to  soubor  hodnot,  norem, 

vzájemných očekávání,  představ,  způsobů chování  a sdělování,  vztahů a  spolupráce.  Lidé 

uvedené principy sdílejí, v jejich duchu (ať už uvědoměle, nebo neuvědoměle) jednají.

Kultura školy vyjadřuje typické chování, uvažování a vystupování těch, kteří jsou členy 

školy.  Mají  společné  hodnotové  představy,  normy,  vzorce  jednání.  Tato  kultura  je 

vyjádřena  symboly,  nepsanými  pravidly,  zvyklostmi,  rituály,  formou  komunikace, 
interakce  (vzájemným působením dvou nebo více činitelů), principy řízení, rozhodování 

a řešení problémů.

3. 2. Faktory ovlivňující kulturu školy

Tu  skutečnost,  která  charakterizuje  kulturu  školy,  lze  tedy  vyjádřit  ve  specifických 

formách komunikace, v realizaci jednotlivých personálních činností, ve způsobu rozhodování 

vedení školy, v sociálním klimatu školy, ve shodném náhledu lidí ( pracujících ve škole ) na 

dění uvnitř školy.

Je všeobecně známo, že kultura školy nezávisí  ani tak na materiálním vybavení,  ale tu 

hlavní  atmosféru  tvoří  mezilidské  vztahy.  Tyto  vztahy  vznikají  buďto  jako  výsledek 

neformální sociální normy, nebo jsou vytvářeny vedením školy, pedagogickým sborem a jsou 

charakteristikou pracovních rolí a pozic.

Pochopitelně  do  tohoto  pojmu  je  nutno  zahrnout  i  vnější  faktory,  které  jsou  tvořeny 

vztahem rodičů ke škole a jejich úlohou v celkovém hodnocení školy,  spoluprací s úřady, 

odpovídajících za běh školy,  prezentací v médiích a také činností školy mimo rámec budovy.

Patří sem bezesporu i ta skutečnost,  že celá činnost školy,  tím myslím vnitřní i vnější,  

dokazuje nejen dětem a rodičům, ale i celé široké veřejnosti její kvalitu, případně odlišnost od 

konkurentů. 
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3. 3. Symboly

Neméně důležitou složkou jsou symboly. Můžeme je rozdělit do tří skupin: 

• verbální symboly

• symboly chování

• vizuální symboly

Mezi  verbální řadíme  především  definované  cíle,  historii  školy,  vzájemné  oslovení. 

Současně hodnoty a postoje, které charakterizují kulturu školy.

Symboly chování – sem především zařazujeme proces výuky, funkční procedury a rituály. 

Dále je to koncepce vyučování, vyučovací metody, úroveň didaktické techniky, mechanismus 

kontroly a evaluace vyučovacího procesu, informovanost. Mezi rituály pak řadíme aktivity 

a činnost  školy,  které  se  opakují  a  stávají  se  symbolem  hodnot  a  norem  školy.  Jsou  to 

například  slavnostní  zahájení  a  ukončení  školního  roku,  rozloučení  s  předškoláky,  oslava 

založení školy, pochvaly, vyznamenání, školní soutěže – recitace, zpěv, výtvarná činnost atd.

Vizuální  symboly vyjadřují  vzhled  budovy,  vybavení  školy  a  to  jak  materiální,  tak 

technické.  Dále sem řadíme pořádek, estetickou úroveň, logo, artefakty a také propagační 

materiály, diplomy, letáčky, nástěnky o životě školy. 

Definujeme-li školní kulturu, pozorujeme dva krajní přístupy. Pro ten první přístup zvolím 

výrok  –  škola  má  kulturu –  to  znamená  vytváření  určitých  právnických,  organizačních, 

ekonomických, sociálních norem a předpisů. Utváří se tak určitá standardizace, která vytváří 

směrnice,  pokyny.  Nebezpečí  tohoto  přístupu  je  v  tom,  že  předpisy,  směrnice  nebudou 

akceptovány, a vytváří tak skrytou kulturu, kterou vedení nemůže ovlivňovat.

V druhém případě se uvádí,  že  škola má svébytnou kulturu.  Tato  forma kultury nemá 

oporu  v  předpisech  a  instrukcích,  ale  je  zažita,  respektována  a  zakořeněna  u  většiny 

pracovníků.  Tuto  kulturu  vytváří  především  vedení  školy  příkladem,  argumentací, 

přesvědčivostí  a dobrým přístupem k pracovníkům. Má dobrý systém personálního řízení, 

pozitivní sociální klima. Nevýhodou u tohoto typu bývá složitá cesta ke změně školní kultury 

(je-li to nutné), a riziko „přepsychologizování“ vnitroškolního dění.
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3. 3. 1. Chování školy

 Všude,  kde  se  lidé  potkávají,  dochází  k  různému  způsobu  chování,  které  také  často 

odpovídá  záměrům  jedince,  případně  skupině  lidí,  nebo  potřebám  té  či  oné  organizace. 

Dochází k výměně názorů, k různým postojům, stanoviskům. Je naprosto evidentní, že při 

takových jednáních nemůže mezi účastníky panovat naprostá shoda. Tam potom dochází k 

několika  způsobům  chování.  Pokud  se  nejedná  o  střet  vyhrocených  postojů,  jsou  různé 

odchylky spíše přínosem. 

Stejně  tak je  důležitá  psychická  stránka účastníků  jednání.  Tam potom může docházet 

k vyhroceným postojům,  dochází  k rozporům,  neshodám,  hádkám.  Problém se  neřeší,  ale 

prohlubuje.  Nastává  konflikt  s  negativními  pocity.  Je  přirozené,  že  sebevětší  opatrnost, 

toleranci vůči druhým ze života nelze vyloučit. Je třeba je umět řešit.

Je obecně známo,  že ne všichni  lidé jsou slušní.  Většinou tento druh lidí  nerespektuje 

ustálené  mravní  normy.  Mají  snahu manipulovat  s  druhými,  prosazovat  pouze své vlastní 

zájmy. Tady potom záleží na přístupu. Druhy chování ukazuje tabulka č.1.

Tabulka č.1

C H O V Á N Í
PASIVNÍ ASERTIVNÍ AGRESIVNÍ

vnitřní konflikt řeší problémy vnější konflikt

deprese pozitivní vztah pocit viny

slabý sebeobraz pozitivní sebeobraz zkreslený sebeobran

bezmocnost spokojenost frustrace

problémy ve vztazích dobré mezilidské vztahy problémy ve vztazích

nemá kontrolu nad sebou kontrola nad sebou nemá kontrolu nad sebou

osamělost je s druhými osamělost

stres relaxovanost stres

snížený seberespekt zdravý seberespekt pochybný seberespekt  3

3  ONDROVÁ, Z. Komunikace, Karlovarský vzdělávací institut, Karlovy Vary 2001, str. 140 
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3. 4. Model kultury školy

Dovolím si transformovat představu o kultuře školy do modelu, který by umožnil její popis 

prostřednictvím postupného rozkrývání  jejích jednotlivých vrstev.  Od vnějších viditelných 

znaků  školy,  kterými  se  ať  už  záměrně,  či  nevědomě  prezentuje  navenek,  se  postupně 

dostaneme  až  k  jejímu  samotnému  jádru.  To  sice  není  nikde  vidět,  ale  prostupuje  celou 

školou.

První svrchní vrstva tvoří v souhrnu vnější tvář školy. Do této skupiny patří například 

logo, architektura budov a design interiérů,  ve kterých škola sídlí,  nebo různé prezentační 

materiály a předměty. Rovněž sem zařadíme historii školy a různé příběhy a mýty, které se 

váží k její minulosti.

Spodní  vrstvu tvoří  především  školská  strategie,  cíle  a  filozofie  školy,  úroveň 

poskytovaných služeb, systém kariérních postupů a pravidelně se opakující rituály (například 

vyhlašování nejlepšího učitele/žáka měsíce/roku nebo společné akce).

V samotném jádru pak stojí cíle zaměstnanců a jejich úsilí a to, co určuje jejich jednání, 

tedy hodnoty, které vyznávají, jakými normami se řídí a na jaké úrovni jsou vzájemné vztahy.

Pokud použijeme strukturu tohoto modelu, dopracujeme se k věrohodnému popisu kultury 

školy.

                                     

    Obr.  1  Model st ruktury kul tury  školy

3. 5. Shrnutí

Pokud se ředitelé škol hodlají hlouběji zabývat kulturou školy, předešlý popis by měl být 

pouze začátkem celého procesu. Na jeho konci budou vědět nejen to, jaká je jejich kultura 

školy, ale především to, jaké jsou její klíčové faktory – co ji uvádí v život. A také to, jakými 

nástroji ji mohou efektivně ovlivňovat, a bude-li třeba, i měnit. V sektoru služeb, který je na 

vysoké firemní kultuře závislý mnohem více než výrobní firmy a kam školství  bezesporu 
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patří, je firemní kultura a tedy i kultura školy jednou z hlavních položek firemního jmění. 

Znalost  postupů,  jak  pracovat  na  kultuře  školy,  může  proto  být  pro  vedení  školy 

k nezaplacení.
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4 .  O S O B N O S T  V E D O U C Í H O  P R A C O V N Í K A

Různé studie,  průzkumy,  případně pedagogické  výzkumy ukazují,  že  kultura školy  je 
ovlivňována osobností vedoucího pracovníka (ředitele, ředitelky). Nejde v tomto případě 

pouze o funkční vlastnosti, ale i o celou osobnost vedoucího pracovníka. 

Důležité  je,  jak  ředitelka  vnímá  svoji  vedoucí  funkci.  Považuje-li  ji  za  prostředek 

seberealizace svého kariérního postupu, za možnost uplatnění své moci a svých názorů, nebo 

za službu škole – vytváření optimálních podmínek pro práci učitelů i dětí. Pokud je tím stylem 

varianta  služby škole a dokáže o tom přesvědčit  i  členy svého sboru, má nesporně dobré 

předpoklady,  aby  si  vybudovala  přirozenou  autoritu.  K té  je  potřeba  rozumět  nejen 

pedagogické  problematice,  ale  i  ovládat  sociální  a  komunikativní  dovednosti,  disponovat 

řídícími  schopnostmi,  to  vše  umocněno  její  osobní  kvalitou.  Být  vnímavá  k problémům 

učitelů,  dětí,  rodičů,  být  přiměřeně  náročná  a  přitom  citlivá.  Jedině  tak  dokáže  vytvořit 

podmínky spolupráce a společného hledání nových cest. 

Kvalitní  „lídři“ naslouchají  názorům  druhých;  usilují  o  to,  aby  každý  člen  týmu  měl 

příležitost smysluplně přispívat k práci celku. Rozvíjejí lidi, poskytují jim prostor k osobnímu 

růstu, podněcují je, aby poznali své hodnoty a uvolnili svůj potenciál. Takovým ředitelům či 

ředitelkám škol již nic nebrání v cestě, na jejímž konci je kvalitní kultura školy.

4. 1. Osobnostní rysy vedoucích pracovníků

Osobnostní  rysy  předurčují  člověka  k tomu,  zda  disponuje  schopnostmi  vést  kolektiv 

k vytčenému cíli a jakým směrem se bude jeho jednání ubírat. Existují 4 skupiny, do nichž lze 

člověka zařadit:4

VŮDČÍ TYP je rozhodný, energický, nezávislý

PŘÁTELSKÝ TYP je orientován na jiné, citlivý, spolupracující

NEPŘÁTELSKÝ TYP je orientován na sebe, necitlivý, nespolupracující

PODŘÍZENÝ TYP je nerozhodný, pasivní, závislý

4  ONDROVÁ, Z. Komunikace, Karlovarský vzdělávací institut, s. r. o., Karlovy Vary 2001, str. 157
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Toto členění  v podstatě  určuje charakter  managementu a tím i směr a charakter  školy. 

Vycházejí  z  toho  základní  principy,  jako  jsou  řízení,  komunikační  modely,  změna, 

rozhodování.

4. 2. Předpoklady vedoucích pracovníků

Předpoklady k dobré práci vedoucího pracovníka (ředitele/ky)  jsou v podstatě stejné ve 

všech kategoriích  škol  (mateřská,  základní,  střední,  atd.).  Inspirovat  se můžeme tabulkou, 

která  byla  vytvořena  na  základě  přehledu  nejčastěji  používaných  kritérií  pro  hodnocení 

pracovníků. Jedná se o pět oblastí,  z nichž každá obsahuje dílčí  dovednosti,  schopnosti  či 

vlastnosti.

Netroufám si tvrdit, že ta a ta vlastnost je pro vybudování kultury školy tou nejdůležitější. 

Budou to ale především řídící schopnosti člověka a jeho komunikativní dovednosti. 
Tabulka č.2
PŘEHLED NEJČASTĚJI  POUŽÍVANÝCH KRITÉRIÍ  PRO HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ 5

Osobní kvality Sociální dovednosti Komunikativní 
dovednosti Řídící schopnosti Pedagogické kvality

Adaptabilita/ 
flexibilita vůči 

změnám 

Chování 
v mezilidských 

vztazích, chování 
v konfliktních. 

situacích

Rétorické dovednosti 

Strategické myšlení a 
dlouhodobé plánování 
(stanovení priorit, cílů, 

vizí) 

Odborné znalosti 

Osobní vyrovnanost Kooperativnost, 
asertivita Písemný projev Organizační 

schopnosti
Orientace na kvalitu 

výstupů

Vytrvalost Kontaktní schopnosti Obsahová kvalita 
projevu Vedení lidí Pečlivost, přesnost, 

dodržování termínů

Výkonnost Kultura chování Formální kvalita 
projevu Delegování pravomoci Schopnost analýzy a 

řešení problémů

Zodpovědnost a 
spolehlivost

Reprezentativnost 
vystupování 

(prezentace školy, 
vlastní osoby)

Kvalita hodnocení 
podřízených a rozvoj 
jejich schopností a 

vědomostí

Koncepční myšlení a 
rozhodování

Schopnost podat 
výkon v zátěži a 

stresových situacích
Motivace pracovníků Tvůrčí myšlení a 

řešení problémů

Schopnost úsudku, 
chápavost, pružnost 

myšlení
Využívání zdrojů

Aktivita a iniciativa Znalost informačních 
technologií

Sebeřízení
Postoj ke službě a 

práci – angažovanost 
a iniciativa

Osobní rozvoj Zájem na zlepšování a 
řízení změn

Iniciativa a 
angažovanost

Neustálé 
sebevzdělávání

5  http://www.mvcr.cz/reforma
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4. 2. 1. Řídící schopnosti

Vedení  lidí  v  pojetí  teorie  managementu  zahrnuje  především následující  okruhy:  styly 
vedení, techniky vedení, metody optimalizace pracovního prostoru.

Cílem vedení lidí je zajistit konstrukci a maximální využití těchto atributů:

CHTÍT – otázka motivace a stimulace lidského faktoru, projevující se 

připraveností  podat  výkon (motivace  = iniciování  vnitřních 

podnětů  k  práci,  stimulace  =  používání  vnějších  stimulů 

působících aktivačně na motivaci).

UMĚT –  otázka  schopností,  tj.  znalostí,  vědomostí  a  dovedností 

lidského faktoru.

MÍT PODMÍNKY –  otázka  stylu  vedení,  technik  vedení,  řízení  tzv.  pracovního 

prostoru.

Principem vedení je osobní angažování vedoucího pracovníka a přímý osobní kontakt

K  řídící  schopnosti patří  vytvořit  vizi  školy,  od  představy  až  po  jasnou  koncepci. 

V mateřské škole je závazným programem pro koncepci výchovně vzdělávací práce Rámcový 

program pro předškolní vzdělávání. K jeho hlavním cílům je zakomponován povinný obsah 

pěti oblastí. Je tedy podkladem pro přípravu školních vzdělávacích programů s cílem podpořit 

rozvoj  různých  programů  při  zachování  základních  požadavků.  A zde  právě  vidím velké 

konkurenční výhody a příležitosti. 

Tato  koncepce  vyžaduje  od pedagogických pracovníků nutnost  dalšího sebevzdělávání, 

seznamování  se  s  novými  poznatky  v  oboru  pedagogiky.  Znamená  také  spolupráci 

s odborníky a především spolupráci s rodiči dětí. Bez dobré spolupráce všech zaměstnanců, 

provozních i pedagogických, by nebylo dosaženo dobrých výsledků. Musíme tedy především 

začít sami u sebe a odborností a profesionalitou citlivě přistupovat k těmto úkolům. 

Motivací  pracovníků se  rozumí  jejich  podněcování  k aktivitě.  Ředitelka  dává  vlastní 

iniciativou příklad, jak dosáhnout žádaného výsledku:

• sděluje jasně, jaké výsledky a jednání od nich očekává,

• osobně poskytuje podřízeným konkrétní a aktuální zpětnou vazbu o jejich práci 

a rozvojovém potenciálu,

• oceňuje přínosy a zásluhy podřízených a zajišťuje, aby dostali uznání, 

• deleguje v rámci svých možností podnětné a zajímavé činnosti,
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• povzbuzuje  ke  zvyšování  kvalifikace  a  pomáhá  využívat  příležitosti 

ke vzdělávání, 

• odpovídá na podněty a návrhy podřízených,

• zapojuje podřízené do zavádění změn ve škole.

4. 2. 2. Komunikační dovednosti

Slovo získalo už dávno rozhodující vliv na dění všude tam, kam zasahuje vliv lidské společnosti.

 Stala se z něj mocná zbraň a stejně jako k ovládání ostatních zbraní

 i pro tuto je nutné mít aspoň pár znalostí, jež nám umožní s ní adekvátně zacházet.

Jak dovedeme komunikovat, prosazovat své názory a v neposlední řadě schopnost využít 

svých znalostí a zkušeností prostřednictvím slov a písma, je jednou ze základních podmínek 

úspěšnosti každého člověka, který organizuje a řídí. Tím spíše je nutno dbát na praktické 

využití  komunikačních  dovedností  v  práci  manažera,  působícího  v  dnešní  dynamické 

a uspěchané  době,  kdy  více  než  kdy  jindy  rozhoduje  rychlost  rozhodnutí  o  úspěchu 

či neúspěchu organizace.

Spíše  než  obsah  sdělení  rozhoduje  forma  a  obal,  jaký  sdělení  dáme.  Psychologie 

vystupování,  zásady  a  pravidla  kompetentní  komunikace  jsou  efektivními  nástroji 

uplatňovanými v podnikovém managementu. 

Komunikace  je  tedy  základní  pracovní  a  manažerská  zručnost.  Slovo  komunikace  je 

latinského původu a v českém překladu se rozumí jako „učiniti společným“.

Sociální psychologie rozlišuje dva druhy komunikace: 

a) verbální, tj. slovní význam, obsah sdělení,

b) neverbální (mimoslovní komunikace).

Základní pojmy

KOM UNI KACE  –  je to  výměna informací,  v užším smyslu  poskytování  informací.  Dnes 

spíše používáme význam s někým o něčem participovat – z toho je patrná aktivní účast obou 

stran.
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PART NE ŘI  KOM UNI KACE  – každá komunikace vyžaduje sdělujícího, který má potřebu něco 

sdělovat a příjemce, který je vybrán jako partner pro komunikaci.  Opravdová komunikace 

probíhá tehdy, když příjemce zprávu pochopí tak, jak je míněna.

KÓD  – transformace do vhodné podoby pro přenos zprávy, dat, komunikované skutečnosti. 

Nejběžnějším  kódem  je  jazyk.  Důležitým  předpokladem  úspěšné  komunikace  je  vhodný 

výběr kódu, aby byl znám sdělujícímu i příjemci.

KOM UNI KAČNÍ  Š UM Y  – negativní činitele ovlivňující kvalitu komunikace.

ZPĚ T NÁ  VAZB A  – cyklický prvek komunikace umožňující jednak systematické oboustranné 

propojení mezi sdělujícím a příjemcem, jednak kontrolu vnímání sdělovaných informací.

Trend  poslední  doby  předznamenává  pokročilejší  stadium  ve  vývoji  společnosti. 

Informační společnost se začíná postupně měnit ve společnost komunikační. Prostý přístup 

k informacím  přestává  být  jednoznačnou  výhodou.  Na  významu  nabývá  schopnost 

s informacemi dále pracovat, analyzovat je, sdílet je, komunikovat.

Efektivně  a  spolehlivě  komunikovat  můžeme  jen  tehdy,  když  ovládáme  principy 

a mechanismy komunikace. Komunikace je zručnost, která se dá natrénovat. 

Komunikace  není  jen  oboustranná  výměna  informací,  ale  také  přesvědčování  lidí,  aby 

jednali podle přání iniciátora, vytváření určitých obrazů v jejich mysli,  které pak ovlivňují 

jejich jednání. Je v zájmu organizace ke komunikaci v jakékoli podobě přistupovat aktivně. 

Potřeba  osobních  komunikačních  dovedností  roste  úměrně  s  postavením  v  organizační 

hierarchii.

Řízení je bez komunikace nemyslitelné,  v každé organizaci musí být vytvořen základní 

systém pravidel,  komunikačních  kanálů  a  mantinelů  interpersonální  komunikace.  Moderní 

komunikační technika je považována za jeden z pilířů globalizace.

Komunikace sama o sobě  znamená přenos informací. Spojíme-li toto slovo s pojmem 

sociální,  jedná  se  o  přenos  informací  mezi  lidmi.  Je  to  tedy  nejen  sdělování,  ale  také 

přijímání  informací.  Poměrně výstižná definice komunikace (kterých je více),  ji  vymezuje 

jako  „výměnu významů mezi lidmi, která se uskutečňuje především prostřednictvím jazyka 

a     je možná v míře, v níž mají individua společné poznání, potřeby a postoje“   (záleží také na 

intonaci hlasu, gestech, pohybech těla, atd.)

Nezbytnou  podmínkou  pro  průběh  komunikace  je  sdílení  nějakých  elementárních 

významů.
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 zdroj  → informace  →  zpráva →kód  →  vysílač
↑  kanál ↓
příjemce ←informace← zpráva ← kód  ←  adresát

(Smekal, 1998)6

Aby komunikace byla úspěšná, záleží na zpětné vazbě. Právě tato vazba může vysílajícího 

účastníka přesvědčit  o účinku komunikace,  reakcích příjemce a dává možnost ovlivnit  její 

průběh. 

Ráda bych upozornila ještě na jeden jev, který se nazývá komunikační šum a dělí se na:

vnější – hluk, špatně čitelná zpráva, nevhodné prostředí atd.,

vnitřní – příjemcovy  schopnosti,  nejasná  podoba  sdělování,  mylné  předpoklady, 

nedostatečná zpětná informace.

Důležitým prvkem komunikace, a platí to zejména pro vedoucího pracovníka, je asertivita, 

často mylně považovaná za sobecké až agresivní sebeprosazování. ASERTIVITA je praktický 

způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své 

myšlenky, zájmy, city, názory, postoje, přičemž bere ohled na práva a potřeby druhých.

Mezi základní komunikační dovednosti patří například: projev a technika projevu, řeč těla, 

technika  řeči  –  jazyk,  pestrost,  kompetentní  naslouchání  (rozdíl  mezi  slyšením 

a nasloucháním),  roviny  naslouchání  –  ušima,  očima,  srdcem,  proces 

naslouchání - dešifrování signálů, uložení do paměti  a zpětná vazba, vizuální komunikace, 

neverbální komunikace – výrazy obličeje, způsob držení těla, pohledy, pohyby očí, změna 

vzdálenosti  mezi  komunikujícími,  ovládání  prostoru  atd.  Již  pouhý  výčet  některých 

základních pojmů ukazuje na složitost celého komunikačního procesu.

Jedním z atributů kultury školy při verbální komunikaci je řeč. Řeč ředitele školy, volba 

slov, užívání spisovných výrazů, rychlost,  hlasitost.  Také intonace má velký vliv na toho, 

nebo ty, které řídící pracovník, případně kdokoli jiný oslovuje. Chce-li ředitelka školy navodit 

partnerský vztah se spolupracovníky, který je důležitým faktorem pro silnou školní kulturu, 

bude  volit  formu  dialogu.  V takovém  případě  by  dialog  měl  být  oboustranně  vyvážený. 

Komunikace  má  řadu  dalších  aspektů,  jako  je  naslouchání,  kladení  otázek  a neverbální 

komunikace. Je zjištěno (dle antropologa A. Mehrabiana), že pouze 7 % sdělení je vyjádřeno 

6   ONDROVÁ, Z. Komunikace, Karlovarský vzdělávací institut, s. r. o., Karlovy Vary, str. 9
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verbálně, 38 % vokálně (tón hlasu, jeho síla, intonace, atd.) a 55 % neverbálně. Na neverbální 

komunikaci  se  dá  poznat  dobře  i  kultura  školy.  Zde  je  důležitý  výraz  tváře,  energické 

podávání ruky, kontakt pohledem, styl chůze a vzdálenost od osoby, s kterou komunikujete.

Komunikace patří mezi velmi důležité manažerské dovednosti, které prezentují schopnosti 

a dovednosti manažera a je prostředkem k efektivnímu dosažení vytyčených cílů podniku. 
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4. 3. Oblasti působnosti vedoucích pracovníků

Vedoucí pracovník má vymezené určité kompetence, které umožňují odpovědně zvládnout 

postavení, které má. V mém případě, jako ředitelky mateřské školy, vůči dětem předškolního 

věku, vůči jejich rodičům, zřizovateli, mým kolegyním a v neposlední řadě vůči společnosti.

Dalo by se to shrnout do několika základních bodů:

1. Pedopsychologický – spočívá především v případě mateřské školy orientovat se na 

přípravu soužití dítěte v kolektivu a jeho roli v něm.

2. Didaktický – vedení dítěte k tomu, aby si uvědomilo odpovědnost, kterou bude mít ve 

vzdělávacích  podmínkách při  vstupu do základní  školy.  Vzbudit  v  něm zájem o vzdělání 

(zvídavost), objevovat a podporovat možné předpoklady (talent), které v sobě má.

3. Pedagogicko-organizační – zde je nutné se orientovat na řízení vztahů a činností ve 

škole tak, aby vzniklo co nejpříznivější klima k podpoře vzdělávacího procesu. Znamená to 

vytvořit určitou strategii organizace, která zahrnuje kooperaci učitelů s vedením školy i mezi 

sebou navzájem, zapojování rodičů a veřejnosti do dění ve škole, a v neposlední řadě zapojení 

obce. Vytvářet tedy kvalitní kulturu školy.

4. 4. Shrnutí

Zvláště  v mateřských  školách  existuje  jeden  výrazný  moment,  který  ovlivňuje  jejich 

identitu. Je to jejich feminizace. Podíváme-li se do historie, tak zjistíme, že příležitosti pro 

ženy v oblasti vedení lidí se až do 80. let spíše omezovaly na malý okruh povolání. Ženy 

uváděly, že musely k dosažení úspěchu vynaložit větší úsilí a že trpěly pracovní diskriminací. 

V současné době se v souvislosti s tím, že se ženy stále více uplatňují ve vedoucích funkcích 

a absolvují  manažerské  školy,  objevuje  nový zájem o  zkoumání  problematiky  vedení  lidí 

a jeho  aplikaci  na  ženy.  Harvard  Bussines  Review  informovala  o  studii  zpracované 

Mezinárodním ženským fórem (IWF). Výsledky šetření  jsou zajímavé,  ale nelze je použít 

jako konečný verdikt pro to, čí styl vedení je lepší.7

Právě ale ve školství více než v jiných oborech tvoří ženy vrcholový management. 

7  DONNELLY jr. J., GIBBON J., IVANCEVICH J. Management, Praha, 1997, str. 465 – 468, 
     ISBN 80-7169-422-3
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5 .  J A K  B U D O V A T  K U L T U R Y  Š K O L Y

Pro ředitelky mateřských škol je to skutečně složitá věc a ne nadarmo se mluví o tom, že 

proces  řízení  změn  vyžaduje  nový  typ  manažera.  Ten  se  především  vážně  zabývá 

formulováním vizí, vytyčováním cest, jak dosáhnout cílů, firemní kulturou. Ví, že když tyhle 

věci budou sdílet i jeho spolupracovníci, uvolní se tím obrovská lidská pracovní, intelektuální 

a kreativní energie, která umožní čelit konkurenci, řešit změny, které přicházejí zvenčí a je 

třeba je dostat do vnitřního života školy.

Měla  by  to  být  vůdčí  osobnost  s přirozenou  autoritou,  která  vytvoří  inspirativní  vizi 

budoucnosti, bude mít schopnost stanovit cíle a také je srozumitelně lidem vysvětlit. Platí tu 

jedno řecké přísloví, které hovoří o tom, že jenom ten, kdo zná svůj cíl jej může dosáhnout.

5. 1. Kroky vedoucí k úspěchu

Důležité je, aby lidé věděli, kdo   je škola  . Říká se tomu identita (školy). Měli by také znát, 

proč tady jsme, důvod existence školy, jaké je její poslání, jaké hodnoty škola vyznává a co 

charakterizuje její práci. Zaměstnanci by také měli vědět,  kam škola kráčí, jaký bude její 

další vývoj, jaká je představa o její budoucnosti. Tedy vize. A když je znají, měli by vědět, 

jaké cíle s ní souvisí. A také jim říci, jaká je strategie školy – jak chce cílů dosáhnout. 

P O S L Á N Í  Š K O L Y
Velice důležité je zaměstnancům objasnit, proč jsme jako škola tady a co je důvodem její 

existence.  Znají-li  lidé  poslání  školy,  vytváří  to  mezi  nimi  a  školou  silnou  jednotu 

a obrovskou  zainteresovanost.  Řídí  se  principem  ztotožnění,  sadou  kritérií  a  návodů 

a nepotřebují  nikoho,  kdo by je  řídil  na každém kroku,  kontroloval  a  kritizoval.  Je  přece 

zásadní rozdíl mezi přístupem lidí, kteří vyznávají zásadu chci to a to dělat tak a tak, a mezi  

přístupem musím to dělat (tedy bez identifikace s posláním školy). Ovšem stejně důležité jako 

mít definici poslání školy je, aby se na její tvorbě podíleli zaměstnanci. Není to snadné a nelze 

to očekávat ani od každého. 
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V I Z E ,  C Í L E
Pod  pojmem  vize  je  třeba  vidět,  že  máme  nějakou  představu,  obraz,  jak  by  měla 

v budoucnu (třeba za 5 let) škola vypadat. Abychom tu představu mohli naplnit, musíme si 

stanovit  nějaké  cíle.  Přitom každý  z nich  by  měl  být  specifický,  měřitelný,  akceptovaný, 

reálný a termínovaný. 

S T R A T E G I E
Strategie je cesta, jak dosáhnout cílů. Aby byla skutečně realizována, musí být přenesena 

do každodenního života školy. Je velmi důležité, aby školská strategie byla rozpracována do 

strategie  jednotlivých  úseků  a  ta  zase  do  individuálních  strategických  cílů  (úkolů) 

jednotlivých pracovníků. Proto, aby strategie byla úspěšně realizována, je třeba splnit čtyři 

následující body: Jasnost – strategii školy by měl znát každý pracovník a vědět, v čem se ho 

týká. Akceptace – pracovník by měl vědět, proč svou práci vykonává a že ji chce vykonávat. 

Podpora a důvěra – každý pracovník by měl ve své práci pociťovat podporu a důvěru svého 

nadřízeného a celé školy. Nástroj – jednoduchý a srozumitelný způsob přenášení strategie do 

praxe.

D Ů L E Ž I T O S T  K O M U N I K A C E

Cílem komunikace je  identifikovaný pracovník, který je „osloven“ řadou přesvědčivých 

argumentů, vyjasněním problémů a důvodů, proč to či ono je nutné. Protože bez komunikace 

se  dá  jen  nařizovat  –  a  to  nevede  k  identifikaci  pracovníka.  Zde  bych  zdůraznila,  že 

identifikovaný pracovník je nejlépe motivovaný pracovník. Jen takového spolupracovníka 

lze do procesu změn zapojovat. Je to zdlouhavá práce, ale trpělivost a důslednost se vyplácí. 

A jaké formy k tomu využívat?  Uvedu jen některé:  individuální  konzultace,  neformální 

setkávání, dotazníky nebo např. management by walking, atd. Ovšem nezáleží jen na kvantu 

forem, je třeba, aby formy vznikaly promyšleně, se zajímavými nápady.
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M O T I V A C E  P R A C O V N Í K Ů ,  D E L E G O V Á N Í
Všichni jsme si vědomi toho, že finanční motivace ve školství je velmi omezená záležitost.  

Škola  jako  nezisková  organizace  má  v tomto  ohledu  mizivé  možnosti.  Jak  tedy  přimět 

pracovníky k vyšším výkonům, k větší zainteresovanosti,…

Pokusme  se  najít  odpověď ve  slovech  Stephena  R.  Coveye  8: „… nestačí  jen  s lidmi 
správně zacházet a pak jich správně využívat, jak nás učil starý model. Musíte lidem pomoci,  

aby v tom, co dělají, nalezli smysl a naplnění. Lidé nechtějí být organizacemi „využíváni“  
jako oběti nebo jako pěšci na šachovnici. Chtějí být správci svých vlastních zdrojů. Chtějí mít  

pocit, že osobně přispívají k něčemu, co má nějaký smysl. Pak je třeba, abyste věřili ve skrytý  
lidský potencionál. Goethe řekl: Chováte-li se k někomu jako k člověku, kterým je, zůstane 

tím, čím je. Chováte-li se k němu jako k člověku, kterým by mohl být, stane se tím, čím by  
mohl a měl být.“

Převeďme si to do praktického jazyka: když někomu dáte jasně najevo, že mu důvěřujete, 

pracujete  s ním,  radíte  se,  otevíráte  mu  možnosti,  povzbuzujete  ho  –  stává  se  „lepším“, 

dosahuje lepších výsledků.

Konkrétně to znamená nebát se přenést kompetence na spolupracovníky, to jest dát jim 

právo  samostatně  rozhodovat  v  zadaných  úkolech.  Tomuto  procesu  se  říká  delegování. 

Vedoucí  pracovník  přitom zůstává  zodpovědný  za  splnění  celkového  úkolu  a  rozhodnutí 

svých  spolupracovníků.  Delegování  vede  k  tomu,  že  spolupracovníci  rostou  ve  svých 

schopnostech.  Zvyšuje se motivace spolupracovníků, kteří  cítí  větší  odpovědnost. Vedoucí 

pracovník pak má i díky delegování více času na podstatné úkoly. 

T Ý M O V Á  P R Á C E
Chápeme-li  týmovou  práci  jako  efektivní  formu  organizace  lidské  práce,  potom  lze 

konstatovat,  že  v centru  zájmu týmové práce  je lidský zdroj  jako bytost  nadaná vlastním 

rozumem, tvůrčími schopnostmi, zkušenostmi, znalostmi a v neposlední řadě vůli pracovat na 

určité motivační úrovni. Slovo tým znamená v původním staroanglickém termínu „spřežení,  
potah“. V přeneseném smyslu týmem rozumíme sportovní mužstvo. V obou případech působí 

jejich složky (koně či hráči) jako celek a plní společný cíl.

Slovo tým naznačuje, že tu jde o přesah jednotlivce. Že tým je víc než jedinec, to nelze 

popřít. 

8  COVEY R. S. 7 návyků vůdčích osobností, PRAGMA, 2002. ISBN 80-8521-341-9
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P R O P A G A C E
Kromě přesvědčivé praxe je nutné využívat i propagace, která by měla být jasnou zprávou 

pro potencionální  zákazníky,  konkurenci  apod.  Škola  potřebuje informovat  své zákazníky 

a partnery o existenci, cílech, aktivitách a nabídce školy a vyvolat u nich zájem.

Lze zde využívat např. jednu z forem marketingové komunikace public relations  – PR, 

jejímž  hlavním cílem je  vytváření  příznivých představ  (image),  které  na  veřejnosti  škola, 

popř. její vzdělávací program či jiné aktivity bude mít.

Image je nehmotný majetek, přesněji řečeno určitý obraz firmy/školy v zrcadle chápání 

veřejnosti.  Odráží  v  sobě nejrůznější  faktory,  např.  kvalitu  poskytovaných služeb,  tradici, 

spolehlivost, dobré jméno. K dobré image nestačí jen dobrý produkt, ale stále větší význam 

mají dnes doprovodné aktivity společnosti, cílený marketing, public relations, komunikace se 

zákazníky.

5. 1. 1. Public relations

Public relations –  veřejné vztahy.  Takto zní sice doslovný překlad, ale chápeme-li PR 

jako systém, nelze definici zúžit na pouhá dvě slova, protože se jedná o komplex několika 

samostatných oborů jako je například sociologie, psychologie, žurnalistika a další, které se 

touto problematikou zabývají. Většina definic popisuje nebo uvádí spíše účinek systému PR 

nebo metody a prostředky, které jsou v této souvislosti užívány.

„Public  relations  –  vztahy  k  veřejnosti;  výzkum  a  ovlivňování 
veřejnosti  (veřejného  mínění)  s  využitím  teorií  a  poznatků  zvláště 
sociologie a psychologie. Praktiky PR jsou využívány např. při zkoumání 
vztahů  mezi  podniky,  institucemi  a  společenským  prostředím.“  

Encyklopedický slovník, Praha 1993

Aby se naše informace dostaly k takové (relevantní) části veřejnosti, potřebujeme nutně 

komunikační kanály, nejčastěji hromadné sdělovací prostředky či média jako prostředníky pro 

případ komunikace s tzv. externí veřejností, resp. prostředky interní komunikace pro případ 

komunikace  s  veřejností  interní.  Nezbytnou  podmínkou PR je  tedy  existence  oboustranně  
průchodných  komunikačních  kanálů.  K práci  ve  smyslu  PR rozhodně patří  umění  takové 

komunikační kanály vytvářet, využívat jich a udržovat je. 
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Nástroje PR. Škola může použít pro styk s veřejností řady nástrojů. Vedení školy nebo její 

pracovník,  který  je  pověřen  stykem  s  veřejností,  připravují  pro  média  informace  o škole 

pozitivního  charakteru.  Jedná se  např.  o  tiskové  konference,  zprávy,  události,  vystoupení 

zástupců školy, tištěné materiály školy, různé propagační prostředky, atd.

Pro zviditelnění  školy,  tedy pro její reklamu a zároveň i  získávání  sponzorů,  je účelné 

vydávání různých brožurek a letáčků o škole, kalendářů, časopisů, pohlednic, triček, ale také 

používání hlavičkového papíru, vlastních ozdobných spisových desek, vizitek atd.

Velice  rozšířené  jsou  www.stránky,  jako  jedna  z forem  prezentace  školy,  poskytující 

základní  kontaktní  údaje,  charakteristiku,  historii,  poslání,  jednotlivé  činnosti  a  nabídku 

služeb. Je to rozhodně jeden z nejúčinnějších nástrojů vytváření povědomí a určitého názoru 

na školu. 

Cílené  poskytování  darů  (sponzoring)  je  také  jedním  ze  způsobů  komunikace  školy 

s veřejností a tvoří důležitou složku PR. Význam dárce určité finanční částky například na 

podporu školy, není jen v poskytnutí daru samotného, ale je umocněn i jeho vztahem ke škole. 

Dárcovství je v tomto případě vyjádření zodpovědnosti firmy vůči prostředí, v němž působí. 

Spoluvytváří to image jak dárce, tak i školy a stačí k tomu např. dobře umístěné logo firmy na 

webu školy.

Pomocí public relations se škola zviditelňuje, zvyšuje svoji prestiž a image. Na veřejnosti 

takto zviditelněná, tedy známá mateřská škola, má daleko výhodnější pozici.

5. 2. Shrnutí

Z výše uvedeného je  patrno,  že  vytvářet  a  realizovat  kulturu  školy není  nic  snadného. 

Znovu připomínám, že se nedá nařídit, ale je ji třeba zažít, ztotožnit se s ní. A k tomu jsou 

třeba čas a trpělivost, vynalézavost při vysvětlování a přesvědčování všech zúčastněných.

Důležitost vztahů s veřejností spočívá v tom, že pro jakoukoli organizaci, tedy i školu je 

mnohem  snazší  stát  se  úspěšnou  v  dosahování  vytčených  cílů  za  podpory  a  pochopení 

veřejnosti, než pokud čelí všeobecnému nezájmu. V tomto pojetí musí být vztahy s veřejností 

nástrojem managementu a pomáhat k tomu, aby škola mohla přežít v konkurenčním prostředí 

a rozvíjet se.
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6 .  D Ů S L E D K Y  K U L T U R Y  Š K O L Y

6. 1. Vliv kultury školy na výchovu dětí

„Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce:

hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují,
ale jak by se naučili více ti, kteří se učí.“ 9

Myslet si, že vzdělávání je absolvováním školy pro jednou uzavřený proces, je mylné. Pro 

každého, kdo chce uspět, je důležité pochopit, že k tomu nestačí být vyzbrojen přirozenou 

inteligencí, dosaženým vzděláním nebo dokonce titulem, ale že je především třeba nedopustit 

ustrnout na úrovni, které jsme jednou dosáhli, a stále se snažit neztratit krok s vývojem, který 

ve stále překotnějším tempu mění hodnotu původního vzdělání každého z nás. Dopřát si tu 

možnost  neztratit  se v přívalu informací,  nedovolit  si ocitnout  se ve vědomostní  propasti, 

moci se správně orientovat a rozumět světu, ve kterém žijeme. To je smyslem vědění a jeho 

soustavného získávání.

Je zvláštní, že pokud jde o hmotný majetek, dokážeme se automaticky a rychle ztotožnit 

s myšlenkou, že jeho střádání má pro nás v jistém smyslu obohacující účinek. Naproti tomu 

prokazatelný smysl střádání vědomostí nám k naší smůle často uniká.

Představíme-li si dítě, uvědomujeme si, jakou důležitou úlohu sehrává školská vzdělávací 

soustava, cíle předškolního vzdělávání. Zde je velmi důležité vštěpovat dětem skutečnost, že 

nebudu-li naslouchat, nic se nedozvím, nebudu-li se dělit, zůstanu „chudý“, protože se nikdo 

nerozdělí se mnou. Zákonitosti platné v nejširším smyslu slova.

Jak hrou podněcovat v dítěti zájem o poznávání, o spolupráci, vědomí, že možná právě 

díky ní dojdu svého cíle je nezastupitelný úkol pro rodiče, pro pedagoga. 

Dnes, na prahu 21. století, vznikají i nové, moderní alternativy pedagogiky. Dalo by se říci, 

že  jejich  společnými  principy  jsou  demokracie  (svoboda,  odpovědnost),  humanismus, 

9 KOMENSKÝ J. A. Didaktika velká. Komenium, Brno, 1948.
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spojování  nejnovějších  vědeckých  poznatků  –  teorie  i  praxe,  sociální  odpovědnost, 

rovnoprávnost ve výchově a vzdělávání. 

Z předškolní pedagogiky můžeme hovořit o těchto alternativách – Waldorfská, Montessori, 

Daltonská, Začít spolu, Zdravá škola a také Integrovaná tematická výuka. Je tedy jen a jen na 

zvážení rodičů, který modelový projekt je jim blízký, o kterém mají dostatečné povědomí. 

Pak zbývá již jen dát si práci s výběrem vhodné školy pro své dítě. 

Protože jedině takto si děti budou odnášet co nejvíce z hodnot tohoto světa. A bylo by 

krásné, kdyby také mohly říci slovy Roberta Fulghuma „Všechno, co opravdu potřebuji znát, 

jsem  se  naučil  v  mateřské  škole“.  Autor  zde  v  kapitole  KRÉDO  uvádí:  „Moudrost  mě 

nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole.“10

6. 2. Dopad na vnitřní organizaci školy

Je  důležité  si  uvědomit,  jak  významnou  roli  hraje  styl  vedení  školy.  Jeho  úkolem  je 

především vytvořit  ty nejlepší podmínky a atmosféru k úspěšnému vzdělávacímu procesu, 

a to především vytvořením jasné koncepce, jasných kriterií, jasných pokynů.

Hlavní účelovou funkcí mateřské školy je cílevědomě orientovaný, dobře organizovaný 

pedagogický proces, jehož výsledky se co nejvíce přibližují stanoveným cílům. Proto musí 

mít vedoucí pracovník na zřeteli  vytváření příznivých podmínek – materiálně–technické, 

psychohygienické,  organizační,  personální,  podmínky  spolupráce  s  rodinou,  odborníky 

a partnery.  Kvalita  činnosti  školy  je  úzce  spjata  s  dodržováním  jasně  deklarovaných 

zásad, principů a pravidel. 

Srozumitelně  a  přehledně  vytvořené  a  zaměstnanci  akceptované  základní  organizační 

ustanovení,  vypracování  pracovních  náplní  a  kompetencí  jsou  důležitým  předpokladem 

klidného chodu školy uvnitř i směrem ven.

Vedoucí pracovník se na příznivém klimatu školy podílí zejména pojetím funkce, stylem 

vztahů k pracovníkům, k dětem. Přiměřená náročnost a důvěra ve schopnosti zaměstnanců 

vytváří ty nejlepší podmínky pro efektivní práci na úrovni otevřených partnerských vztahů. 

10  FULGHUM, R. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole, Praha, 2003, 
str. 14,  ISBN 80-7203-538-X
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Pro každého pracovníka, ale také pro děti, rodiče a partnery by škola měla být takovou 

sociální skupinou, kde se cítí dobře, kam rádi chodí a kde naleznou pocit bezpečí a dobrého 

zázemí.

Nechci  zde  rozebírat  požadavky  na  činnost  předškolního  pedagoga,  ty  jsou  jasně 

formulovány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání.  Měla jsem spíše na mysli 

důležitost jejich aplikace v praxi. A hlavně důležitost vytvořených podmínek, které pedagog 

ve své škole má. Z toho je patrné, jak již bylo řečeno, jak podstatnou úlohu v tomto hraje 

osobnost vedoucího pracovníka, kolektiv, kvalifikace pracovníků. 

Pokud si kvalitní škola toto vše uvědomuje a snaží se o co nejlepší dosažení výsledků své 

práce, musí k tomu i umět využívat kontrolní mechanizmy.  Zpětnou vazbu, ať již formou 

různých analýz, pomocí dotazníků, anonymní schránky, evaluace, využít pro další zaměření 

své odbornosti a pro další vzdělávání a sebevzdělávání. 

Každý vedoucí pracovník (ředitelka, vedoucí učitelka, zástupkyně pro mateřskou školu) by 

měl dokázat vytvořit ve své škole ideální podmínky pro své poslání a funkci mateřské školy. 

6. 3. Dopad na veřejnost

Kultura školy může v sobě zahrnovat také řadu aktivit, kterými se škola otevírá veřejnosti. 

Toto propojení s okolním prostředím a vlastně i s celou společností, toto otevření se školy má 

ovšem více aspektů. Je jím i rozšíření funkce školy, která nejen poskytuje vzdělávání svým 

žákům, ale nabízí také vzdělávací služby dalším uživatelům v obci či regionu. Využívá přitom 

svých personálních a materiálních možností, především iniciativy a tvořivosti učitelů. 

Jako  příklad  může  sloužit  iniciativa  předškolního  zařízení  v obci,  která  poskytuje 

např. kurzy počítačové gramotnosti pro školní mládež, pořádá keramické kurzy pro širokou 

veřejnost,  nabízí  své  prostory  pro  konání  různých  akcí,  participuje  na  konání  různých 

vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit. 

Neméně důležité je také aktivní zapojení a spolupráce hlavních účastníků  – sociálních 

partnerů,  představitelů  obcí  a  regionů,  rodičů  –  na  fungování  školy i  všech  úrovní 

vzdělávacího systému.

Taková kultura školy má za následek maximální zviditelnění školy. Je to zároveň jedna 

z nejkvalitnějších forem prezentace. 
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6. 4. Shrnutí

Tradiční  koncepce  řízení  se  blíží  ke  konci  své  cesty.  Konkurence  je  stále  tvrdší 

a důslednější. Když mají dvě stejně velké firmy podnikající ve stejném oboru, se stejnými 

zdroji a na stejném trhu často diametrálně odlišné výsledky, přičítá se tento rozdíl právě různé 

firemní  kultuře,  v případě  školství  to  bude rozdílná  kvalita  kultury školy.  Ta je často tou 

pomyslnou poslední ingrediencí, která rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. 

Ať už se jedná o podniky, firmy nebo školy, vždy se ty nejúspěšnější z nich vyznačují  

vysokou a často také originální firemní kulturou.
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7 .   E F E K T I V N O S T  A  P Ř Í N O S 
M A N A Ž E R S K É H O  V Z D Ě L Á N Í  V E D O U C Í H O 
P R A C O V N Í K A  P R O  K U L T U R U  Š K O L Y

Každý věk je určen k učení a tytéž meze jsou dány člověku pro život i pro učení.

J. A. Komenský

Škola by měla být středem zájmu společnosti. Úspěch člověka v životě určuje právě kvalita 

jeho vzdělání. V prostředí rychlých politických, sociálně ekonomických a technických změn 

je třeba předvídat budoucí trendy a učit se na ně reagovat. A to platí i pro školy.  Ředitelé 

a všichni  vedoucí  pracovníci  škol  jsou  nuceni  rozvíjet  svou  schopnost  týmové  práce, 

komunikační dovednosti, schopnost rozhodovat, delegovat pravomoci.

Dnešní  podoba  předškolní  výchovy  je  výrazně  ovlivněna  všemi  těmito  změnami 

posledních let. Nový charakter demokratické společnosti a tržní hospodářství se promítly i do 

způsobu řízení  školy  a  výrazně  jej  ovlivnily.  Zaběhnutý  systém řízení,  uplatňovaný  před 

listopadem 1989 se zákonitě musel těmto okolnostem podřídit a změnit se. V souvislosti se 

změnami se objevil nový pojem – školský management.

Řízení tedy v dnešní době spočívá ve schopnosti přesvědčit a motivovat zaměstnance, aby 

společně  usilovali  o  dosažení  strategického  záměru.  Manažer  budoucnosti  proto  musí 

prokazovat vůdčí schopnosti při vedení lidí.

Celá řada teoretiků prosazuje názor o nutnosti začlenění vzdělávání do každodenní praxe.

Ředitelka mateřské školy z pohledu školského managementu je manažerem školy. Je tedy 

manažerem využívajícím specifické manažerské přístupy, doporučení a metody ke zvládnutí 

specifických činností, tzv. manažerských funkcí, které jsou nezbytné k řízení školy. Dalo by 

se  vlastně  říci,  že  z  těchto  funkcí  vyplývá  nejen  řada  povinností,  ale  především  velká 

zodpovědnost. 

Se vstupem mateřských škol do právní subjektivity a v souvislosti se změnami legislativy 

je ale potřeba si také uvědomit narůst požadavků kladených na vedoucí pracovníky. Ti jsou 

vedle  svých  odborností,  ať  už  pedagogických,  ekonomických,  právních,  personálních 
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i technických nuceni neustále sledovat změny v legislativě, seznamovat se s novými trendy ve 

všech těchto oblastech, neustále se sebevzdělávat a vše poznané uplatnit v praxi. Jsou také 

nuceni se vyrovnávat se zvyšujícími nároky ze strany dětí, rodičů, zřizovatele, veřejnosti, ale 

také ze strany různých kontrolních orgánů. U ředitelek mateřských škol bych ještě chtěla 

poukázat na nárůst práce administrativního charakteru, na rozdíl od jiných typů škol, které 

mají k dispozici další pracovníky – hospodářky školy, sekretářky, asistentky.

Předpoklady pro výkon funkce ředitelky stanoví zákon č. 563/2004 Sb.11 Mimo morální 

vyspělosti a občanské bezúhonnosti je v popředí odborná pedagogická způsobilost, za kterou 

je považováno:

• vysokoškolské  vzdělání  získané  studiem  v  akreditovaném  studijním  programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku ,

• vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu 

vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 

vzdělávání,

• střední  vzdělání  s  maturitní  zkouškou získané  ukončením vzdělávacího programu 

středního  vzdělávání  v  oboru  zaměřeném  na  přípravu  učitelů  předškolního 

vzdělávání.

Tyto  požadavky jsou nezbytné  pro  výkon všech pedagogických  pracovníků,  v  případě 

ředitelky předškolního zařízení  je navíc podmínkou též pedagogická  praxe pro příslušnou 

školu, jejíž délka závisí na typu a počtu tříd.

Dle  §  24  téhož  zákona  mají  pedagogičtí  pracovníci  po  dobu výkonu své  pedagogické 

činnosti povinnost dalšího vzdělávání,  kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. 

Další  vzdělávání  se  uskutečňuje  na  vysokých  školách,  v  zařízeních  pro  pedagogické 

pracovníky a  v  jiných  vzdělávacích  institucích  na  základě  akreditace  udělené  příslušným 

ministerstvem. 

Některé semináře však mohou být pro školy finančně nedostupné, nebo spojené s časovou 

zátěží i problematickou dopravou. Zde mám na mysli hlavně mimopražské účastnice.

Různé  fakulty  a  vysoké  školy  poskytují  vysokoškolskou  formu  přípravy  řídících 

pracovníků.  Nejrozsáhlejší  šestisemestrové  studium  realizuje  Ústav  profesního  rozvoje 

pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Z  uvedeného  tedy  vyplývá,  že  možnosti  pro  další  studium,  či  manažerské  studium 

vedoucích pracovníků jsou poměrně dostatečné. Zákoník práce navíc povoluje pedagogickým 
11  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 6
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pracovníkům využívat pracovních úlev ke studiu. A navíc funkční studium výrazně napomáhá 

kvalitně a efektivně řídit zařízení, má pozitivní vliv na chod školy a já si zde troufám říci, že 

tím zároveň posiluje její prestiž v očích veřejnosti. 

Je tedy jen a jen na zvážení a rozhodnutí vedoucího pracovníka školy, zda se k takovému 

kroku rozhodne. Jako manažer, lépe řečeno dobrý manažer, si musí ale uvědomit, jak již bylo 

řečeno v úvodu, že současná všeobecná tendence spočívá v důležitosti funkce řízení lidských 

zdrojů, která vyžaduje permanentní angažovanost. A nezbytné úsilí v této oblasti nemůže být 

výsledkem  práce  jedné  osoby,  ale  principy  a  zásady  musí  sdílet  všichni,  kteří  se  na 

každodenní realizaci podílejí. A tím jsou všichni zaměstnanci předškolního zařízení. Jejich 

profesionalita, odbornost a lidský přístup se odráží na výsledném „zákazníkovi školy“, kterým 

je dítě předškolního věku.

Závěr

Mohu konstatovat z vlastní zkušenosti, že potřeba dalšího vzdělávání je nezbytná nejen pro 

vedoucího pracovníka, ale také pro pedagoga. Současné studium školského managementu je 

pro  nás,  studující,  velkým  přínosem.  Poskytuje  systematické  vědomosti,  dovednosti 

a schopnosti  v oboru a tím nám umožňuje lépe zvládat  komplexní  a náročné úkoly řízení 

a také pochopit širší souvislosti těchto procesů.
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8 .  E V A L U A C E  K U L T U R Y  Š K O L Y
„Co se měří, to se zlepšuje.“

Peter F. Drucker

Poměrně vysoký stupeň autonomie školy, která sama rozhoduje o tom, jak bude učit, je 

nutné vyvážit systematickým hodnocením dosahovaných výsledků, aby byla zajištěna kvalita 

a efektivita její práce.

Cílem je dotvořit takový komplexní systém evaluace, který bude založen na jasné koncepci 

vzdělávací politiky,  na definování vzdělávacích cílů, na zpracování vzdělávacích programů 

i z nich odvozených kritérií  evaluace a  na vypracování  a využívání  vhodných evaluačních 

nástrojů. 

Dalším opatřením,  které  má  významné  důsledky  pro  další  rozvoj  celého  vzdělávacího 

systému,  je  zavedení  nové  formy  hodnocení.  Je  jí  vlastní  evaluace  školy,  nezbytné 

východisko každého úsilí o změnu a pro dosažení vysoké kvality vzdělávání. Vlastní evaluace 

školy  –  realizovaná  ovšem  za  spoluúčasti  uživatelů,  je  současně  jedním  z  nezbytných 

předpokladů  autonomie  školy  a  je  nezbytnou  součástí  přípravy  výroční  zprávy 

i dlouhodobého záměru rozvoje školy.  Slouží i jako jeden ze vstupů pro externí hodnocení 

školní inspekcí.

Hodnocení procesu a výsledků vzdělávání lze uskutečňovat na několika úrovních podle 

toho, kdo se stává subjektem hodnocení. Jedná se o hodnocení ze strany učitelek, ředitelek, 

pedagogické rady, rodičů a také školní inspekce. Podstatné je, že by každé hodnocení ve svém 

důsledku mělo sloužit především samotnému dítěti.

Kultura a péče o kulturu školy se odráží ve výsledcích vzdělávací oblasti a proto se vyplatí 

ji  věnovat  velkou  pozornost.  Neustále  je  potřeba  svoji  práci  vylepšovat  a  zdokonalovat, 

poučovat se ze svých chyb. Proto je nutno se ohlížet zpět, využívat kontrolních mechanizmů. 

Evaluace je dlouhodobý proces, který má svá pravidla, kriteria. Je tedy nezbytné provádět ji 

průběžně, ať již formou řízeného pozorování, rozhovorů, analýzy školních dokumentů, nebo 

formou dotazníků. K této diagnostice je důležité doporučit využití  co nejvíce technik,  aby 
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nedocházelo  ke  zkreslení  v  důsledku  jednostrannosti.  Více  propojených  technik  může 

prohlédnout týž problém z více stran a tím jsou výsledky objektivnější.

Evaluace  školy  byl  donedávna  neznámý  pojem.  V  souvislosti  s  platností  Rámcového 

programu  pro  předškolní  vzdělávání  vyplynul  pro  školy  nový  systém  hodnocení,  který 

začínají postupně uplatňovat ve své praxi. 

Mohu zde opět konstatovat další podstatnou výhodu mého současného studia školského 

managementu, jehož součástí jsou i semináře k nové problematice evaluace. 

Mohla  jsem si  tedy v  předstihu  před  ostatními  mateřskými  školami  vytvořit  evaluační 

systém výchovy a vzdělávání, včetně evaluace kultury školy. Systém určitě není definitivní, 

ani dokonalý, ale je prvním krokem, který budeme pilovat ke zdárnému konci a naší plné 

spokojenosti. 

Předkládám na  závěr  pro  inspiraci  návod  k  evaluaci  kultury  školy,  včetně  způsobu  a 

nástrojů hodnocení. 
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Způsob a nástroje hodnocení

CO JAK KDO
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KULTURA
ŠKOLY

Dotazník pro hodnocení 
kultury školy

ředitelka
učitelky
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dotazníku

Dotazník pro učitelky, pro 
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učitelky
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2x ročně
vyhodnocení,

evaluač. Zpráva

Dotazník pro rodiče učitelky 1x ročně
vyhodnocení

dotazníku

Hospitační záznamy
ředitelka

zástupkyně
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směrem 
dovnitř

- společné cíle

- převládající styl řízení ve vztahu k lidem

- organizační struktura, režim školy

- důvěra ve vedení školy

- kontrola

- motivace pracovníků

- rozvoj učitelů

- pracovní podmínky

- estetické prostředí

- vztahy mezi pracovníky
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9 .  V Ý Z K U M N Á  Č Á S T

9. 1. Cíle šetření

Cílem šetření bylo jednak zjistit,  jak dalece si školy – vedení i  pedagogové uvědomují 

důležitost a nutnost pěstování kultury školy a jaký je pohled na tuto problematiku jak ze stran 

vedoucích pracovníků (ředitelek), tak ze stran pedagogů (učitelek).

Dalším cílem průzkumu bylo zmapovat, jaký je zájem ředitelek MŠ o další vzdělávání se 

v oblasti managementu, tedy v oblasti, která je pro kulturu školy stěžejní, jakou formu studia 

upřednostňují  a  jakým  způsobem  se  oslovené  školy  otevírají  veřejnosti,  jaká  je  úroveň 

prezentace na oslovených školách.

Šetření  bylo  prováděno  formou  2  dotazníků,  které  byly  ředitelkám  mateřských  škol 

předány  buď  osobně  –  kolegyním  ze  studia  školského  managementu  a  kolegyním 

z mateřských  škol,  sídlících  na  území  Prahy,  nebo  byly  zaslány  v  elektronické  podobě 

mateřským školám v ostatních krajích republiky.

Dotazník č. 1 – DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ KULTURY ŠKOLY, určený jak pro 

ředitelky,  tak  pro  učitelky,  zkoumá  faktory,  které  kulturu  školy  ovlivňují,  především 

komunikaci, pracovní podmínky pro výuku, vztahy mezi učiteli a žáky a další.

Dotazník č. 2 – DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL zjišťoval, do 

jaké míry jsou ředitelky ochotny se sebevzdělávat  v oblasti  managementu a jak dalece se 

oslovené školy otevírají veřejnosti a jak se prezentují.

Odpovědi  na  zadané  otázky  dávaly  respondentům  možnost  výběru  buď  slovním 

zhodnocením, nebo zvolením odpovídajícího ohodnocení (hodnoty 1 až 5).

Šetření bylo zaměřeno na 2 cílové skupiny:

• ředitelky mateřských škol – dotazníky č. 1, č. 2.

• učitelky mateřských škol – dotazník č. 1
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9. 2. Pilotní projekt a výsledky šetření

Před rozesláním dotazníků bylo nutno zjistit,  zda jsou srozumitelné,  snadno vyplnitelné 

a zároveň, zda povedou k získání požadovaných údajů. Využila jsem zkušenosti z výzkumu 

kultury  školy na  své  mateřské  škole,  kde  jsem použila  DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ 

KULTURY ŠKOLY, uvedený v publikaci  D. Jakubíkové a L. Egera.12  Pro zjednodušení 

hodnocení  nebylo  využito  možnosti  zpracování  dotazníku  metodou  Kilmann-Saxtonovy 

mezery, která se vypočítává rozdílem bodů mezi očekáváním a skutečností. Hodnocení bylo 

provedeno pouze označením nejlépe odpovídající hodnoty. 

Výzkum na vlastní škole byl prováděn 2 měsíce před započetím výzkumné části. Dotazník 

vypracovalo všech 7 učitelek, otázky byly pro ně srozumitelné, výběr hodnotících odpovědí je 

zde přehledně zpracován.

Dotazník č. 2 jsem předem konzultovala na regionální poradě ředitelek mateřských škol 

(přítomno bylo 5 ředitelek mateřských škol z oblasti sídliště Petřiny v Praze 6). I pro ně byly  

otázky srozumitelné, pouze volily z nabídnutých odpovědí. 

Teprve po této fázi bylo přistoupeno k vlastnímu výzkumu.

Z celkového počtu rozeslaných a rozdaných dotazníků na 55 mateřských škol se vrátilo 

celkem  174  vyplněných  dotazníků.  133  dotazníků  vyplnily  pedagogické  pracovnice, 

41 dotazníků vyplnily vedoucí pracovníci. 

Pro  neúplné  zpracování  bylo  vyřazeno  celkem 21  dotazníků  pedagogických  pracovnic 

a 1 dotazník od ředitelek.

Do celkového  vyhodnocení  bylo  tedy zahrnuto  112 dotazníků učitelek  a  40  dotazníků 

ředitelek  mateřských  škol,  z  nichž  13  využilo  možnosti  dalšího  vzdělávání  formou 

bakalářského studia školského managementu (dále jen studující ředitelky).

Počet kontaktovaných školek 55
Počet školek, které reagovaly na 
výzvu 41

Návratnost v % 74,5
Celkem vyhodnoceno dotazníků 152
Z toho od pedagogických 
pracovnic 112

od ředitelek 40 z toho  ředitelky 27

12 EGER, L.; JAKUBÍKOVÁ, D. Kultura školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. 

        ISBN 80-7083-441-2
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studující ředitelky 13

Za  zmínku  určitě  stojí  dodat,  že  podle  slov  několika  ředitelek  použijí  ony  samy 

DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ KULTURY ŠKOLY ke své další práci. Odpovědi učitelek 

z jejich škol byly pro ně sice mnohdy překvapující, protože to pro některé z nich byla i vítaná  

možnost vyjádřit svůj názor, ale na druhou stranu si ze získaných informací dokáží vzít to 

podstatné, co ke svému dalšímu zaměření potřebují.
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9. 3. Vyhodnocení dotazníků

Dotazník č. 1 pro hodnocení kultury školy
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vyhodnocení – (112 respondentů)
Otázk

a FAKTOR 1 2 3 4 5 Průměrné
hodnocení

1. SPOLEČNÉ
CÍLE

žádné povědomí 
o cílech školy. 

neúčast na 
plánování

malá znalost cílů 
a nízká účast na 

plánování

průměrné 
povědomí o 

cílech, možnost 
účasti na 
plánování

dobrá znalost 
cílů, účast na 
společném 
plánování

úplná znalost 
cílů, jasná 
orientace, 

společný plán

4,12 
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

2. DŮVĚRA VE 
VEDENÍ ŠKOLY

nedůvěra ve 
vedení školy

nízká důvěra ve 
vedení školy

průměrná či 
částečná důvěra 
ve vedení školy

většina sboru věří 
vedení školy

vysoká důvěra ve 
vedení školy

4,28
 (nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

3.
PŘEVLÁDAJÍCÍ 

STYL ŘÍZENÍ VE 
VZTAHU 
K LIDEM

neexistuje 
možnost 

spoluúčasti na 
řízení a 

rozhodování

jsou omezené 
možnosti 

vyjádření se, 
názory jiných se 
berou v úvahu 

jen zřídka

lidé mají možnost 
se k věcem 

vyjádřit, někdy je 
to bráno v úvahu 
při rozhodování

vedení obvykle k 
názorům 

pracovníků hodně 
přihlíží a využívá 

je i při 
rozhodování

pracovníci mají 
vždy možnost se 

vyjádřit k 
důležitým 

otázkám,je velká 
snaha dosáhnout 

v základních 
věcech konsensu

4,02
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 5)

4.
REŽIM ŠKOLY 

A ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA

o režimu nelze 
mluvit, nefunkční 

struktura

formální režim i 
struktura nejsou 

dodržovány, 
delegování 
nefunguje

režim a struktura 
s některými 

problémy, klady i 
zápory

dobrý režim školy 
s fungující 

organizační 
strukturou

velmi dobře 
zaběhlý a 

dodržovaný 
režim, funkční 

struktura, včetně 
delegování 
pravomocí

4,00
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

5. ZAMĚŘENÍ 
VEDENÍ NA 
PRACOVNÍ 

ÚKOLY

je zde velmi nízká 
orientace na 

výkon

výkonové 
ukazatele a 

výsledky práce 
nejsou hlavní

výsledky a 
výkony se sledují 

někdy více, 
někdy méně

výsledkům a 
výkonnosti se 

věnuje náležitá 
pozornost

škola je vysoce 
orientována na 
výkon, plnění 
úkolů se velmi 

3,86
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)
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sleduje

42



K U L T U R A  Š K O L Y  –  Závěrečná bakalářská práce strana

Pokračování tabulky
Otázk

a FAKTOR 1 2 3 4 5 Průměrné
hodnocení

6. KONTROLA
chybí účinná 

kontrola téměř 
všeho a všech

kontrola je 
zaměřena pouze 
na vyhledávání 

viníků

kontrola je 
průměrně přísná 

a intenzivní s 
průměrným 

zaměřením na 
všechny

kontrola je na 
dobré úrovni, 

hledají se i 
příčiny problému, 

nejen viníci

kontrola je 
systematická a 

kvalitní, 
zaměřena na 

hledání příčin i na 
prevenci, 

postihuje vše

3,98
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

7. MOTIVACE 
PRACOVNÍKŮ

motivaci se 
nepřikládá žádný 

význam

lidé jsou 
minimálně 

motivováni k 
práci

motivace 
pracovníků je 

průměrná

motivace 
pracovníků je na 

dobré úrovni

motivace ve 
škole vede k 
vysokému 

nasazení,má 
systém

3,78
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

8.
KOMUNIKACE A 
INFORMOVANOS
T PRACOVNÍKŮ 

ŠKOLY

minimální
 informovanost, 

závažné 
problémy v 
komunikaci

špatná
 informovanost, 

důležité 
informace dost 

často chybí

střední 
informovanost, 

občas se objevuje 
zadržování 
důležitých 
informací

dobrá
 informovanost, 
pracovníci mají 

potřebné 
informace, 

komunikace bez 
problémů

výborná 
informovanost, 

komunikace 
probíhá jak shora 

dolů, tak zdola 
nahoru i 

horizontál-ně

3,80
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

9.
KOMUNIKACE 

ŠKOLY S OKOLÍM 
A RODIČI

nedostatečná, 
vykazuje řadu 
nedostatků a 
nedorozumění

škola se jí věnuje 
málo, je podporů-

měrná

je asi dostatečná, 
jsou zde 

příležitosti ke 
zlepšení

je dobrá, 
zaměřená 

především na 
rodiče

velmi kvalitní, 
škola věnuje 

velkou pozornost 
komunikaci s 
partnery a s 

rodiči

4,20
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

10. INOVATIVNOST
projevy 

inovativnosti 
prakticky nejsou, 

není podpora

inovativnost 
pracovníků se 

nevyžaduje, malá 
inovativnost

inovativnost je 
jen průměrná, 

vyvolaná 
naléhavou 
nutností

inovativnost 
pracovníků je 

všude patrná, je 
ceněná

mimořádná 
inovativnost,škol
a je považována 
za průkopníka

3,87
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

11. ROZVOJ UČITELŮ neexistuje jasná 
personální 

politika, DVPP se 
nepodporuje

personální 
politika je 

založena na 
intuici, DVPP 

personální 
politika existuje 
spíš na papíře, v 
praxi se hodně 

jasná personální 
politika, která se 

v zásadě 
dodržuje a 

jasná personální 
politika, vysoká 
podpora rozvoje 
učitelů a DVPP

4,25
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)
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téměř neprobíhá
porušuje, DVPP 

se přikládá malý 
význam

podporuje včetně 
DVPP
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Pokračování tabulky
Otázk

a FAKTOR 1 2 3 4 5 Průměrné
hodnocení

12.
PRACOVNÍ 
PODMÍNKY

 PRO VÝUKU

velmi špatné, 
neodpovídají 
zákonným 
normám

špatné, 
v určitých 
případech 

neodpovídají

průměrně, 
něco by mohlo 

být určitě  i lepší

dobré pracovní 
podmínky pro 
práci učitelů

vynikající 
pracovní 

podmínky, které 
berou v úvahu i 

individuální 
potřeby 

pracovníků

4,01
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

13.
ESTETICKÉ 

PROSTŘEDÍ 
A POŘÁDEK

velmi špatná 
estetická úroveň, 

nepořádek
 až špína

špatná estetická 
úroveň včetně 

problémů s 
hygienou a 

úklidem

vcelku dobrá 
estetická úroveň, 

čistota

velmi dobrá 
estetická úroveň 

bez problémů

výjimečná 
estetická úroveň 

pracoviště i 
pracovníků, která 
podporuje image

3,92
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 4)

14. VZTAHY MEZI 
PRACOVNÍKY

špatné vztahy, 
některé až 
nepřátelské

vztahy nejsou 
vyrovnané,spolup

ráce nízká

vztahy umožňují 
potřebnou 
spolupráci

vztahy jsou 
dobré, pracovníci 

spolupracují

výborné vztahy, 
atmosféra 

týmové 
spolupráce

3,96
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 5)

15. VZTAHY MEZI 
UČITELI A ŽÁKY

vztahy jsou 
špatné, vyskytují 

se i závažné 
problémy

vztahy mohou 
být lepší, často 

se vyskytují 
problémy

interakce je 
průměrná, s 

výkyvy na obě 
strany

dobré vztahy 
přispívají k 

pohodě při výuce

výborné vztahy a 
atmosféra důvěry 

přispívají k 
výsledkům

4,53
nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 5)

16.
OČEKÁVÁNÍ 
VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ

neočekávají se 
dobré výsledky, 

nezájem

nízké očekávání 
výsledků 

vzdělávání

očekává se 
dosažení 

standardu

očekává se 
dosažení 

nadprůměrných 
výsledků

vysoké očekávání 
výborných a 
vynikajících 

výsledků výuky

3,70
(nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 3)
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Dotazník č. 1 pro hodnocení kultury školy
PRO ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Celkem 40 respondentů.
Srovnávací hodnocení ředitelek MŠ (27 respondentů) a ředitelek, které využily možnost dalšího vzdělávání (13 respondentů)

Otáz
ka FAKTOR 1 2 3 4 5

Průměrné hodnocení
Ředitelky 

MŠ
Studující 
ředitelky

1. SPOLEČNÉ
CÍLE

žádné 
povědomí 

o cílech školy,
neúčast na 
plánování

malá znalost 
cílů 

a nízká účast 
na plánování

průměrné 
povědomí o 

cílech, možnost 
účasti na 
plánování

dobrá znalost 
cílů, účast na 
společném 
plánování

úplná znalost 
cílů, jasná 
orientace, 

společný plán

4,25 
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,27 
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

2. DŮVĚRA VE 
VEDENÍ ŠKOLY

nedůvěra ve 
vedení školy

nízká důvěra 
ve vedení školy

průměrná či 
částečná 
důvěra 

ve vedení školy

většina sboru 
věří vedení 

školy
vysoká důvěra 
ve vedení školy

4,25 
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,28 
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

3.
PŘEVLÁDA-JÍCÍ 
STYL ŘÍZENÍ 
VE VZTAHU 

K LIDEM

neexistuje 
možnost 

spoluúčasti 
na řízení 

a rozhodování

jsou omezené 
možnosti 

vyjádření se, 
názory jiných 

se berou v 
úvahu jen 

zřídka

lidé mají 
možnost se k 

věcem vyjádřit, 
někdy je to 

bráno v úvahu 
při rozhodování

vedení obvykle 
k názorům 
pracovníků 

hodně přihlíží a 
využívá je i při 
rozhodování

pracovníci mají 
vždy možnost 
se vyjádřit k 
důležitým 

otázkám, je 
velká snaha 
dosáhnout 

v základních 
věcech 

konsensu

4,38
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 5)

4,31
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4.
REŽIM ŠKOLY

 A 
ORGANIZAČNÍ 

STRUKTURA

o režimu nelze 
mluvit, 

nefunkční 
struktura

formální režim
i struktura 

nejsou 
dodržovány,
delegování 
nefunguje

režim a 
struktura 

s některými 
problémy, 

klady 
i zápory

dobrý režim 
školy 

s fungující 
organizační 
strukturou

velmi dobře 
zaběhlý a 

dodržovaný 
režim, funkční 

struktura, 
včetně 

delegování 
pravomocí

4,00
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,07
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

5. ZAMĚŘENÍ je zde velmi výkonové výsledky a výsledkům a škola je vysoce 3,75 3,70
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VEDENÍ NA 
PRACOVNÍ 

ÚKOLY
nízká orientace 

na výkon
ukazatele a 

výsledky práce 
nejsou hlavní

výkony se 
sledují někdy 
více, někdy 

méně

výkonnosti se 
věnuje náležitá 

pozornost

orientována na 
výkon, plnění 
úkolů se velmi 

sleduje

(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)
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Pokračování tabulky

Otáz
ka FAKTOR 1 2 3 4 5

Průměrné hodnocení
Ředitelky 

MŠ
Studující 
ředitelky

6. KONTROLA
chybí účinná 

kontrola téměř 
všeho a všech

kontrola je 
zaměřena 
pouze na 

vyhledávání 
viníků

kontrola je 
průměrně 

přísná 
a intenzivní 
s průměrným 
zaměřením na 

všechny

kontrola je na 
dobré úrovni, 

hledají se i 
příčiny 

problému, 
nejen viníci

kontrola je 
systematická a 

kvalitní, 
zaměřena na 

hledání příčin i 
na prevenci, 
postihuje vše

4,00
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,00
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

7. MOTIVACE 
PRACOVNÍKŮ

motivaci se 
nepřikládá 

žádný význam

lidé jsou 
minimálně 

motivováni k 
práci

motivace 
pracovníků je 

průměrná

motivace 
pracovníků je 

na dobré 
úrovni

motivace ve 
škole vede k 
vysokému 

nasazení, má 
systém

3,75
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,11
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

8.

KOMUNIKACE 
A 

INFORMOVAN
OST 

PRACOVNÍKŮ 
ŠKOLY

minimální 
informovanost, 

závažné 
problémy v 
komunikaci

špatná 
informovanost,

 důležité 
informace dost 

často chybí

střední 
informovanost, 

občas se 
objevuje 

zadržování 
důležitých 
informací

dobrá 
informovanost, 
pracovníci mají 

potřebné 
informace, 

komunikace 
bez problémů

výborná 
informovanost, 

komunikace 
probíhá jak 

shora dolů, tak 
zdola nahoru 
i horizontálně

4,00
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,20
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

9.
KOMUNIKACE 

ŠKOLY S 
OKOLÍM A 

RODIČI

nedostatečná, 
vykazuje řadu 
nedostatků a 
nedorozumění

škola se jí 
věnuje málo, 

je 
podprůměrná

je asi 
dostatečná, 

jsou zde 
příležitosti ke 

zlepšení

je dobrá, 
zaměřená 

především na 
rodiče

velmi kvalitní, 
škola věnuje 

velkou 
pozornost 

komunikaci s 
partnery a s 

rodiči

4,00
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,27
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 5)

10. INOVATIVNOST

projevy 
inovativnosti

prakticky 
nejsou, není 

podpora

inovativnost 
pracovníků se 
nevyžaduje, 

malá 
inovativnost

inovativnost je 
jen průměrná, 

vyvolaná 
naléhavou 
nutností

inovativnost 
pracovníků je 
všude patrná, 

je ceněná

mimořádná 
inovativnost, 

škola je 
považována za 

průkopníka

3,88
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

3,91
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

11. ROZVOJ 
UČITELŮ

neexistuje 
jasná 

personální 
politika je 

personální 
politika existuje 

jasná 
personální 

jasná 
personální 

4,25
(nejčastěji 

4,36
(nejčastěji 
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personální 
politika, DVPP 

se nepodporuje

založena na 
intuici, DVPP 

téměř 
neprobíhá

spíš na papíře, 
v praxi se 

hodně 
porušuje, DVPP 

se přikládá 
malý význam

politika, která 
se 

v zásadě 
dodržuje a 
podporuje 

včetně DVPP

politika, vysoká 
podpora 

rozvoje učitelů 
a DVPP

se opakuje 
hodnota 4)

se opakuje 
hodnota 5)
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Pokračování tabulky

Otáz
ka FAKTOR 1 2 3 4 5

Průměrné hodnocení
Ředitelky 

MŠ
Studující 
ředitelky

12.
PRACOVNÍ 
PODMÍNKY 
PRO VÝUKU

velmi špatné, 
neodpovídají 
zákonným 
normám

špatné, v 
určitých 

případech 
neodpovídají

průměrně, 
něco by mohlo 

být určitě 
i lepší

dobré pracovní 
podmínky pro 
práci učitelů

vynikající 
pracovní 

podmínky, 
které berou v 

úvahu i 
individuální 

potřeby 
pracovníků

4,25
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,45
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

13.
ESTETICKÉ 

PROSTŘEDÍ A 
POŘÁDEK

velmi špatná 
estetická 
úroveň, 

nepořádek až 
špína

špatná 
estetická 

úroveň včetně 
problémů s 
hygienou a 

úklidem

vcelku dobrá 
estetická 

úroveň, čistota

velmi dobrá 
estetická 

úroveň bez 
problémů

výjimečná 
estetická 
úroveň 

pracoviště i 
pracovníků, 

která 
podporuje 

image

4,13
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)

4,20
(nejčastěji 
se opakuje 

hodnota 
4+5)

14. VZTAHY MEZI 
PRACOVNÍKY

špatné vztahy, 
některé až 
nepřátelské

vztahy nejsou 
vyrovnané,
spolupráce 

nízká

vztahy 
umožňují 
potřebnou 
spolupráci

vztahy jsou 
dobré, 

pracovníci 
spolupracují

výborné 
vztahy, 

atmosféra 
týmové 

spolupráce

4,25
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 5)

4, 37
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 5)

15.
VZTAHY MEZI 

UČITELI A 
ŽÁKY

vztahy jsou 
špatné, 

vyskytují se i 
závažné 
problémy

vztahy mohou 
být lepší, často 

se vyskytují 
problémy

interakce je 
průměrná, s 

výkyvy na obě 
strany

dobré vztahy 
přispívají k 
pohodě při 

výuce

výborné vztahy 
a atmosféra 

důvěry 
přispívají k 
výsledkům

4,50
nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 5)

4,60
nejčastěji se 

opakuje 
hodnota 5)

16.
OČEKÁVÁNÍ 
VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ

neočekávají se 
dobré 

výsledky, 
nezájem

nízké 
očekávání 
výsledků 

vzdělávání

očekává se 
dosažení 

standardu

očekává se 
dosažení 

nadprůměrnýc
h výsledků

vysoké 
očekávání 

výborných a 
vynikajících 

výsledků výuky

3,63
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 3)

3,95
(nejčastěji 
se opakuje 
hodnota 4)
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9. 4. Potvrzení, vyvrácení hypotéz, závěr, doporučení.

9. 4. 1. Hypotéza č. 1
Jednotlivé prvky kultury školy vidí odlišně ředitelky a učitelky.

Tabulka č.3

Tato  tabulka  č.3  srovnává  odpovědi  pedagogických  pracovnic  s odpověďmi  ředitelek 
z dotazníku č. 1, týkajícího se kultury školy.

Údaje v prvním sloupci  byly vypočteny z celkového počtu 40 odpovědí  pedagogických 
pracovnic.  Vzhledem  k počtu  odpovědí  ředitelek,  byl  z celkového  počtu  112  odpovědí 
pedagogických pracovnic proveden náhodný výběr  tak, aby srovnávací počty odpovídaly (40 
versus 40). Údaje ve druhém sloupci pak tvoří průměr odpovědí všech ředitelek (40).

Třetí sloupec ukazuje, které otázky byly ředitelkami nadhodnoceny, tedy oceněny vyšší 
známkou  hodnotící  stupnice  (1  –  5),  než  tomu  bylo  u  učitelek.  Naopak  čtvrtý  sloupec 
označuje ty otázky, které ředitelky podhodnotily, tedy ocenily nižší známkou než pedagogické 
pracovnice.

Z tabulky je zřejmé, že z celkového počtu 16 otázek ředitelky mateřských škol přisuzují 
vyšší  hodnoty  celkem  13  otázkám,  tj.  81,25  %,  naopak  pouze  3  otázkám,  tj.  18,75  % 
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otázka

Pedagogické 
pracovnice MŠ

Všechny ředitelky 
MŠ

ROZDÍL

Průměrné hodnocení: Průměrné hodnocení: Ředitelkami 
nadhodnocené

Ředitelkami 
podhodnocené

1 4.12 4.26 +0.14
2 4.28 4.27 –0.01
3 4.02 4.35 +0.33
4 4.00 4.04 +0.04
5 3.86 3.73 –0.14
6 3.98 4.00 +0.02
7 3.78 3.93 +0.15
8 3.80 4.10 +0.30
9 4.20 4.14 –0.07

10 3.87 3.90 +0.02
11 4.25 4.31 +0.05
12 4.01 4.35 +0.34
13 3.92 4.17 +0.25
14 3.96 4.31 +0.35
15 4.53 4.55 +0.02
16 3.70 3.79 +0.09
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přisoudily nižší hodnoty. Rozdíly v průměrném hodnocení však dosahují pouze desetin, místy 
i setin hodnotící stupnice 1 až 5.   

Tato skutečnost je znázorněna také v podobě grafu č.1. Z průběhu křivek vyplývá sklon 
k vyššímu  hodnocení  ze  strany  ředitelek,  pouze  u  otázek  č.  2,  5  a  9  vidíme,  že  byly 
ohodnoceny nižší hodnotou. 
Graf č.1                       

Nejméně  byla  ohodnocena  poslední  otázka,  týkající  se  očekávání  výsledků  vzdělávání. 

Podíváme-li  se  blíže  na  tabulku  č.4  vidíme,  jak  byla  ohodnocena  jednotlivými 

respondentkami.  Je  zajímavé  zjištění,  že  studující  ředitelky  přikládají  vzdělání  sice  vyšší 

význam, než ostatní, ale přesto tuto otázku neohodnotily nejvyšší známkou. 

Tabulka č.4

OČEKÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Pedagogické pracovnice Ředitelky Studující ředitelky

očekává se dosažení standardu očekává se dosažení  
nadprůměrných výsledků

3,70
(nejčastěji se opakuje 

hodnota 3)

3,63
(nejčastěji se opakuje 

hodnota 3)

3,95
(nejčastěji se opakuje hodnota 

4)
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Průměrné hodnocení učitelky X ředitelky

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

otázka čís lo

ho
dn

oc
en

í

Pedagogické pracovnice MŠ Všechny ředitelky MŠ
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Závěr, doporučení.
Zcela jednoznačně se tedy  nepotvrdila hypotéza,  že:  Jednotlivé prvky kultury školy 

vidí odlišně ředitelky a učitelky. Průměrná známka, která byla přisuzována jak učitelkami, 

tak ředitelkami je 4.

Velmi pozitivní mi připadá odpověď na otázku č. 2 ze stran ředitelek. Zněla:  Důvěra ve 

vedení školy. To, že ředitelky na rozdíl od pedagogických pracovnic tuto mírně podhodnotily, 

svědčí o tom, že v důvěře ve vlastní vedení pociťují ještě rezervy, které je nutí k neustálému 

zvyšování jejich kvalit.

Největší rozdíl je evidentní u otázky č. 5: Zaměření vedení na pracovní úkoly. Je patrné, že 

ředitelky pociťují ve zpětné vazbě ve vedení ještě mezery. Důvodem může být řada aspektů, 

nedostatečné zkušenosti s vedením, chybějící manažérské znalosti, atd.

Velmi zarážející jsou výsledky u poslední otázky č. 16, která hledala odpověď na otázku, 

jaké se očekávají výsledky vzdělávání. Ze všech otázek je nejméně ohodnocena právě ona. 

Zde  je  možno  konstatovat,  že  nejen  vzdělání,  ale  i  osobnost  a  schopnosti  vedoucího 

pracovníka, jak dokáže získané informace a znalosti dále využívat, hraje významnou roli při 

tvorbě kultury školy.

Z výzkumu dále vyplývá, že ředitelky mateřských škol samy sebe nejhůře hodnotí v oblasti 

zaměření na pracovní úkoly (5), inovativnosti (10) a motivace pracovníků (7). Je to pro nás, 

jako pro vedoucí pracovníky, důležitá informace, která nám sděluje, že bychom se měli více 

zaměřit  na  tyto  oblasti.  Je  však  otázka,  zda  hodnocení  odpovídá  realitě,  nebo  zda  byly 

respondentky pouze k sobě více kritické.

To,  že  pohled  všech  pedagogických  pracovníků  na  jednotlivé  prvky  kultury  školy  je 

totožný, svědčí o tom, že kultuře školy se na oslovených školách věnuje dostatečná pozornost. 
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9. 4. 2. Hypotéza č. 2

Většina ředitelek cítí potřebu se dále vzdělávat v  oblasti managementu

Tabulka č.5

Z  přímé  otázky  č.  9  z dotazníku  číslo  2  (tabulka  č.5)  pro  ředitelky  mateřských  škol 

jednoznačně vyplývá zájem a potřeba dalšího vzdělávání se v oblasti managementu. 97,5 % 

respondentek (39 ředitelek) odpovědělo ANO, pouze 2,5 % tj. 1 ředitelka tuto potřebu necítí. 

Tato hypotéza se tedy potvrdila.

Níže uvedený graf č.2 ukazuje, jaké formy studia jsou preferovány.
  

                Graf č.2

ANO NE
  9. Cítíte potřebu se dále sebevzdělávat v oblasti managementu?

39 1
10. Jaký způsob dalšího vzdělávání považujete za nejefektivnější?

VŠ studium bakalářské nebo magisterské 19 -
funkční, systémové studium 0 -

jednotlivé akce, kurzy 13 -
sebevzdělávání dostupnou formou 8 -
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Jaký způsob dalšího vzdělávání považujete
za nejefektivnější?

0 %

47 %
20 %

33 % 

VŠ s tudium  bakalářské
nebo m agis terské

funkční, sys tém ové
s tudium

jednotlivé akce, kurzy

sebevzdělávání
dos tupnou form ou

s
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Za nejefektivnější způsob vzdělávání označilo 47 % respondentek VŠ studium bakalářské 

nebo magisterské, dalších 33 % ředitelek upřednostňuje vzdělávání formou jednotlivých akcí 

nebo kurzů.  Sebevzdělávání  dostupnou formou  preferuje  20  % dotazovaných.  O funkční, 

systémové studium byl projeven nulový zájem.
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Závěr, doporučení.
Dalo  by  se  říci,  že  při  budování  kultury  školy  nestačí  již  jen  selský  rozum.  V tomto 

složitém procesu  je  třeba  používat  nových  metod  a  způsobů  řízení,  je  třeba  seznámit  se 

i s takovými vědními obory, jako je psychologie, sociologie, používat informační technologie, 

atd.

Nelze  vycházet  pouze  z pedagogického  vzdělání,  kterým  ředitelky  disponují.  Chtějí-li 

uspět v tomto složitém procesu, musí se stále sebevzdělávat. Výsledky výzkumu ukázaly, že 

tuto potřebu neustálého vzdělávání vedoucí pracovnice pociťují, a že i mnoho z nich již tuto 

cestu k získávání nových dovedností prostřednictvím studia nastoupilo.

Domnívám se, že je k tomuto kroku nevedla pouze možnost finančního postupu, ale hlavně 

možnost  osobnostního  a  profesního růstu,  ne-li  přímo potřeba  získání  nových  pracovních 

nástrojů.

Mohu  na  tomto  místě  opět  z  vlastní  zkušenosti  doporučit  další  vzdělávání  v  oblasti 

školského managementu,  které  bylo  pro nás,  studující  velmi  cennou devizou.  Nejedná se 

pouze o teoretické studium, které se skládá z několika modulů (řízení pedagogického procesu, 

právo, ekonomika, vedení lidí, teorie a praxe managementu), ale také o praktické zkušenosti. 

O  manažerskou  praxi,  která  je  velkým  přínosem  a  obohacením  o  vzájemnou  výměnu 

zkušeností.

Komparace  sledovaných  škol  pak  přináší  srovnání,  zamyšlení  a  uvědomění  si  vlastní 

pozice,  tolik  důležité  pro  utváření  kvalitní  kultury  školy.  A  v  dnešní  době  je  to  velká 

konkurenční výhoda.

57



K U L T U R A  Š K O L Y  –  Závěrečná bakalářská práce strana

9. 4. 3. Hypotéza č. 3
Většina  mateřských  škol  využívá  svůj  potenciál  k  otevření 
se školy pro širokou veřejnost.

Tato  hypotéza  měla  zjistit,  na  jaké  úrovni  je  komunikace  mezi  školou  a  veřejností. 

Prostřednictvím  8  otázek  se  snažila  zmapovat  situaci  v otevírání  se  školy  veřejnosti. 

Následující tabulka č.6 a graf č.3 ukazují, jak si dotazované školy stojí, a jak je která forma 

PR školami využívána.
Tabulka č.6

Graf č.3
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ANO NE
1. Spolupracuje vaše škola se zřizovatelem?

(podílí se na společných aktivitách, apod.)
10 30

2. „Otevírá“ se vaše škola veřejnosti?
(pořádá kurzy či akce, kterých se může veřejnost zúčastnit)

25 15

3. Spolupracuje vaše škola s rodiči?
(zapojuje je do aktivit školy, rodiče se podílejí na činnosti školy)

40 0

4. Pořádá vaše škola akce, při kterých by se zviditelnila?
(kulturní, společenské, vzdělávací, aj. např. za účasti významných 
osobností)

9 31

5. Spolupracuje vaše škola s odborníky?
(návštěvy psychologa, logopeda, aj.)

40 0

6. Využívá vaše škola k vlastní prezentaci tiskovin, médií, vydávání 
školního časopisu, www stránek apod.?

34 6

7. Jiné aktivity – adopce na dálku, spolupráce se sponzory, atd. 8 32
8. Podílejí se aktivně na propagaci i zaměstnanci? 29 11

Prezentace školy

0
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Tato  hypotéza  se  potvrdila ,  protože  z výzkumu  zcela  jednoznačně  vyplývá,  že  školy 
komunikují s veřejností prostřednictvím různých forem PR velmi dobře. Spolupráci s rodiči 
a odborníky se  100% věnují  všechny dotazované  školy,  ostatní  –  percentuelně  vyjádřený 
podíl na jednotlivých formách – lze vyčíst z následujících grafů č.4:

Grafy č.4

Z prvního  sloupce  je  zřejmé,  které  aktivity  nejsou  příliš  využívány.  Jedná  se  zejména 
o užší spolupráci na různých akcích se zřizovatelem, což je zejména případ pražských škol, 
kdy pod jednoho zřizovatele připadá hned několik škol a proto oboustranná užší komunikace 
a  společná  činnost  je  omezena.  Naproti  tomu  venkovské  školy,  jejichž  zřizovatelem  je 
většinou obecní úřad, jsou na tom se spoluprácí na společných akcích mnohem lépe, je zde 
patrná oboustranná zainteresovanost.  Rozdělení na venkovské a městské školy nebylo sice 
předmětem výzkumu, ale tento poznatek lze z dotazníků vyčíst. A potvrzují to i zkušenosti 
mých venkovských kolegyň a moje vlastní.

Naprosto stejná je i situace u dalších dvou aktivit, u akcí pro veřejnost a jiných aktivit, jako 
např. adopce na dálku. 

Ve třetím sloupci jsou umístěny více používané formy – kurzy pro veřejnost a prezentace 
pomocí tiskovin, www. stránek.
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ANO
100 
%

Jiné  aktivity

NE
80 %

ANO
20 %
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Z  posledního  grafu  třetího  sloupce  pak  vidíme,  jaká  je  zainteresovanost  na  veškeré 
propagaci ze stran zaměstnanců. 72 % (tj. 29 zam.) se podílí na propagaci, 28 % (tj. 11 zam.) 
se  nepodílí,  jedná  se  tedy  o  školy,  jejich  ředitelky  vykonávají  tuto  činnost  samy,  tudíž, 
nepřenášejí část zodpovědnosti na zaměstnance, nedelegují pravomoci.

Lze tedy konstatovat, že ve 28 % dotazovaných škol, ať už je příčina jakákoli, je v tomto 
bodě značná rezerva.

Závěr, doporučení.
Informace je zpráva, která má význam.  Tuto větu doporučuji všem ředitelkám  vyrýt  

zlatým písmem nad jejich pracovní stůl. 

S větší či menší intenzitou je každá škola nucena obhajovat své místo na slunci. A právě 

prostřednictvím PR se může k tomuto cíli přiblížit.

Smyslem PR je dlouhodobě plánovat a zajišťovat vztah školy s veřejností jak na úrovni 

strategické,  tak taktické.  Výsledky lze očekávat v budování povědomí a vytváření  názoru. 

Obecně lze říci, že právě prostřednictvím PR si škola buduje a chrání svůj image – svůj obraz, 

jak jej vnímá veřejnost. A že by mělo jít o obraz pro školu, jejímž posláním je sloužit co 

nejlépe ke spokojenosti svých malých klientů, lichotivý, je zcela jasné. 

Pro úspěšnost a dobrou pověst školy již zdaleka neplatí jen „dobré zboží se chválí samo“, 

škola  musí  neustále  hledat  účinné  způsoby  zachycení  a  udržení  zájmu.  Jak  už  bylo 

konstatováno, nejde jen o reklamu či propagaci, prezentaci, ale jde o cílevědomé vytváření 

určitého obrazu o škole v podobě přijatelné pro širokou veřejnost. 

Při vhodně zvolených formách prezentace lze dosáhnout velmi dobrých výsledků a to jak 

u externí  veřejnosti,  která  si  školu  díky  sponzorům,  akcím,  atd.  snáze  zapamatuje,  tak 

i u veřejnosti interní tedy zaměstnanců, kdy si tato osvojí názor, že právě jejich škola je silná, 

stabilní, konkurenceschopná, společensky úspěšná.
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1 0 .  Z Á V Ě R
Motto: Lidé jsou naše největší bohatství

„Jak to u nás ve škole vypadá a jak to tam chodí,“  tak by se velmi zjednodušeně dal 

parafrázovat  poměrně rozsáhlý a složitý obsah pojmu kultura školy.  Přes jistou rozdílnost 

definic mnoha autorů, většina z nich se shoduje v tom, že se jedná o specifický vzorec názorů, 

sociálních  hodnot,  norem a  naučených  způsobů  zvládání  sociálních  a  pracovních  situací, 

založený  na  dlouhodobých  zkušenostech.  Ty  zpravidla  vznikly  během  historie  existence 

školy,  jsou považovány za správné,  vhodné,  a  tedy žádoucí  a  jsou proto i  manifestovány 

v chování jejích zaměstnanců. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že každá škola má svoji 

kulturu, a to i tehdy, pokud si to neuvědomuje či ji takto nenazývá. Je však třeba vědět, že  

kultura školy je něco, co od samého počátku existence školy spolurozhoduje o její úspěšnosti 

a s penězi souvisí jen do jisté míry.

Utváření  a  prosazování  kultury  školy  je  velmi  obtížný  proces.  Jednak  má  komplexní 

charakter, protože se dotýká všech oblastí fungování školy a jednak jeho podstata spočívá 

v ovlivňování myšlení, sociálního chování i pracovního jednání lidí.

Je však třeba si uvědomit všechna rizika spojená s absencí cílevědomě utvářené kultury 

školy a co nejdříve formulovat strategii školy, a to alespoň v jejích nejhrubších obrysech. Zde 

je třeba si vyjasnit, jakou školou vlastně chceme být, jak se chceme odlišit od ostatních škol,  

poskytujících identické služby. Kdo je naším rozhodujícím klientem, jak chceme být vnímáni 

nejen  zákazníky,  ale  i  vlastními  zaměstnanci  a  co  by  mělo  být  naší  nejvýraznější 

charakteristikou,  dále  pak  definovat  základní  požadavky  na  sociální  chování  a  pracovní 

jednání zaměstnanců školy, včetně sebe sama. 

Nový, potřebnými vědomostmi vybavený management objevuje hodnoty v zaměstnancích. 

Je si vědom toho, že lidský potenciál je pravým zdrojem bohatství školy a že jeho rozvíjení 

má  pro  další  budoucnost  školy  značný  význam.  Kultura  školy  se  tak  stává  po  právu 

primárním zdrojem zájmu.  Principy řízení  se obohacují  o prvky psychologie,  akcentuje se 

motivování, pozornost se zaměřuje na zodpovědnost zaměstnanců s rozsáhlými pravomocemi.

Protože centrem zájmu každé mateřské školy jsou předškolní děti, musíme si my, vedoucí 

pracovníci uvědomit, jak důležité je prostředí a podmínky, které dětem nabízíme. Sama jsem 
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za své praxe poznala při návštěvách několika mateřských škol, že zdaleka ne všechny školy se 

o to snaží. 

Proto  cílem  mé  bakalářské  práce  bylo  zjistit,  jak  dalece  si  tuto  skutečnost  vedoucí 

pracovníci školy uvědomují, jaký je pohled pracovníků v předškolních zařízeních na kulturu 

školy, zda se této problematice věnují a zda vedoucí pracovníci mají potřebné znalosti, nebo 

naopak cítí potřebu dalšího vzdělávání.

I když jsem si vědoma, že počet respondentů je v celorepublikovém měřítku nízký, jsou 

zde zjištěny v současné době převážně pozitivní  informace.  Všechny dotazované mateřské 

školy mají  dostatečné  povědomí v této  oblasti,  řada  z nich se intenzivně  věnuje budování 

kvalitní kultury školy. I z reakcí ředitelek velmi pozitivně vyznívá závěr, že je zde snaha o 

další  zvyšování  kvalifikace  v oblasti  managementu.  Takto  zmapovaná  situace  tedy 

nasvědčuje, že veškeré aktivity byly již nastartovány a nic nebrání osloveným školám na cestě 

k dosažení kvalitní kultury školy.

Z vlastní zkušenosti doporučuji všem vedoucím pracovníkům další vzdělávání v oblasti 

školského managementu formou bakalářského studia. Protože právě oni jsou prvními tvůrci 

a nositeli  kultury  na  svých  školách.  Naučí  se  nové  techniky,  modely  a  lépe  se  budou 

orientovat ve svém oboru, budou lépe zvládat náročné úlohy řízení.
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P ř í l o h a  č .  1 .

DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ KULTURY ŠKOLY
otáz
ka FAKTOR 1 2 3 4 5

1. SPOLEČNÉ
CÍLE

žádné 
povědomí o 
cílech školy, 
neúčast na 
plánování

malá znalost 
cílů a nízká 

účast na 
plánování

průměrné 
povědomí o 

cílech, 
možnost 
účasti na 
plánování

dobrá 
znalost cílů, 

účast na 
společném 
plánování

úplná 
znalost cílů, 

jasná 
orientace, 
společný 

plán

2.
DŮVĚRA 

VE VEDENÍ 
ŠKOLY

nedůvěra ve 
vedení školy

nízká důvěra 
ve vedení 

školy

průměrná či 
částečná 
důvěra ve 

vedení školy

většina 
sboru věří 

vedení školy

vysoká 
důvěra ve 

vedení školy

3.

PŘEVLÁDAJ
ÍCÍ STYL 
ŘÍZENÍ 

VE VZTAHU
 K LIDEM

neexistuje 
možnost 

spoluúčasti 
na řízení a 

rozhodování

jsou 
omezené 
možnosti 

vyjádření se, 
názory 

jiných se 
berou v 

úvahu jen 
zřídka

lidé mají 
možnost se 

k věcem 
vyjádřit, 

někdy je to 
bráno v 

úvahu při 
rozhodování

vedení 
obvykle k 
názorům 

pracovníků 
hodně 

přihlíží a 
využívá je i 

při 
rozhodování

pracovníci 
mají vždy 

možnost se 
vyjádřit k 
důležitým 

otázkám, je 
velká snaha 
dosáhnout v 
základních 

věcech 
konsensu

4.

REŽIM 
ŠKOLY 

A 
ORGANIZA

ČNÍ 
STRUKTUR

A

o režimu 
nelze mluvit, 

nefunkční 
struktura

formální 
režim i 

struktura 
nejsou 

dodržovány, 
delegování 
nefunguje

režim a 
struktura s 
některými 
problémy, 

klady i 
zápory

dobrý režim 
školy s 

fungující 
organizační 
strukturou

velmi dobře 
zaběhlý a 

dodržovaný 
režim, 
funkční 

struktura, 
včetně 

delegování 
pravomocí

5.

ZAMĚŘENÍ 
VEDENÍ 

NA 
PRACOVNÍ 

ÚKOLY

je zde velmi 
nízká 

orientace na 
výkon

výkonové 
ukazatele a 

výsledky 
práce nejsou 

hlavní

výsledky a 
výkony se 

sledují 
někdy více, 
někdy méně

výsledkům a 
výkonnosti 
se věnuje 
náležitá 

pozornost

škola je 
vysoce 

orientována 
na výkon, 

plnění úkolů 
se velmi 
sleduje

6. KONTROLA
chybí účinná 

kontrola 
téměř všeho 

a všech

kontrola je 
zaměřena 
pouze na 

vyhledávání 
viníků

kontrola je 
průměrně 
přísná a 

intenzivní
 s 

průměrným 
zaměřením 
na všechny

kontrola je 
na dobré 
úrovni, 

hledají se 
i příčiny 

problému, 
nejen viníci

kontrola je 
systematická

 a kvalitní, 
zaměřena na 

hledání 
příčin
 i na 

prevenci, 
postihuje vše

7. MOTIVACE 
PRACOVNÍ

KŮ

motivaci se 
nepřikládá 

žádný 
význam

lidé jsou 
minimálně 
motivováni

 k práci

motivace 
pracovníků 
je průměrná

motivace 
pracovníků 
je na dobré 

úrovni

motivace ve 
škole vede

 k vysokému 
nasazení,
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má systém

8.

KOMUNIKA
CE 
A

INFORMOV
A-NOST 

PRACOVNÍ
KŮ ŠKOLY

minimální 
informovano
st, závažné 
problémy 

v 
komunikaci

špatná 
informovano
st, důležité 
informace 
dost často 

chybí

střední 
informovano
st, občas se 

objevuje 
zadržování 
důležitých 
informací

dobrá 
informovano

st, 
pracovníci 

mají 
potřebné 

informace, 
komunikace 

bez 
problémů

výborná 
informovano

st, 
komunikace 
probíhá jak 
shora dolů, 
tak zdola 
nahoru

 i 
horizontálně
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Pokračování 

9.
KOMUNIKA
CE ŠKOLY 
S OKOLÍM 
A RODIČI

nedostatečn
á, vykazuje 

řadu 
nedostatků a 
nedorozumě

ní

škola se jí 
věnuje málo, 
je podporů-

měrná

je asi 
dostatečná, 

jsou zde 
příležitosti 
ke zlepšení

je dobrá, 
zaměřená 
především 
na rodiče

velmi 
kvalitní, 

škola věnuje 
velkou 

pozornost 
komunikaci s 
partnery a s 

rodiči

10. INOVATIVN
OST

projevy 
inovativnost 

prakticky 
nejsou, není 

podpora

inovativnost 
pracovníků 

se 
nevyžaduje, 

malá 
inovativnost

inovativnost 
je jen 

průměrná, 
vyvolaná 

naléhavou 
nutností

inovativnost 
pracovníků 

je všude 
patrná, 

je ceněná

mimořádná 
inovativnost, 

škola je 
považována 

za 
průkopníka

11. ROZVOJ 
UČITELŮ

neexistuje 
jasná 

personální 
politika, 
DVPP se 

nepodporuje

personální 
politika je 

založena na 
intuici, DVPP 

téměř 
neprobíhá

personální 
politika 

existuje spíš 
na papíře,
v praxi se 

hodně 
porušuje, 
DVPP se 
přikládá 

malý 
význam

jasná 
personální 
politika, 

která se v 
zásadě 

dodržuje 
a podporuje 
včetně DVPP

jasná 
personální 
politika, 
vysoká 

podpora 
rozvoje 

učitelů a 
DVPP

12.
PRACOVNÍ 
PODMÍNKY

 PRO 
VÝUKU

velmi 
špatné, 

neodpovídají 
zákonným 
normám

špatné, 
v určitých 
případech 

neodpovídají

průměrně, 
něco by 

mohlo být 
určitě i lepší

dobré 
pracovní 
podmínky 
pro práci 
učitelů

vynikající 
pracovní 

podmínky, 
které berou 

v úvahu 
i individuální 

potřeby 
pracovníků

13.
ESTETICKÉ 
PROSTŘEDÍ 
A POŘÁDEK

velmi špatná 
estetická 
úroveň, 

nepořádek 
až špína

špatná 
estetická 
úroveň 
včetně 

problémů 
s hygienou
 a úklidem

vcelku dobrá 
estetická 
úroveň, 
čistota

velmi dobrá 
estetická 

úroveň bez 
problémů

výjimečná 
estetická 
úroveň 

pracoviště 
i pracovníků, 

která 
podporuje 

image

14.
VZTAHY 

MEZI 
PRACOVNÍ

KY

špatné 
vztahy, 

některé až 
nepřátelské

vztahy 
nejsou 

vyrovnané, 
spolupráce 

nízká

vztahy 
umožňují 
potřebnou 
spolupráci

vztahy jsou 
dobré, 

pracovníci 
spolupracují

výborné 
vztahy, 

atmosféra 
týmové 

spolupráce

15.
VZTAHY 

MEZI 
UČITELI A 

ŽÁKY

vztahy jsou 
špatné, 

vyskytují se i 
závažné 

problémy

vztahy 
mohou být 
lepší, často 
se vyskytují 
problémy

interakce je 
průměrná, 
s výkyvy na 
obě strany

dobré 
vztahy 

přispívají 
k pohodě při 

výuce

výborné 
vztahy a 

atmosféra 
důvěry 

přispívají k 
výsledkům

16. OČEKÁVÁN
Í 

neočekávají 
se dobré 

nízké 
očekávání 

očekává se 
dosažení 

očekává se 
dosažení 

vysoké 
očekávání 
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VÝSLEDKŮ 
VZDĚLÁVÁ

NÍ
výsledky, 
nezájem

výsledků 
vzdělávání standardu nadprůměrn

ých výsledků

výborných a 
vynikajících 

výsledků 
výuky

Děkuji Vám za čas, který jste věnovala vyplnění dotazníku a přeji hezký den.

Jana Kučerová

P ř í l o h a  č .  2 .

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Děkuji Vám za čas, který jste věnovala vyplnění dotazníku a přeji hezký den.
Jana Kučerová
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ANO NE
1. Spolupracuje vaše škola se zřizovatelem?

(podílí se na společných aktivitách, apod.)
2. „Otevírá“ se vaše škola veřejnosti?

(pořádá kurzy či akce, kterých se může veřejnost zúčastnit)
3. Spolupracuje vaše škola s rodiči?

(zapojuje je do aktivit školy, rodiče se podílejí na činnosti 
školy)

4. Pořádá vaše škola akce, při kterých by se zviditelnila?
(kulturní, společenské, vzdělávací, aj. např. za účasti 
významných osobností)

5. Spolupracuje vaše škola s odborníky?
(návštěvy psychologa, logopeda, aj.)

6. Využívá vaše škola k vlastní prezentaci tiskovin, médií, 
vydávání školního časopisu, www stránek apod.?

7. Jiné aktivity – adopce na dálku, spolupráce se sponzory, atd. 
8. Podílejí se aktivně na propagaci i zaměstnanci?
9. Cítíte potřebu se dále sebevzdělávat v oblasti managementu?
10. Jaký způsob dalšího vzdělávání považujete za nejefektivnější?

VŠ studium bakalářské nebo magisterské
funkční, systémové studium
jednotlivé akce, kurzy
sebevzdělávání dostupnou formou
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