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Resumé  

 Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou 

delegování kompetencí vedoucích zaměstnanců škol na ostatní 

spolupracovníky. Mapuje popisovanou problematiku a nabízí případná 

řešení.  

 Vychází z přesvědčení, že přestože jsou ředitelé škol 

v současnosti přetěžováni natolik, že nejsou schopni zabezpečit 

všechny aspekty své práce, z  různých důvodů nevyužívají delegování 

svých pravomocí.   

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The thesis deals with the questions how to delegate the leader´s 

power to other staff   colleagues.  It   maps out these problems and offers 

some contingent solutions. 

The thesis is based on the conviction that although the directors of 

schools are hazed in so far as they are not able to provide all aspects of 

their work, they do not use their powers delegation for many reasons. 
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1. Úvod  

 Rámec problému, kterým se zabývá tato práce, představuje 

penzum činností, které jsou průběžně či periodicky řešeny 

managementem školy a které ředitel osobně vykonávat nemusí. Často 

se jedná o činnosti, které spadají do principu subsidiarity a jejich 

delegování na ostatní pracovníky školy je, či by mohlo být přínosnější 

pro školu, její zaměstnance a v konečném důsledku i pro samotného 

vedoucího pracovníka.  

 Některé z těchto činností byly vytipovány a zaneseny do 

dotazníku, který byl distribuován ve webové formě řádově pěti stovkám 

ředitelů a ředitelek škol nejrůznějšího zaměření.  

 Mou snahou bylo poodhalit současnou situaci v postojích 

ředitelů na popisovanou problematiku delegování pravomocí vedoucích 

pracovníků a nabídnout případná řešení či širší penzum úspěšně 

předávaných kompetencí.  

 Práce vychází z obecného přesvědčení, že v současné školní praxi 

je ředitel školy natolik přetěžován, že není v jeho reálných možnostech 

zabezpečit všechny aspekty, které by zajištěny být měly. Nejsou-li pak 

řešeny přímo, měli by být alespoň promyšleny v dostatečném 

předstihu, který je pro danou věc vždy nějakým způsobem časově 

limitován. 

 „Ideální“ ředitel by proto měl být schopen vybudovat tým lidí, na 

které se v případě potřeby může obrátit. Odpovědnosti za delegované 

činnosti se tím v žádném případě nezbaví, ale má-li tým, který práci 

odpovědně odvede, má odlehčený vlastní časový prostor, ve kterém se 

může věnovat jiným nezastupitelným, či nedelegovatelným problémům.  

 Existuje celá řada vedoucích pracovníků, která by zcela určitě 

ráda takovýto tým vybudovala, ale z různých důvodů má obavy 

k takovému kroku přistoupit a uskutečnit jej. 
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 Z nařízení vlády č. 469/2002 Sb. vyplývá řada činností, které 

ovšem bezpodmínečně nemusí zajišťovat sám ředitel školy. Jedná se 

tedy o činnosti, kterými může být pověřen jiný zaměstnanec, či 

zaměstnanci školy. Mohou tak jimi být pověřeni například vedoucí 

jednotlivých vyučovacích předmětů nebo kateder.  

 Tato práce se proto pokusí nabídnout přehled, jak jsou v běžné 

školní praxi řešeny vytipované činnosti a poskytnout zpětnou vazbu 

k jejich jeho úspěšnému využití. Čtenář má tedy možnost posoudit, 

které činnosti by mohl uplatnit ve své praxi a přidat je tak mezi své, 

případně již úspěšně delegované činnosti. Současně se dozví, jaké 

procento vedoucích pracovníků delegování těchto konkrétních činnosti 

už v praxi úspěšně využívá.  
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2. Cíl práce 

 Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře se současnou situací 

v oblasti delegování kompetencí ředitelů škol na své spolupracovníky a 

chce poskytnout čtenáři soubor možných řešení při případném 

delegování vlastních kompetencí.  

 Vychází z přesvědčení, že v současné školní praxi jsou ředitelé 

škol natolik přetěžovaní, že nemohou efektivně zajistit veškeré úkoly, 

které jsou jim ukládány. 

  Text pracuje s devatenácti konkrétními činnostmi, u kterých se o 

jejich možném delegování na spolupracovníky dá uvažovat. Na tomto 

vzorku pak demonstruje současnou situaci v českých školách, a to 

v širokém spektru jejich různých zaměření. 

 Cílem je zjistit zda vůbec a když, tak do jaké míry ředitelé své 

kompetence vůbec delegují, nakolik je tato činnost úspěšná a využívaná 

a co případně brání jejímu aplikování. V neposlední řadě si klade za cíl 

na základě zjištěných výsledků nabídnout případné řešení a širší 

penzum úspěšně předávaných kompetencí. 
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3. Teoretická východiska práce 

3.1. Co je to kompetence 

 Vymezení pojmu kompetence je pochopitelně velmi široké. Tento 

pojem v českém slovníku poměrně zdomácněl, liší se však jeho užívání 

a význam, který mu přikládá odborná a laická veřejnost. Pro potřeby 

této práce se tedy přikloníme k odbornému vymezení, že kompetenci 

můžeme vykládat jako oprávnění (formální autoritou zprostředkovanou 

moc/pravomoc jednotlivce činit rozhodnutí).  

 Užití pojmu v uvedeném smyslu vyjadřuje, odráží a potvrzuje 

také sociální pozici jednotlivce (nositele pravomoci jako osoby 

zmocněné k rozhodování a ovlivňování jednání druhých osob skrze toto 

zvnějšku vyšší autoritou propůjčené „právo moci“), respektive jeho 

obvykle vyšší či významnější postavení ve společenské (nebo užším 

významu organizační) hierarchii. 

 S oprávněním rozhodovat by se však měla dále pojit také 

odpovědnost za výsledek rozhodovacího procesu (jednotlivcem učiněná 

nebo přijatá rozhodnutí). Tím se v odborné terminologii rozumí 

specifický soubor znalostí, dovedností, zkušeností, metod a postupů, 

ale také například postojů, které jednotlivec využívá k úspěšnému 

řešení nejrůznějších úkolů a životních situací, jež mu umožňují jeho 

osobní rozvoj (VETEŠKA, TURECKIOVÁ 2008, s. 25). 

 

3.2.  Co je „koučování“  

 Jedním z předpokladů úspěšného ředitele je jeho schopnost být 

silným vůdcem. Toho se dá dosáhnout řadou způsobů. Přesto je 

koučování považováno za jeden z moderních a perspektivních směrů, 

který by úspěšný ředitel měl využívat. 

 „Koučování“ je nedirektivní způsob řízení, resp. styl vedení lidí, 

který je protipólem přikazování a kontroly. Představuje vztah a proces, 
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v němž kouč pomáhá koučovanému k dosahování jeho vizí, cílů a 

přání. Koučink vede koučovaného k převzetí či zvýšení odpovědnosti za 

plánování a dosahování vlastních cílů. Pomáhá mu nejen přesně 

vymezit své cíle, ale také těchto cílů dosahovat rychleji a efektivněji bez 

pomoci kouče. Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu 

zvýšit svůj výkon a dosáhnout stanovených cílů (HORSKÁ 2009, s. 13).  

Od poradenství a jiných forem práce s klienty se odlišuje 

především v tom, že kouč neposkytuje odborné rady a nehodnotí, ale 

pouze facilituje a trukturuje proces myšlení koučovaného (HORSKÁ 

2009, s. 7). 

Psychologický slovník vysvětluje termín facilitace jako ulehčení či 

usnadnění (HARTL, HARTLOVÁ 2000, s. 157). 

 

3.3 Styly vedení lidí 

 Dalším z řady moderních termínů vyskytujících se v souvislosti 

s úspěšným vedoucím, šéfem či manažerem je tzv. leadership. 

   Jedná se o termín, na který neexistuje jednotná definice. Obecně 

se však dá definovat jako proces sociálního vlivu, jehož 

prostřednictvím je člověk schopen zajistit si pomoc a podporu druhých 

k dosažení společného úkolu (http://podnikani.idnes.cz). 

 Leadership, nejčastěji překládáno jako vůdcovství, je tvůrčí 

princip vedení lidí. Často je také definováno jako umění nebo proces, s 

cílem aby lidé pracovali ochotně, a nadšeně dosahovali skupinových 

cílů. Jedná se o všestrannou péči o spolupracovníky a rozvíjení jejich 

osobního potenciálu k zdokonalování činností, jakož i k iniciování 

pohybu a změn příslušné organizace. 

 V minulosti byla určena řada vůdcovských stylů s různými názvy 

a rozmanitým členěním. Každý z nich má však v podmínkách školství a 

nejen v něm svůj význam. Způsob jejich využívání má dopad na 

úspěšnost i efektivnost organizace. Bohužel má jejich aplikace také 

určitá omezení. 
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3.3.1 Styly: autokrat, demokrat a volná uzda.  

 Ve dvacátém století proběhla řada výzkumů zaměřených na 

vůdcovské styly, které jsou používané dodnes. Současně bylo 

zjišťováno, jakým způsobem se konkrétním stylům daří plnit předem 

stanovený plán. 

 Který styl je obecně nejefektivnější, nejúčinnější, či lepší než 

ostatní se však zjistit nepodařilo. Každá situace si vyžaduje zvláštního 

stylu, o jehož volbě rozhoduje manažer.  

 Všeobecně je možné říci, že: 

• Různí lidé dosahují pomocí stejného stylu vynikajících i velmi 

podprůměrných výsledků. 

• Většina lidí však má trvalou tendenci k aplikaci určitého stylu, 

byť se v praxi snaží aplikovat styl zcela jiný. 

 

K. Lewin stanovil 3 typy stylu vedení: 

 

Autokratický styl 

• Vůdce řídí tým především formou příkazů. 

• Rozhoduje sám. 

• Očekává jednoznačné plnění svých direktiv. 

• Sám rozhoduje o odměně, či postihu svých podřízených. 

 

Mezi výhody patří např. fakt, že styl má vysokou účinnost, a je-li 

třeba dosáhnout určitého konkrétního výsledku v co možná nejkratším 

časovém limitu, většina vůdců neváhá a dočasně nasazuje právě 

autokratický přístup. Zcela nenahraditelný je ve všech fázích 

„krizového managementu“ či v situacích, kdy není čas přesvědčovat 

podřízené o nezbytném zajištění určitých úkolů. 

Za nevýhody je možné považovat to, že autokratický styl je vázán 

na bezprostřední účast řídícího pracovníka v procesu rozhodování. 

V případě nepřítomnosti vůdce obvykle efektivita procesu prudce 
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klesá. Nedostatek rozhodovacích kompetencí u podřízených někdy vede 

i k snížení jejich tvůrčích přístupů. 

 

Demokratický styl („participativní“) 

• Spoluúčast (participace) spolupracovníků na řízení. 

• Vůdce se ptá ostatních na jejich názory (pásmo rozhodování je 

značně široké – od samostatného rozhodování k vzájemnému 

konzultování každé akce od počátku až po celkové ukončení). 

 

Výhodné je, že styl obvykle vede k vysoké angažovanosti a 

identifikaci podřízených s organizací (školou, firmou), podněcuje tvůrčí 

přístupy a vede k vysoké efektivitě práce. 

Nevýhodné je, že aplikace stylu bývá závislá na vzájemné důvěře 

šéfa a podřízených. Vyžaduje rovněž dlouhodobější vyjasňování cílů, 

cest k jejich dosažení a postupné vymezování kompetencí (navození 

stylu je spíše dlouhodobou záležitostí, okamžitá aplikace nevede 

k okamžitým výsledkům). 

 

Liberární styl („volná uzda“) 

• Podřízení jsou schopni hlavní úkoly či způsob jejich plnění 

stanovit i realizovat sami. 

• Vůdce se tudíž může věnovat reprezentačním úkolům, zajišťování 

potřebných informací atd. 

 

Za výhodu je možné považovat, že uvolňuje časové nároky 

vedoucího pracovníka. Také může velmi dobře stimulovat tvůrčí 

potenciál některých typů pracovníků. 

K nevýhodám je možné počítat využitelnost pouze u vybraných typů 

pracovníků. V aplikaci na řízení školy možný prudký pokles efektivity, 

včetně ohrožení plnění základních úkolů. 
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3.3.2 Čtyři systémy Rensise Likerta 

 Likertův systém (teorie 4S), vyvíjený po 30 let na Michiganské 

univerzitě, se do značné míry opírá o „klasické styly“ výše uvedené, ale 

zdůrazňuje více orientací vůdců na podřízené. 

 

Systém explorativně  - autoritativní 

Vůdce vyžaduje: 

• přísnou disciplínu a okamžité plnění příkazů 

• motivuje hlavně výhružkami a tresty 

• komunikace probíhá zásadně jednostranně, a to shora dolů 

• aktivita či iniciativa podřízených není akceptována 

 

Systém benevolentně – autoritativní 

Autoritativní složka stále převládá. Vůdce je ochoten o 

problémech diskutovat alespoň s vybranými podřízeními.  

Vůdce: 

• kromě trestů motivuje i určitými formami odměn 

• pokud připustí rozhodovací pravomoc některým podřízeným, 

neopomíjí ostrou kontrolu plnění 

 

Konzultativní styl 

Vůdce: 

• je ochoten s podřízenými konzultovat své názory i jejich náměty  

• projevuje určitou dávku tolerance k některým nedostatkům 

• méně důležitá rozhodování dokonce deleguje na podřízené 

• využívá mnohem širší škály pozitivní motivace než předchozí 

systémy 

 

Participativně – skupinový styl 

Vůdce: 

• převádí na nižší články velkou část rozhodovacích pravomocí 
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• jedná s nimi na partnerské úrovni 

• respektuje a akceptuje jejich názory či náměty 

• důvěřuje jim, důvěru přesvědčivě manifestuje 

• všestranně preferuje pozitivní motivaci (včetně ekonomických 

forem. 

 

 Ambiciózní manažeři s vysokou aktivitou aplikovali k prosazení 

rychlých změn převážně styly 1 a 2 (explorativně-autoritativní a 

benevolentně-autoritativní), ale typy vůdců se orientovali více na 

pozitivní motivaci a vysokou participaci, aplikaci stylů 3 a 4 

(konzultativního a participativně-skupinového) (TURECKIOVÁ 2004, s. 

78). 

 

Pro školství je zajímané i zjištění že: 

• skupiny nekvalifikovaných pracovníků dosahují často lepších 

výsledků na základě vedení „na krátké uzdě“, a to s důrazem na 

negativní motivaci (co se nesmí, za co mohou být postižení); 

• vzdělaní, odborně a osobnostně vyspělí pracovníci dosahují až 

neočekávaných výsledků, je-li jim poskytnut dostatek autonomie 

a participace. 

 

3.3.3 Styly vedení podle manažerské mřížky 

 Velká část nejrůznějších stylů řízení konstatuje rozdílnou 

orientaci řídících pracovníků na dva základní objekty: 

a) primární dosahování výsledků práce 

b) primární zdůrazňování vztahů mezi lidmi 

 Tzv. manažerská mřížka, kterou vytvořili Robert Blake a Jane 

Moutonová, člení všechny typy řídících pracovníků na principu dvou 

základních dimenzí: 

 vertikálně – zaměřená na lidi 

 horizontálně – zaměřená na výkon 
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 Princip členění je vcelku jednoduchý: matici tvoří 9x9 polí, takže 

lze každé zaměření členit až na 9 stupňů intenzity. Autoři 

charakterizovali čtyři základní typy manažerského zaměření ve formě 

extrémně vyhraněných typů 1.9, 9.9, 1.1 a 9.1, k nimž připojili jakousi 

„průměrnou“ středovou skupinu (5.5). 

 Aplikací těchto typů na školské prostředí je pak 

charakterizováno takto: 

 1.9 minimální zaměření na výsledky školy, maximální na lidi 

 1.1 minimální zaměření na lidi i výsledky školy 

 9.1 maximální zaměření na výsledky školy, minimální na lidi 

 9.9 maximální zaměření na výsledky školy, maximální zaměření  

 na lidi (TURECKIOVÁ 2004, s. 79). 

 

3.4. Metodické útvary 

 Již před listopadem 1989 existovala řada instrukcí a pokynů, 

které ředitelům škol nařizovaly zavedení jakýchsi odborných skupin. 

Byla v nich vymezována např. úloha ředitelů škol, stanovován obsah 

činností útvarů, pokyny obsahovaly i poměrně direktivní požadavky 

k plánování práce metodických sdružení a předmětových komisí. Byl 

určován i počet zasedání v průběhu jednoho školního roku atd. Je 

zřejmé, že v oblasti dalšího vzdělávání a rozvíjení tvořivosti učitelů byl 

uplatňován spíše centralizační model řízení. Toto centralistické řízení, 

včetně vydávání množství směrnic a pokynů omezujících tvůrčí 

potenciál, bylo právem opuštěno. Domnívám se však, že ani současný 

stav českého školství není uspokojivý.  

 Od 1. září 2007 začaly základní školy a nižší ročníky víceletých 

gymnázií učit podle svých školních vzdělávacích programů (dále jen 

ŠVP). Tento nelehký úkol je zářným příkladem spolupráce, která na 

současných školách, až na několik výjimek, funguje jen velmi 

omezeně. Aby ŠVP fungovaly tak, jak byly vymyšleny, musí na jeho 
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přípravě pracovat kvalitní týmy odborníků. Příkladů, kdy se potřebuje 

ředitel školy „opřít“ o kvalitní tým spolupracovníků, je celá řada.  

 Záleží především na řediteli školy, jak dokáže využít potencí, 

kterými disponují učitelské sbory a jejich jednotliví členové. Na každé 

škole pracuje zpravidla více učitelů, kteří jsou vysoce kvalifikování ve 

svém oboru, jejichž činnost má trvale tvůrčí charakter a kteří mají 

přirozenou autoritu. Především z nich je vždy možné vytvořit určitý 

tým spoluodpovědný za rozvoj tvořivé a efektivní pedagogické práce. Je 

chybou a definitivní ztrátou pro všechny, jestliže ředitel školy nedokáže 

svým stylem řízení vytvořit předpoklady k tomu, aby tito lidé kromě 

toho, že sami dobře pracují, také pomáhali v rozvoji ostatních členů 

učitelského sboru. 

 Na žádné škole není s to ředitel se svými zástupci na odpovídající 

úrovni řešit a vyřešit všechny otázky související s výchovou a 

vzděláním ve všech vyučovacích předmětech. A i v těch předmětech, 

kde jsou vedoucí pracovníci školy uznávanými odborníky, není vůbec 

dobré, když se spoléhají pouze na sebe. V každém případě je větší 

předpoklad úspěchu tam, kde se dává přednost týmové práci 

(ŠTĚPÁNEK 1993, s. 67). 

 Jakým způsobem ředitel školy rozhodne o zřízení odborných 

útvarů, je čistě v jeho kompetencích. Jejich počet je závislý na 

konkrétních podmínkách a potřebách jednotlivých škol. Na prvním 

stupni základních škol může být vytvořen jeden útvar pro učitele všech 

ročníků, případně i více v závislosti na počtu tříd v ročnících. Na 

stupni druhém pak mohou učitelé odborných předmětů na základě 

svých schopností a aprobovanosti vytvořit tým několika pracovníků. 

Ředitel školy může samozřejmě rozhodnout, že některé předměty 

(např. výchovy ke zdraví, estetické výchovy atd. útvary nevytvoří a 

odborná pomoc příslušným učitelům i jejich metodické vedení budou 

řešeny jinými způsoby.  

 Smyslem je vytvoření jakési malé pedagogické rady, která 

v mnohých ohledech postihne mnohem širší problematiku. Je důležité, 
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zvážit i přiměřenost celkového počtu vedoucích jednotlivých 

metodických útvarů (popř. předmětových komisí) k velikosti školy. 

 Je samozřejmé, že samotné vytvoření útvarů nedává záruky ke 

zkvalitnění práce a zefektivnění činností. Jedná se pouze o první krok, 

přičemž je důležité, aby ředitel na základě zkušeností a znalostí 

pedagogů sám zvolil, kdo v týmu bude, a kdo nikoli. Je samoúčelné 

nechat pedagogickou radu zvolit jednotlivé zástupce metodických 

útvarů, a pak jedinou činností, která od nich bude vyžadována, je 

jakýsi seznam porad zmíněné metodického útvaru, který může být i 

smyšlený.   

 Je nesmírně důležité postupovat tak, že se ředitel společně se 

svým zástupcem nejdříve setkají s každým vedoucím jednotlivě a 

shodnou se na spoluzodpovědnosti za rozvoj příslušného úseku 

výchovy a vzdělávání se zřetelem k aktuálním potřebám školy, a 

přihlédnutím k povinnosti školy poskytovat všem učitelům odbornou a 

metodickou pomoc. Až poté by se měla uskutečnit společná porada 

všech vedoucích útvarů. Učitelům by mělo být zřejmé, že se jedná o 

setkání nejbližších spolupracovníků vedení školy, kteří přebírají podíl 

na rozvíjení výchovné a vzdělávací práce na škole a za další vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

 Důležité je, aby ředitel s jednotlivými vedoucími útvarů úzce a po 

celý rok spolupracoval, aby se s nimi radil o všech otázkách vnitřního 

života školy a měl kdykoli dobrý přehled o výsledcích činnosti útvarů i 

hlavních problémech, které se nedaří uspokojivě řešit (ŠTĚPÁNEK 

1993, s. 68). Je samozřejmostí, že osobní kontakt a dialog jsou za 

těchto podmínek zvlášť účinným komunikačním systémem, který se 

nedá nahradit aktualitami na nástěnce, případně rozesíláním emailové 

pošty. Ředitel by se měl s určitou pravidelností setkávat se všemi 

vedoucími útvarů, jako se sborem svých nejbližších spolupracovníků 

k projednání otázek, které vyžadují uplatnění kolektivní moudrosti. Je 

to jedna z cest k decentralizaci systému řízení a posílení 

demokratičnosti.  
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Zavedení systému „vytváří předpoklady k tomu, aby nebyl 

stanoven ani orientačně počet schůzek metodických útvarů během 

školního roku, aby nebyly sestavovány v písemné formě roční plány, 

ani vedeny záznamy o činnosti. Skutečný a trvalý podíl na řízení a 

samosprávě nepotřebuje být dokládán písemnou dokumentací. Špatné, 

nebo dobré výsledky práce se zpravidla poznají na první pohled. Je-li 

však dokumentace skutečně funkční, tak proč ji nemít. 

 Vytvoření odborného týmu, který je spoluodpovědný za chod 

školy, však ředitele nezbavuje jeho klíčového postavení v úsilí o 

realizaci jakýchkoliv změn ve škole především v oblasti výchovy a 

vzdělávání. Těmto otázkám by měl věnovat největší pozornost, protože 

by po čase mohl zjistit, že školu řídí málo. Ředitel, který se nevěnuje 

pedagogickému řízení, se snáze uchyluje k byrokratickému systému, 

v němž se tvořivost a aktivita nemohou rozvinout (ŠTĚPÁNEK 1993, s. 

69). 

 

3.5. Činnosti ředitele školy (podle nařízení vlády č. 469/2002 Sb.)  

 V textu jsou kurzivou označeny ty z bodů, které byly použity 

v dotazníku jako možnosti kompetencí, které by bylo možné předávat 

spolupracovníkům.  

• Je statutárním orgánem školy. Jedná ve všech záležitostech 

jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné 

pracovníky. 

• Řídí školu, a pokud je právnickou osobou, plní povinnosti 

vedoucího organizace. Odpovídá za chod školy ve všech 

oblastech. 

• Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. 

Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad 

vedení, pedagogické rady, metodických sdružení a předmětových 

komisí. 

• Je zodpovědný za chod organizace, za všechna rozhodnutí svá i 

svých podřízených. 

• Schvaluje organizační strukturu školy. 
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• Zpracovává koncepci školy a dohlíží na její plnění. 

• Zpracovává roční a měsíční plány práce s příslušnými přílohami. 

• Provádí kontrolní činnost na základě obecně závazných pokynů. 

Kontroluje chod školy ve všech oblastech. 

• Vykonává přímou výchovně-vzdělávací práci se žáky.  

• Sleduje, kontroluje a hodnotí výchovně vzdělávací proces včetně 

jeho výsledků. 

• Odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov. 

• Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně-

vzdělávací práce školy. 

• Může podle místních podmínek a na základě požadavků orgánů, 

které školu zřídily, upravit výchovně-vzdělávací proces v rozsahu 

stanoveném učebními plány. 

• Zjišťuje a hodnotí personální a materiálně-technické podmínky 

výchovně-vzdělávací činnosti. 

• Vytváří pedagogickým pracovníkům podmínky při realizaci 

dalších akcí školy, které navazují na výuku.  

• Zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. 

• Rozhoduje o odkladu povinné školní docházky a dodatečném 

odkladu školní docházky. 

• Rozhoduje o zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny a 

školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje 

počet dětí, které lze přijmout. 

• Může žákovi povolit opakování ročníku po splnění povinné školní 

docházky. 

• Zřizuje speciální a specializované třídy a třídy s rozšířeným 

vyučováním předmětů. 

• Přijímá pracovníky do pracovního procesu, zabezpečuje 

personální obsazení školy. 

• Určuje v souladu s pracovní smlouvou a se zřetelem ke 

konkrétním podmínkám školy věcnou náplň pracovních činností 

zaměstnanců. 

• Uzavírá dohody o změně podmínek dohodnutých v pracovní 

smlouvě. 

• Rozvazuje pracovní poměr: dohodou, výpovědí, okamžitým 

zrušením, zrušením ve zkušební době. 
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• Při přijímání nových pracovníků rozhoduje o zápočtu doby 

předcházející praxe pro účely platového zařazení, pro určení 

nemocenských dávek a délky dovolené. 

• Určuje dobu čerpání dovolené zaměstnanců podle plánu 

dovolených. V opodstatněných případech povoluje čerpání 

dovolené během školních prázdnin. 

• Nařizuje práci přesčas, rozhoduje o čerpání náhradního volna, o 

vhodnější úpravě pracovního času. 

• Poskytuje pracovní volno z důležitých důvodů při osobních 

překážkách v práci. 

• Uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

• Rozhoduje o přidělení přesčasových hodin pracovníků. 

• Přiznává odměny a další pohyblivé složky platu. Zajišťuje účinné 

využívání prostředků hmotné zainteresovanosti 

k diferenciovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich 

práce. 

• Rozhoduje o platových postupech pracovníků. 

• Sjednává v kolektivní smlouvě, popřípadě stanoví v platových 

předpisech, podmínky pro přiznání nenárokových složek platu. 

• Přiznává náhrady mezd po dobu čerpání dovolené na zotavenou, 

náhrady za nevyčerpanou dovolenou a za pracovní volno při 

překážkách v práci. 

• Jmenuje a odvolává z funkce vedoucí pracovníky školy. 

• Pověřuje pracovníky školy dalšími úkoly (vedení školy v přírodě, 

lyžařského kurzu,…). 

• Vysílá zaměstnance na pracovní cesty. 

• Zodpovídá za dodržování pracovního řádu. 

• Projednává výsledky kontrolní činnosti s příslušnými 

zaměstnanci. 

• Seznamuje podřízené zaměstnance s pracovně právními 

předpisy, kontroluje jejich dodržování. 

• Seznamuje podřízené zaměstnance s kolektivní smlouvou a 

vnitřními předpisy, kontroluje jejich dodržování. 

• Zabezpečuje uvádění mladých, především začínajících 

pedagogických pracovníků do praxe a jejich pracovní adaptaci. 

• Vytváří učitelům podmínky především pro vyučování jejich 

aprobace. 
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• Zajišťuje efektivnost využívání finančních prostředků. 

• Zabezpečuje správu svěřeného majetku. 

• Sleduje efektivnost využívání prostorů a materiálně technického 

zabezpečení. 

• Uzavírá hospodářské smlouvy. 

• Rozhoduje o výši provozní zálohy. 

• Schvaluje objednávky školy. 

• Vyhlašuje veřejné soutěže a výběrová řízení (po dohodě se 

zřizovatelem). 

• Uzavírá zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání. 

• Odpovídá za vedení dokumentace školy, školní družiny a 

školního klubu. 

• Odpovídá za ukládání dokumentace, její skartaci a uložení do 

archivu. 

• Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze 

školy. 

• Vydává vnitřní školní normy, zajišťuje jejich projednání a 

kontroluje jejich plnění. 

• Odpovídá za zpracování výroční zprávy o činnosti školy a výroční 

zprávy o hospodaření školy. 

• Zajišťuje styk s nadřízenými složkami. 

• Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy. 

• Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost školní inspekce. 

Projednává s inspektory výsledky kontroly, zajišťuje odstranění 

zjištěných nedostatků. 

• Zajišťuje, aby zákonní zástupci byli informováni o koncepci 

výchovně vzdělávací práce školy, o podmínkách zabezpečení 

školy v oblasti materiální a personální, o průběhu vzdělávání a 

výchovy. 

• Projednává se zřizovatelem koncepci rozvoje školy, rozpočet a 

materiální podmínky pro činnost školy. 

• Zajišťuje, aby zřizovatel byl informován o čerpání rozpočtu a 

dalších provozních záležitostech. 

• Zajišťuje zpracování statistických výstupů ze školy pro MŠMT 

ČR, Českou správu sociálního pojištění, zdravotní pojišťovny a 

statistický úřad. 
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• Odpovídá za plnění úkolů BOZP, PO a CO. Plánuje, kontroluje 

úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této 

oblasti. 

• Seznamuje podřízené zaměstnance s předpisy BOZP, PO a CO. 

Kontroluje dodržování těchto předpisů.  

• Zabezpečuje pravidelné kontroly BOZP a PO. 

• Odpovídá za přípravu zaměstnanců pověřených úkoly BOZP, PO 

a CO. 

• Odpovídá za proškolení žáků a zaměstnanců v oblastech  BOZP, 

PO a CO. 

• Odpovídá za vedení předepsané dokumentace v oblasti BOZP, PO 

a CO.     

• Přijímá opatření k ochraně proti alkoholismu a toxikománii 

včetně kouření a kontroluje jejich plnění. 

• Dbá o nezávadný stav objektů a technických zařízení, odpovídá 

za provádění požadovaných kontrol a revizí. 

• Vydává seznam ochranných pracovních prostředků pro školu, 

zajišťuje jejich přidělení pracovníkům školy 

• Zajišťuje vedení evidence úrazů, zpracovává rozbory úrazovosti, 

kontroluje dodržování opatření ke snižování úrazovosti. 

• Stanoví s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým, 

ekonomickým a prostorovým podmínkám počty žáků 

v jednotlivých třídách. V souladu s učebním plánem dělí třídy na 

skupiny, počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a 

charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky  na 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

• Odpovídá za dodržování hygienických zásad a norem při 

činnostech školy – například při sestavování rozvrhu, určování 

počtu žáků ve třídách, sestavování řádů učeben, určení počtu 

vyučovacích hodin. 

• Zodpovídá za organizaci, řízení, přípravu a materiálně technické 

zabezpečení objektové organizace civilní obrany.  
(CD-ROM Pracovně právní vztahy ve škole 2009) 
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3.5.1 Činnosti s možností delegování na vybrané pedagogické 
pracovníky. 

• Sledování DVPP a nabízení ho jednotlivým pracovníkům 

• Sledování problematiky klasifikace v jednotlivých odborných 

útvarech, předmětech 

• Sledování zadávání a jednotnost písemných či čtvrtletních prací 

• Množství ukládání domácích úkolů 

• Otázky související se školní úspěšností 

• Přetěžování žáků  

• Společné hospitace s následnou diskusí 

• Hospitace ostatních členů odborného útvaru  

• Spolurozhodování při odměňování 

• Požadavky k nákupům 

• Samostatné nakupování 

• Statutární zastupování školy na veřejnosti 

• Zpracovávání měsíčních a ročních plánů práce 

• Uvádění mladých začínajících pedagogů 

• Vytváření optimálních podmínek výuky podle jednotlivých 

aprobací 

• Zajišťování LVVZ, ŠVP, či různých sportovních kurzů 

• Zajišťování různých projektů týkajících se přímo školy či jejího 

okolí 

 

3.5.2 Činnosti s možností delegování na jiné školní 
pracovníky 

• Zajišťování pravidelných kontrol BOZP a PO 

• Určování doby čerpání dovolené 

• Samostatné nakupování 

• Požadavky k nákupům 

• Seznamování a praktická zacházení s novými přístroji 
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4. Výzkumná část 

 Vzhledem k faktu, že se po roce 1989 významně změnily 

podmínky v řízení škol, zaměřuje se tato práce na problematiku 

přetěžování ředitelů škol. Klade si za úkol zmapovat postoje vedoucích 

pracovníků k delegování vlastních kompetencí na ostatní zaměstnance 

školy. 

 Jejím úkolem je procentuelně vyčíslit, nakolik ředitelé své 

kompetence delegují, jak tuto činnost sami vyhodnocují a zda této 

možnosti vůbec využívají. 

 V závěru pak na základě zjištěných výsledků nabídnout případná 

řešení a souhrn úspěšně předávaných kompetencí. 

  

4.1 Cíl a tvrzení dotazníkového šetření 

 Probíhající školská, nebo též kurikulární reforma přináší 

především změny v obsahu a cílech vzdělávání (http://www.msmt.cz/ 

vzdelavani/skolskareforma). To klade vysoké nároky nejen na učitele, 

kteří musí upravit řadu vlastních plánů, ale i na ředitele škol, kteří by 

měli vytvořit učitelům prostředí, ve kterém by se tyto změny daly 

úspěšně realizovat. Důvěřují však natolik vlastním zaměstnancům? 

Jaké kompetence jsou ochotni jim svěřit? Jsou nakonec přesvědčeni, 

že delegované činnosti byly realizovány dle představ ředitelů? Obávají 

se současní ředitelé delegování? Jaké jsou důvody pro nedelegování 

kompetencí? Do jaké míry jsou ochotni některou ze svých kompetencí 

delegovat ostatním zaměstnancům školy?  

K  uvedeným otázkám lze zaujmout následující stanovisko: 

 

Tvrzení: Současní ředitelé škol z různých důvodů nevyužívají 

delegování svých pravomocí.   
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4.2 Popis zkoumaného vzorku a organizace výzkumu 

 Vzhledem k poměrně specifickému zaměření práce byla díky 

webovému portálu VMU na Univerzitě Karlově v Praze oslovena pouze 

jedna skupina respondentů, která se orientuje v práci managementu 

škol. Je to skupina samotných ředitelů škol, případně jejich zástupců. 

Tito zástupci však odpovídali v jakémsi zastoupení za své vlastní 

ředitele a snažili se tlumočit jejich názory. 

  Sběr těchto dotazníků probíhal v době od 28. května do 10. 

června 2010. Celkem bylo osloveno 527 respondentů, kteří se mohli 

vyjádřit k osmi otázkám v dotazníkovém šetření, jež bylo připraveno 

v http formě na webové adrese: http://radekfort.wz.cz. Celkem bylo 

vyplněno a vráceno 103 dotazníků. Návratnost tak dosáhla míry 

19,5%. 

4.3 Zjištěné výsledky dotazníkového šetření 

 Zjištěné výsledky jsou rozepsány postupně na základě 

jednotlivých otázek v dotazníku. Každá otázka pak je samostatně 

vyhodnocena a okomentována na kvantitativním základě sebraných 

dat. Otázek bylo v dotazníku osm. 

4.3.1 V jaké škole jste ředitelem/ředitelkou, nebo zástupcem 

 /zástupkyní ředitele?   

 Dotazníkového šetření se zúčastnili ředitelé a ředitelky z širokého 

spektra škol od mateřských přes několik typů základních po celou 

řadu typů středních škol. Největší skupinou tvořili ředitelé a ředitelky 

škol základních, kterých bylo 42%. Po nich následovali ředitelé škol 

středních s 29% a ředitelky mateřských škol se 14%. Ostatní jsou 

zastoupeny pod hranicí 5% a jsou to ZŠ + MŠ 5%, Základní umělecké 

školy 2%, ZŠ praktická 2%, Výchovný ústav + Dětský domov se školou 

+ ZŠ + SŠ 1%, ZŠ + MŠ + ZUŠ 1% ZŠ + SŠ speciální 1%, ZŠ speciální 

1%. 
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4.3.2 Kolik let jste ve funkci ředitele nebo zástupce?

 Na otázku délky praxe ve vedoucí funkci odpověděli všichni 

dotázaní. Možnosti odpovědi byly omezeny pětiletou hranicí, tedy 1 – 5 

let praxe, 6 – 10 let praxe atd. 

 Rozmezí 0 – 5 let praxe uvedlo v době dotazníkového šetření 31 

respondentů, 6 – 10 let praxe označilo taktéž 31 respondentů, 11 – 15 

let uvedlo 19 respondentů. Délku praxe mezi 16 – 20 rokem pak 

uvedlo dalších 16 respondentů. Období mezi 26 – 30 rokem praxe 

neoznačil nikdo, oproti tomu praxi delší než 30 let uvedli 4 

respondenti.  

V grafickém znárodnění vypadá spektrum délky praxe v řídící 

funkci následovně: 
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4.3.3 Komu předává ředitel své kompetence? 

 Další otázka sledovala míru předávání kompetencí a současně 

definovala, komu je ředitel, ředitelka ochotna případné kompetence 

svěřit.  

 Bod, kde se ředitelé mohli vyjádřit v tom smyslu, že své 

pravomoci zásadně nedelegují a vše stíhají sami, byl označen jediným 

respondentem, všichni ostatní tento bod nahradili dalšími variantami.  

 Celkově 14x pak ředitelé vypověděli, že své kompetence 

výjimečně delegují, ovšem pouze na své zástupce. 

 Většina respondentů uvádí, že celá řada kompetencí ředitelů je 

v jejich školách přenechána zástupcům. Tuto variantu zvolilo nakonec 

43 respondentů. 

 Odpověď, která umožnila označit přenechání některých 

kompetencí i jednotlivým pedagogům, označilo 18 respondentů. 

 Celých 26 respondentů označilo jako svou nejpreferovanější 

variantu bod, kde uvádějí, že většinu činností které nutně nemusí 

vykonávat oni sami, delegují na svůj tým. 
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 Žádná další varianta nebyla v dotazníku uvedena a žádný 

z ředitelů svou vlastní neuvedl. V grafu pak vypadá spektrum odpovědí 

na míru předávaných kompetencí následovně: 

 

 

4.3.4 Vlastní zkušenost z předávání kompetencí  

 Ředitelé byli dále dotázáni, jakou mají osobní zkušenost 

s předáváním kompetencí. V tomto bodě mohli zvolit i více než jednu 

jedinou variantu odpovědi.  

 Ve dvou případech uvedli, že žádnou osobní zkušenost nemají.  

 V jednom případě pak uvedli, že jejich zkušenost s předáváním 

kompetencí je velmi špatná. 

 Ve třech případech označili jako odpověď variantu, která 

nabízela nerozhodné řešení, tedy že předávání kompetencí jim v ničem 

nepomohlo, ale současně to ani neublížilo. 

 Mnohem častěji pak respondenti uváděli variantu d), která 

nabízela, že je splnění předané kompetence občas mile překvapí. Tuto 

variantu zvolilo 44 dotazovaných. 

  Jednoznačně nejčastější odpovědí však byla možnost, kdy 

respondenti uvedli, že jejich osobní zkušenost s předáváním 
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kompetencí je velmi dobrá. Tuto variantu nakonec zvolilo 55 

respondentů. 

 V jednom případě respondent zvolil vlastní odpověď, kde uvádí, 

že předávání kompetencí není „nic moc“, vše pak musí sám 

kontrolovat.  

 V dalších případech pak často přenechat kompetence zástupci 

nemůže, protože ten nemá legislativní povědomí. 

 V grafickém znázornění zkušenost s předávání kompetencí 

vypadá následovně: 

  

4.3.5 Kterým spolupracovníkům je ředitel ochoten delegovat 

   některé činnosti?  

 Přestože v bodě 3. respondenti uváděli, že své kompetence 

většinou delegují na své zástupce, ukazuje se, že v konkrétních 

případech často oslovují i ostatní zaměstnance školy. Celý blok byl 

rozdělen na osm různých povolání, u kterých by se dalo předávání 

kompetencí očekávat. Přesto respondenti připsali hned v několika 
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případech dalších 5 povolání, na které se ředitel školy obrací 

s činnostmi, které by za normálních okolností měl vykonávat sám. 

 V tomto bloku mohli respondenti označit hned několik variant 

odpovědí dle vlastního uvážení. 

 Prvním a často zmiňovaným bodem, jak už vyplývá z výše 

zmiňovaného bodu 3., byla označována funkce zástupce ředitele školy. 

Tento bod byl označen 88 respondenty. 

 Druhým bodem bylo pak nabídnuto povolání pedagogů školy, 

tedy jednotlivých učitelů. I v tomto bodě došlo k častému označování. 

Byl využit v 79 případech. 

 Výchovného poradce označilo 69 respondentů a do nadpoloviční 

většiny všech dotazníků byla označena ještě post metodika prevence. 

 Dalšími možnostmi nabídnutými respondentům byly školní 

psycholog a speciální pedagog. Tato povolání jsou označena v 18 

dotaznících, ale je nutné poznamenat, že jsou dle dotazníku také 

nejčastěji využívanými především na základních a středních 

speciálních školách. V ostatních případech s největší 

pravděpodobností žádného školního psychologa či speciálního 

pedagoga nemají, či je využívají pouze jako externisty (pozn. autora). 

 Velice často zmiňovaným povoláním pro předávání kompetencí 

ředitelů je uváděn post školníka. Ten v dotaznících uvedlo hned 40 

respondentů. A podobně nečekaná je informace, kdy v 21 případech je 

označen pomocný personál. 

 Mezi další povolání, kterým ředitelé škol předávají kompetence, 

patří ty, které ředitelé sami do dotazníků dopsali. Za každým je uveden 

počet vepsání. Jsou to: vedoucí školní kuchyně - 3x, ekonom - 5x, 

administrativní pracovnice - 1x, vedoucí předmětových komisí - 2x a 

nakonec - vedoucí školní družiny - 1x. 
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4.3.6 Důvody předávání kompetencí 

 V tomto bodě měli ředitelé škol možnost zdůvodnit, z jakých 

důvodů část svých povinností či pravomocí přenechávají ostatním 

zaměstnancům. Podobně jako v bodě 4. zde měli respondenti možnost 

označit více variant, které co nejvýstižněji charakterizují důvody, proč 

jsou řediteli jednotlivé činnosti delegovány ostatním profesím. 

 Vůbec nejčastěji zmiňovaným důvodem je bod „Vytvářím tím 

týmového ducha a příjemnou pracovní atmosféru“. Byl označen hned 

v 69 případech. 

 Druhým nejčastěji označovaným bodem byl: „Svým 

spolupracovníkům tím pomáhám v jejich seberealizaci“, označilo ho 57 

dotázaných. 
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 Dalším důvodem pro předávání kompetencí je bod, kde se 

ředitelé domnívají, že jsou jejich kolegové v některých oblastech 

kompetentnější než oni sami. Tento bod označilo 53 respondentů. 

 Posledním z často zmiňovaných důvodů předání kompetence 

jinému zaměstnanci školy byl bod, ve kterém ředitelé označili fakt, že 

jsou přetěžováni a předáním některé z činností si usnadňují práci, 

„aby toho neměli tolik“. Tento bod označilo více jak třetina dotázaných, 

konkrétně 43 respondentů. 

 V tomto bodě „jiné důvody“ byl dopsán jediný, a to: „Pocit 

zodpovědnosti a sounáležitosti“. 

 V grafickém zobrazení vypadá šestý bod následně: 

 

 

4.3.7 Druhy delegovaných činností 

 Z nařízení vlády č. 469/2002 Sb. a bylo vybráno devatenáct 

povinností ředitelů škol. Jednotliví ředitelé pak měli možnost 
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v dotazníku označit ty z činností, které sice na jejich školách jsou 

vykonávány, ale přímá povinnost k jejich zajišťování byla delegována 

na další pracovníky školy.  

 Jako povinnost č. 1 byl vybrán bod: Sledování DVPP a nabízení 

ho jednotlivým pracovníkům. Tento bod označilo 56 ředitelů jako 

činnost, kterou delegují na některé z ostatních zaměstnanců školy. 

 Bodem č. 2 bylo: sledování problematiky klasifikace. Tento bod 

označilo taktéž 56 respondentů jako činnost, kterou delegují. 

 Bod č. 3 byl vybrán jako jeden z těch, které ředitel školy při 

svých pracovních povinnostech často nemůže stihnout. Jedná se o 

sledování zadávání a jednotnost písemných či čtvrtletních prací. Tento 

bod označilo pouhých 48 respondentů, tedy necelá polovina 

dotázaných. 

 I bod č. 4 patří dle školského zákon k povinnostem ředitelů škol. 

Jedná se o sledování množství ukládaných domácích úkolů. Tuto 

kompetenci však svým spolupracovníkům deleguje pouze 31 

dotázaných. 

 Dalším bodem jsou: otázky související se školní úspěšností. Tuto 

kompetenci dle dotazníkového šetření přenechává svým 

spolupracovníkům 21% ředitelů škol.  

 Bodem č. 6 je otázka sledování přetěžování žáků. I tento bod 

označilo 21 respondentů jako činnost, kterou delegují na své 

spolupracovníky. 

 Dle nařízení vlády č. 469/2002 Sb. je ředitel školy také povinen 

zajistit hospitační činnost. Přesné znění však řediteli neukládá, aby 

sám tuto činnost vykonával. Bod č. 7 tak označilo hned 53 

respondentů jako činnost, kterou delegují z valné části především na 

své zástupce. V ostatních případech by se mohlo jednat např. o 

vedoucí předmětových komisí. 

 Bodem č. 8 je: seznamování a praktická zacházení s novými 

přístroji. Tento bod byl jedním z nejčastěji označovaných variant. 

Vybralo ho celkem 62 respondentů. 
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 Z dotazníkového šetření vyplývá, že každý druhý ředitel se radí 

v otázce odměňování zaměstnanců školy. Tento bod: spolurozhodování 

v otázce odměňování označilo 51 ředitelů. 

 Jako nejčastěji delegovanou činností dle dotazníkového šetření 

byl 74% všech dotázaných vybrán bod týkající se požadavků 

k nákupům a jejich následné realizaci.  

 Bodem č. 10 bylo: statutární zastupování školy na veřejnosti. I 

tento bod, u kterého by se dalo naopak očekávat, že si ředitelé 

ponechají pouze ve své kompetenci, byl respondenty označen hned 

v 29 případech. 

 Bod č. 11, tedy zpracovávání měsíčních a ročních plánů práce 

označilo jako činnost, kterou pravidelně delegují na své 

spolupracovníky 46 respondentů. 

 Mezi další povinnosti ředitelů škol patří určování doby čerpání 

dovolené. Tuto kompetenci označilo 31 z nich jako delegovanou. 

 Bod č. 12 se týkal problematiky uvádění mladých začínajících 

pedagogů. Ukázalo se, že 72% všech ředitelů tuto kompetenci deleguje 

svým zástupcům či ostatním spolupracovníkům.   

 Vytváření optimálních podmínek výuky podle jednotlivých 

aprobací je 13. bod dotazníku, který označilo jako delegovaný téměř 

třetina, tedy 32 ředitelů škol. 

 Dalším bodem je: Zajišťování pravidelných kontrol BOZP a PO. 

Tuto činnost delegovalo na své zaměstnance 62% ředitelů. 

 Bodem č. 15 je zajišťování LVVZ, ŠVP, či různých sportovních 

kurzů. U této činnosti se očekávalo, že bude jednou z nejčastěji 

označovaných, což se nakonec také potvrdilo. Lyžařskými kurzy a 

školami v přírodě jsou nejčastěji pověřováni samotní vedoucí kurzů. 

Tento bod byl v 73 případech zmíněn jako činnost, která je ředitelem 

školy delegována na ostatní zaměstnance školy. 

 Stejně jako předchozí bod je i tento, tedy: zajišťování různých 

projektů týkajících se přímo školy či jejího okolí často uváděn jako 
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činnost, která je delegována ostatním zaměstnancům školy. V šetření ji 

zmínilo 73%. 

 Posledním předdefinovaným bodem bylo zajišťování vedení 

evidence úrazů, zpracovávání rozborů úrazovosti. Tato činnost byla 

v 64 případech zmíněna jako předaná. 

 Mezi další činnosti, které často ředitelé předávají svým 

spolupracovníkům, vypsali ředitelé tyto: zajišťování divadla, organizace 

besídky, organizace zápisu, zajišťování suplování, vedení školní 

matriky, vedení školních výkazů, školní poradenství, zahraniční 

spolupráce, odborná praxe. Řada z těchto činností samozřejmě patří 

k neodmyslitelným činnostem všech ředitelů na všech základních a 

středních školách, nejsou ale ve školském zákoně uvedeny jako 

povinnosti ředitele. 
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4.3.8 Jestliže své kompetence nedelegujete, co Vám   
     v tom brání? 

  

 I v tomto bodě, podobně jako v bodech předchozích měli 

respondenti možnost označit více možných důvodů, které jim 

v případném delegování činností brání. Bohužel u tohoto bodu 

docházelo velmi často k jeho vynechání, z čehož lze soudit, že 

ředitelům, kteří bod vynechali, žádný objektivní důvod, proč své 

kompetence delegovat, nebrání. Na osmý bod odpovědělo z celkového 

počtu 103 respondentů v konečné fázi pouze 49 vedoucích pracovníků, 

což znamená, že odpověděla necelá polovina dotázaných. 

 Prvním důvodem, který označilo 27 respondentů, tedy 

nadpoloviční většina všech, co na otázku odpověděla, je nedůvěra ve 

své spolupracovníky. Činnost, za kterou ředitelé nesou osobní 

odpovědnost, raději odvedou sami. 

 Druhým důvodem, proč ředitelé kompetence nesvěřují, je fakt, že 

nechtějí svým spolupracovníkům přidávat další pracovní povinnosti, o 

kterých jsou ředitelé přesvědčeni, že už jich mají i tak dost. Tento 

postoj byl zmíněn v 19 dotaznících. 

 Častým důvodem nepředání kompetencí je také nedostatek 

financí. Ředitelé po dobře vykonané práci svým spolupracovníkům 

nemohou adekvátně zvýšit plat nebo vyplatit odměnu. Tento důvod byl 

uveden 21 dotazovanými. 

 Posledním předdefinovaným bodem byla „Obava, že ředitel 

upadne v nemilost“ za přetěžování. I tento důvod ve 3 dotaznících 

ředitelé uvedli. 

 Tento blok otázek byl vybaven i možností, případných 

samostatných odpovědí. V tomto bodě došlo hned v několika 

dotaznících k využití této možnosti. Mezi dalšími důvody, které ředitelé 

zmiňovali, byly: Oprávněné obavy z odpovědnosti jednotlivých 

zaměstnanců; dále Fakt, že následná kontrola splněného úkolu často 
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zabere více času než splnění úkolu samotného, dalším důvodem byla: 

Ochrana osobních údajů a pracovně právní vztahy. 
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5. Diskuse 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že získaná data jednoznačně 

vyvracejí původní tvrzení, které uvádí, že současní ředitelé škol 

z různých důvodů nevyužívají delegování svých pravomocí. Na druhou 

stranu je třeba si uvědomit skutečnost, že pouhá čtvrtina respondentů 

uvedla, že se o své kompetence dělí se svým týmem. Většina ředitelů 

(57%) tak z nejrůznějších důvodů své kompetence nepředává, a když, 

tak pouze svým zástupcům. Využití potenciálu pedagogického sboru 

v dotazníku označilo pouhých 18 % vedoucích pracovníků.  

Důvodů, proč se ostatní zaměstnanci nepodílí vyšší měrou na 

chodu škol, je zcela určitě celá řada. Může mezi ně patřit např. pocit 

nenahraditelnosti, nechuť opustit něco, co dobře umíme, nedůvěra ke 

schopnostem pracovníků, obava z neoblíbenosti či přehnaného 

delegování pravomoci (OBST 2003, s. 38). 

Svou roli může hrát i skutečnost, že celých 60% respondentů, 

kteří na dotazník odpověděli, jsou řediteli škol teprve „krátkou“ dobu, 

tedy do deseti let praxe ve vedoucí funkci. Nicméně ani tři odpovědi 

ředitelů, kteří označili délku své praxe delší než 30 let, nic jiného 

nepřinesly a přidaly se tak k názoru většiny, tedy „občas některou 

kompetenci přenechám a občas mě i překvapí“.  Ředitelé tak jako 

nejčastější příčinu vidí v osobní nedůvěře ve své pracovníky, kde 

vyslovují obavu, že mají-li za odvedenou práci nést osobní 

odpovědnost, raději si jí udělají sami. Až poté zmiňují nedostatek 

finančních prostředků a případnou obavu z toho, že pedagogický sbor 

má svých povinností už tak dost a nebylo by poctivé tento stav ještě 

zhoršovat. Pouhá čtyři procenta vedoucích pracovníků jako důvod, 

proč kompetence nepředává, označila obavu, že upadnou v nemilost. 

Toto zdůvodnění tak není tím, které by výrazněji ovlivňovalo názor 

současných ředitelů. 
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 Moje osobní zkušenost je taková, že všichni zaměstnanci školy 

mají řadu povinností, ale současně i řady námětů na zlepšení 

fungování všech možných aspektů, které se školy týkají absolutně, 

nebo jen okrajově. Tyto náměty – „stížnosti“ pak ventilují ve 

sborovnách, ale konstruktivní návrh na zefektivnění, či případná 

nabídka konkrétní pomoci se pak přímo k samotným ředitelům škol z 

pochopitelných důvodů nedostává. Přitom se často může jednat o 

pouhé drobnosti, které nic nestojí a všem by přinesly užitek (např. 

plány práce nevěšet na nástěnku, odkud si je musejí všichni 

pedagogové kopírovat, ale poslat je každému na osobní e-mail).  

 Přesto, že se přímo nepotvrdilo tvrzení, že současní ředitelé škol 

z různých důvodů nevyužívají možnost delegování svých pravomocí, 

prokázalo se, že v 57 % případů, ředitelé, přestože své kompetence 

předávají dalším zaměstnancům školy, nevyužívají svůj tým, který by 

mohl řadu problémů řešit a odlehčit jim tak v jejich práci. 

 Z výše zjištěných výsledků šetření se tak nabízí možnost 

k založení malého poradního sboru s velkým potenciálem, který by 

fungoval jako orgán, který, jak popisuje i řada autorů, zprostředkovává 

komunikaci mezi managementem školy, pedagogickým sborem, 

případně dalšími pracovníky ve školách. Vykonává tak řadu drobných 

úkonů, jež jsou jednotlivým pedagogům bližší, než jejich případná 

realizace z pozice vedoucího pracovníka. Tento poradní sbor, nebude 

mít jen pravidelné porady, ale především pravomoci, nutné k řádnému 

plnění uložených úkolů. Mohou se tak snadněji vyřešit jak drobné 

problémy, které aktuálně „trápí“ zaměstnance, tak koncepční 

záležitosti dlouhodobého charakteru, jehož vykonáváním budou 

pověřeni právě tito zaměstnanci. 

 Vybraní pracovníci si musejí být vědomi, že v rámci svých 

pravomocí zastupují v kolektivu vedení školy. Současně však ve styku 

s ředitelem školy zastupují zaměstnance se všemi problémy se kterými 

se tito zaměstnanci setkávají. Dlouhodobě nemůže fungovat pouze 
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jednostranné vedení bez informovanosti. Taková struktura vedení by 

po čase zákonitě musela přinést nespokojenost. 

 

Je samozřejmě nutné neustále mít na paměti, že:  

• je potřeba delegovat, ale pouze schopným, komunikativním a 

kompetentním lidem; 

• kromě delegování úkolů je delegována i odpovědnost; 

• když se stane chyba – nevadí, ovšem ředitel o ní musí být 

neprodleně informován - nesmí se o ní dozvědět pozdě, tedy 

v okamžiku, kdy už s tím ani on sám nic nezmůže; 

• je víc než vhodné omezovat velké porady, vše podstatné nejprve 

řešit se svým „poradním týmem“; 

• syndrom šéfa – řadový učitel se dozví řadu věcí, ale řediteli se 

v jeho funkci některé informace nedostávají – např. pomluvy, 

technické problémy a další. „Poradní tým“ je součástí 

pedagogického sboru, k „nedostatkům“ se dostane snáz. 

• je důležité mít dobré vztahy s kolegy, kterým může věřit. Vždy 

však musí být jednání a konání vedoucího pracovníka vedeno 

korektně ke všem zaměstnancům; 

• každý je v něčem dobrý, je vhodné pokud možno přidělovat práci 

 lidem, nikoliv obráceně. 

 

 

Osvědčená řešení, která vyplynula z dotazníků: 

 

• Spolurozhodování při odměňování, kdy je pedagogický sbor 

podrobně seznámen s návrhem systému odměňování a sám 

může vznášet pozměňovací, či doplňovací návrhy. 

• Požadavky a realizace nákupů, kdy vedoucí předmětové komise 

může mít určitou předem stanovenou finanční částku, se kterou 

může v rámci zkvalitňování podmínek výuky předmětu, nad 
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kterým má „patronát“, disponovat a dle svého vlastního uvážení 

nakupovat nové pomůcky či vybavení. 

• Uvádění mladých začínajících kolegů, tedy osvědčený systém 

zavádějícího učitele (tutora), který nováčka po dobu minimálně 

jednoho školního roku postupně seznamuje se všemi důležitými 

aspekty jeho práce. 

• Zajišťování vedení evidence úrazů, pověřený pracovník 

zpracovává rozbory úrazovosti, vede nejen evidenci těchto úrazů, 

ale zabývá se i následným vyřízením těchto událostí 

s pojišťovnou. 

• Seznamování a praktická ukázka fungování nových přístrojů. 

Odborníkem je proškolen minimálně jeden z učitelů, který se 

v dané problematice vyzná. Ten může následně proškolovat další 

kolegy a v případě potřeby jim být k dispozici.  

• Zajišťování LVVZ, ŠVP či různých sportovních kurzů. Těmi jsou 

nejčastěji jmenováni konkrétní členové pedagogického sboru. 

• Zajišťování různých projektů týkajících se přímo školy či jejího 

okolí. 

• Plány práce, „výplatnice“ aj. nevěšet na nástěnku odkud si je 

musejí všichni kopírovat, ale poslat je každému na osobní e-

mail. 

• Hospitační činnost. Tato kompetence může být svěřena taktéž do 

rukou vedoucím jednotlivých předmětových kateder. Ti pak 

mohou lépe reagovat na potřeby svých kolegů, lépe připravovat 

čtvrtletní či ročníkové práce apod. 

 

 



44 
 

6. Závěr 

 Rámec problému, kterým se zabývá tato práce, se snaží poodhalit 

skutečnost, nakolik si v současnosti přetěžovaní ředitelé škol mohou 

dovolit předávat své kompetence svým spolupracovníkům, příp. jak 

tuto skutečnost řeší. 

 Práce vycházela z tvrzení, že současní ředitelé škol z různých 

důvodů nevyužívají delegování svých pravomocí. Tento předpoklad se 

však neukázal jako relevantní. Většina vedoucích pracovníků uvádí, že 

se snaží své kompetence delegovat, ale činí tak jen vzácně, popřípadě 

své kompetence delegují výhradně na své zástupce. Při bližším 

zkoumání, o jaké kompetence se konkrétně jedná, však vyšlo najevo, 

že řadu kompetencí ředitelé skutečně delegují, a to nejen svým 

zástupcům, ale i členům pedagogického sboru, ekonomickému 

oddělení či pomocnému personálu.  

 Práce tak mapuje současnou situaci a nabízí možná řešení, tedy 

způsoby, jak je možné tíživou situaci vedoucích pracovníků změnit na 

fungující spolupráci celého týmu, a současně poskytuje soubor témat, 

která se již osvědčila na jiných školách po celé České republice.  
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Přílohy: 

Dotazník 

1. V jaké škole jste ředitelem/ředitelkou, nebo 
zástupcem/zástupkyní ředitele?   

Mateřská škola  

Základní škola 

Střední škola 

Jiné: 

 

2. Kolik let jste ve funkci ředitele nebo zástupce?  

0 – 5 

6 – 10 

11 – 15 

16 – 20  

21 – 25 

26 – 30 

Více: 

 

3. Jako ředitel/ka školy (pokud jste zástupcem/kyní, pak Váš 
ředitel/ka)…  

a) Zásadně své pravomoci nedeleguji/e, vše stíhá/m sám/a 

b) Výjimečně deleguji/e své pravomoci, avšak pouze na  své 

zástupce 

c) Řada kompetencí ředitele je v naší škole přenechána 

zástupcům 

d) Občas přenechá/m některé z kompetencí i pedagogům 

e) Většinu činností, které nutně nemusí/m vykonávat sám/a, 

deleguji/e na svůj tým 

f) Jiná možnost 

 

4. Moje zkušenost z předávání kompetencí  
a) Žádná není 

b) Je velmi špatná 

c) V ničem to nepomohlo, ale ani neublížilo 

d) Je velmi dobrá 

e) Jiná možnost 
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5. Kterým spolupracovníků byste byl/a ochoten/a (dle Vašeho 
názoru) delegovat některé činnosti?  
a) Své/mu zástupci/kyni 

b) Kolegům učitelům, kolegyním učitelkám 

c) Výchovnému poradci / výchovné poradkyni 

d) Metodikovi prevence 

e) Školnímu psychologovi, speciálnímu pedagogovi  

f) Školníkovi  

g) Dalšímu pomocnému personálu 

h) Další – uveďte prosím komu 

 
6. V případě, že některé z činností / pravomocí deleguje (dle 

Vašeho názoru)/te, je to proto, že: 
a) Myslí/m si, že v některých oblastech jsou moji/jeho/její  

spolupracovníci kompetentnější než já/on/ona sám/a 

b) Usnadňuji/e si práci, nemá/m toho tolik 

c) Vytváří/m tím týmového ducha a příjemnou pracovní 

atmosféru 

d) Svým spolupracovníkům tím pomáhá/m v jejich 

seberealizaci 

e) Jiný důvod 

 
7. Činnosti, které deleguji/ deleguje ředitel naší školy... 
� Sledování DVPP a nabízení ho jednotlivým pracovníkům 

� Sledování problematiky klasifikace  

� Sledování zadávání a jednotnost písemných či čtvrtletních prací 

� Množství ukládaných domácích úkolů 

� Otázky související se školní úspěšností 

� Sledování míry přetěžování  

� Hospitace s následnou diskusí 

� Seznamování a praktická zacházení s novými přístroji 

� Spolurozhodování při odměňování 

� Požadavky k nákupům + nakupování 

� Statutární zastupování školy na veřejnosti 

� Zpracovávání měsíčních a ročních plánů práce 

� Určování doby čerpání dovolené 

� Uvádění mladých začínajících pedagogů 

� Vytváření optimálních podmínek výuky podle jednotlivých 

aprobací 
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� Zajišťování pravidelných kontrol BOZP a PO 

� Zajišťování LVVZ, ŠVP, či různých sportovních kurzů 

� Zajišťování různých projektů týkajících se přímo školy či jejího 

okolí 

� Zajišťování vedení evidence úrazů, zpracovává rozbory 

úrazovosti 

� Další  

 

8. Jestliže své kompetence nedeleguje/te, co Vám/jí/jemu (dle 
Vašeho názoru) v tom brání? 

a) Svým spolupracovníkům natolik nedůvěřuji/e, pokud za 

výsledek odpovídá/m osobně, raději práci odvedu/e sám/a 

b) Nechci/e svým spolupracovníkům přidávat pracovní povinnosti, 

mají svých dost 

c) Nedostatek financí, nemohu/nemůže jim zvýšit plat nebo 

vyplácet odměny 

d) Obava, že „upadnu/e v nemilost“ za přetěžování 

e) Jiný důvod  


