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Resumé: 

Práce se v obecné rovině zabývá vymezením pojmu komunikace,  roztříděním 

na její typy a druhy  a konkrétně se zaměřuje na komunikaci v oblasti školství mezi 

krajskými úřady, úřady s rozšířenou působností a školami a školskými zařízeními. 

Praktická část je zaměřena na zjištění a analýzu současného stavu úrovně 

komunikace mezi těmito subjekty s následným navržení optimálního způsobu 

komunikace mezi zmiňovanými subjekty. 

Přináší popis a analýzu současného stavu úrovně komunikace mezi 

zmiňovanými subjekty s následným návrhem jejího optimálního způsobu. 

Práce se opírá o kvantitativní výzkum v podobě dotazníku a poznatky 

z literatury.  

 

 

Summary: 

The final paper is generally emphesised on communication, types of 

communication, and mainly is stressed on communication among the regional 

municipalities, local municipalities and schools. 

Practical part of the paper is emphesised on analyses of the contemporary 

situation in communication among above mentioned organisations.  

The author offers optimal solutions of communication between the 

organisations. The solutions are based on the research made by a questionaire and 

a theory of communication. 

The paper shows the description and analyses of contemporary situation of 

communication among the mensioned organisation an brings the solutions and 

optimalisations.        
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ÚVOD 

 
Činnost škol a školských zařízení prolíná každodenní komunikace různými 

směry. Tato činnost doznala v posledních letech významných změn. Nastoupila 

elektronická média, řízení činnosti škol přešlo ze školských úřadů na kraje a obce. 

Efektivní a racionální komunikace se stává jedním z nezastupitelných prvků činnosti 

managementu škol a školských zařízení.  

Bakalářská práce se právě věnuje efektivní komunikaci mezi zmíněnými 

subjekty, mapuje současnou situaci, odkrývá různost názorů na ni a dává příklad 

jejího efektivního řízení.  

Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu komunikace, její 

rozdělení na verbální a neverbální složku  a také na podrobné rozčlenění 

komunikace na písemnou a ústní.  

Další část práce je věnována začlenění státní správy  v oblasti školství do 

právního řádu České republiky a vymezení pojmů krajský úřad,  úřad s rozšířenou 

působností a škola a školské zařízení. 

Praktická  část práce obsahuje  popis a analýzu současného stavu 

komunikace mezi krajskými úřady, úřady s rozšířenou působností a školami a 

školskými zařízeními. Zaměřena je zejména na její četnost, jak ze strany krajských 

úřadů k úřadům s rozšířenou působností a školám a školským zařízením, tak i úřadů 

s rozšířenou působností ke krajským úřadům a školám a školským zařízením a 

nakonec i škol a školských zařízení ke krajským úřadům a úřadům s rozšířenou 

působností. U krajských úřadů a úřadů s rozšířenou působností se zaměřuje i na 

četnost výměny informací oběma směry. Dále zkoumá preference oblíbenosti 

komunikačního partnera škol a školských zařízení mezi krajskými úřady nebo úřady 

s rozšířenou působností. 

Dále práce  zkoumá oblíbenost jednotlivých forem komunikace dle preferencí   

jednotlivých respondentů, kdy na výběr byla komunikace písemná – buď klasickou 

poštou, e-mailem, prostřednictvím www stránek, nebo ústní prostřednictvím telefonu, 

či formou osobního jednání. 

Závěr práce je potom věnován návrhu optimálního způsobu komunikace. 

Práce se opírá o kvantitativní výzkum v podobě dotazníku a poznatky 

z literatury. 
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1  CÍL  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 
Cílem bakalářské práce je  zjištění, zda komunikace mezi krajskými úřady, 

úřady s rozšířenou působností a školami a školskými zařízeními je účelná a funkční.   

Prostředkem k dosažení cíle je dotazníkové šetření, které je zaměřeno na 

zjištění současného stavu komunikace. Výstupem bude návrh optimálního způsobu 

komunikace zmiňovaných subjektů tak, aby byl co nejefektivnější.  

Dalším cílem  je zjištění nejoblíbenější formy komunikace mezi zaměstnanci 

zmiňovaných institucí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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2  KOMUNIKACE  JAKO  POJEM,  JEJÍ  DRUHY  A  TYPY 

 
Pojem komunikace - communis pochází z latiny a znamená sdělení, sdílení, 

spojování, společnou účast na určité skutečnosti. 

Komunikaci chápeme jako výměnu nebo přenos informací, má v našem 

životě obrovský význam. Téměř 70% stavu bdělosti věnují lidé komunikaci – psaní, 

čtení, rozhovorům, poslouchání.1 

Komunikace je i přesvědčováním lidí, aby jednali podle přání iniciátora, 

vytvářením určitých obrazů v jejich mysli, které pak ovlivňují jejich jednání.2 Je to  

prostředek k tomu, aby lidé dělali to, co chcete vy. Velmi záleží na obou subjektech 

komunikace, na jejich vzájemné interakci. Pouze pokud se iniciátor – sdělující 

komunikace dokáže empaticky vcítit do příjemce, může být komunikace efektivní. 

Velmi záleží na výběru tématu, na způsobu sdělení jejího obsahu, jedině tak dokáže 

příjemce  dekódovat obsah sdělení a skutečně porozumět obsahu. 

Komunikaci3 můžeme označit za určitý druh tvůrčího procesu. Sdělující 

předává obsah sdělení příjemci zvoleným komunikačním kanálem za současného 

ovlivňování různými vnitřními i vnějšími vlivy. Spouštěčem komunikačního procesu je 

komunikátor, který má určitou potřebu sdělení. Ten zakóduje určitou informaci – 

zprávu, zvolí si vhodný komunikační kanál, kterým zakódovanou zprávu odešle 

k příjemci sdělení. Během přenosu na zakódovanou zprávu působí vnější činitelé 

v podobě různých komunikačních šumů, kteří mohou obsah sdělení zkreslit. Poté se 

komuniké dostane k příjemci, který ho dekóduje a interpretuje. Následuje reakce na 

vyslanou zprávu v podobě zpětné vazby.    

Komunikace nás provází celým životem. Komunikujeme neustále, ať chceme, 

či nechceme. I to, že s někým nemluvíme, je vlastně signálem pro danou osobu, že  

s ní komunikovat nechceme. Vše, co verbálně, neverbálně nebo svými činy sdělíme 

ostatním, je komunikací. 

 

 

 

 

1. PALMER, S. ;WEAVER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování, s. 80. 
2. VEBER, J., a kol. Management základy, prosperita, globalizace, s. 194 . 
3. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 30. 
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Komunikaci můžeme dělit z různých hledisek: 

 

 dle použitých komunikačních prostředků 4 

 

 dle použité formy.5 

 

2. 1 Druhy komunikace 
Komunikaci obvykle dělíme dle použitých komunikačních prostředků na: 

 verbální - tj. slovní 

 neverbální - mimoslovní 

 realizovanou činy – vše, co děláme. 

 

Na tomto rozdělení se shodli všichni dostupní autoři literatury i učebnic. 

 

Eger6 ve své knize uvádí, že na utváření prvního dojmu o naší osobě se z 55% 

podílí naše vzezření (oblečení, účes, make-up), z 35% nonverbální vystupování 

(mimika, gesta, šarm, pohybová kultura atd.) a pouze z 10% verbální projev. 

Vymětal7 již toto tvrzení dnes považuje  za vyvrácené.  

 

  2. 1. 1 Verbální komunikace 

Je vše, k čemu je zapotřebí slov, jazyka, a to jak v ústním, tak písemném 

projevu.  

 Verbální komunikace se může uskutečňovat mezi dvěma a více  lidmi, pak 

se jedná o rozhovor. Nebo prostřednictvím jedné osoby, jako  přednášející na straně 

jedné,  a skupinou osob, jako posluchačů na straně druhé, pak se jedná např. o 

prezentaci, školení apod. 

V  souvislosti  s  verbální   komunikací   odborná   literatura  hovoří  o  nutnosti  

rozlišovat  pojmy  poslouchání  a  naslouchání.  Kdy  poslouchání  je něco, co nám je 

 

 

 

4.VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 18. 
5. VEBER, J., a kol. Management základy, prosperita, globalizace, s. 199. 
6. EGER, L.; VÁŇOVÁ, M.; MALACH, A., aj. Efektivní školský management, s. 211. 
7. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 54. 
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dáno již v okamžiku narození, kdežto naslouchání je aktivní činnost, které se 

musíme teprve naučit. Přitom umění naslouchat je velmi důležité pro správnou 

komunikaci. Ne, co říkáme my, ale co nám říká náš partner, by pro nás mělo být to 

nejdůležitější. Čím lépe a kvalitněji nasloucháme, tím také lépe a kvalitněji 

komunikuje. Veber8 v této souvislosti rozlišuje tři roviny naslouchání: 

 naslouchání ušima  

 naslouchání očima  

 naslouchání srdcem.  

 

Chceme-li skutečně aktivně naslouchat, tak musíme začít opravdu poslouchat! 

Musíme se soustředit na to, co je nám sdělováno. Nesmíme předpokládat, co nám 

někdo chce říci, ale poslouchat sdělení až do konce a vnímat jeho skutečný obsah. 

Do hovoru druhého zbytečně nezasahovat, pouze je-li pocit, že je sdělení špatně 

chápáno. Také je důležité projevit zájem různými neverbálními prostředky, např. 

nakloněním těla k mluvčímu, zrakovým kontaktem, pokyvováním hlavy. 

Vymětal9 uvádí, že nejvýznamnější časový prostor v komunikaci zaujímá 

poslouchání a naslouchání (až 53%), následované čtením (17%), mluvením (16%) a 

psaním (14%). 

U verbální komunikace hraje velkou roli vedle skutečného obsahu sdělení 

také forma, jakou bylo sdělení prezentováno, tj. gesta doprovázející sdělení, odmlky 

v mluvě, emoční zabarvení hlasu, výraz tváře.  

 

2. 1. 2 Neverbální komunikace 
 Jedná se o nejstarší formu komunikace. Je to komunikace beze slov a  nelze 

se jí  vyhnout, to, jak člověk vypadá, jak se obléká, jaký má výraz tváře, jak stojí nebo 

sedí, jak mluví, to vše o něm mnohé napovídá. Vymětal10 uvádí, že ve vztahu 

k verbálnímu sdělení může neverbální komunikace plnit funkci: 

 opakování a zesílení verbálního sdělení 

 

 

 

8. VEBER, J., a kol. Management základy, prosperita, globalizace, s. 196. 
9. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 25. 
10. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 55. 
 



 - 13 -  
 

13

 odporování 

 reagování 

 důrazu nebo doplnění 

 regulace 

 vyjadřování emocí 

 tvoření dojmu o sobě. 

 

Neverbální komunikace je velmi komplikovanou složkou komunikace. Když 

se v mluveném projevu mluvčí snaží něco skrýt, tak řeč jeho těla to ve většině 

případů prozradí. Pokud posluchač zpozoruje nesoulad mezi mluveným slovem a 

řečí těla, dá s největší pravděpodobností přednost řeči těla před obsahem sdělení. 

To, jak interpretujeme neverbální signály, do značné míry ovlivňuje naše předešlá 

zkušenost, dosažené vzdělání, výchova v rodině, kultura prostředí, v němž žijeme, 

naše povahové rysy.  

Jednotlivé složky neverbální komunikace tak, jak je ve své práci uvádí 

Vymětal11,  jsou: 

 mimika 

 vizika 

 gestika 

 haptika 

 proxemika 

 posturologie 

 kinezika. 

 

Vymětal se na rozdíl od jiných autorů věnuje rozboru jednotlivých složek 

neverbální komunikace  velmi podrobně. Tato kapitola proto vychází především 

z něho. 

 

 

 

 

 

11. VYMĚTAL,  J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 56. 
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2. 1. 2. 1  Mimika 

K mimice patří výrazy celé tváře  s výjimkou očí a pohybů hlavy. Tvář je vedle  

slova nejdůležitějším komunikačním prostředkem v mezilidském styku.12  Pomocí 

mimických svalů vyjadřujeme všechny základní emoce, jako je radost, smutek, 

strach, štěstí, bolest, rozčílení atd. 

Úsměv je naší největší zbraní, pokud se člověk na druhé usmívá, vyvolá to 

okamžitou zpětnou vazbu v podobě úsměvu. Lidé se k nám potom chovají přátelštěji, 

snáze nám vyhoví, odpustí nám chyby, jsou k nám celkově vstřícnější. 

Oblast čela a obočí nejvýrazněji určuje celkový emoční stav jedince. Díky nim 

lze určit např. zlost, údiv, trápení, překvapení apod. 

 

2. 1. 2. 2  Vizika 

Jedná se o výraz očí. Oči velmi dotvářejí a podtrhují celkový výraz obličeje. 

Pokud se úsměv ze rtů neobjeví i v očích, každý hned pozná, že se jedná o úsměv 

vynucený. Při rozhovoru je velmi důležité udržovat oční kontakt, zvyšuje se tím 

pravdivost tvrzení. Význam očního kontaktu vyplývá i ze skutečnosti, že lidé, kteří 

nejsou s mluvčím v přímém vizuálním kontaktu, hodnotí dojem z jeho projevu o 50% 

hůře.13 

 

2. 1. 2. 3  Gestika 

Jsou to pohyby celého těla, především pak rukou. Gestika sdělení buď 

dotváří, nebo ho zcela nahrazuje. Například palec ruky směřující nahoru nám jasně 

říká, že se něco povedlo, a naopak palec ruky směřující dolů znamená, že se něco 

nepovedlo. Různé národy používají různou intenzitu gest, zatímco Italové by se bez 

gestikulace téměř nevyjádřili, Angličané používají gesta pouze velmi střídmě. Je to 

dáno  kulturním vývojem dané společnosti, etiketou atd. 

 

 

 

 

 

12. EGER, L.; VÁŇOVÁ, M.; MALACH, A., aj. Efektivní školský management, s.211. 
13. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 64. 
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2. 1. 2. 4  Haptika 

Hmat je druhým nejdůležitějším smyslem, hned po sluchu. Dotekem 

rozeznáváme různé  vjemy, jako jsou teplo, bolest, tlak, apod. Dotek je chápán jako 

velmi přátelské a osobní gesto. Výjimku tvoří například podání ruky, držení partnera 

při tanci apod. 

Při vzájemném doteku dvou osob rozeznáváme různá pásma14: 

 společenské, profesionální a zdvořilostní – doteky v oblasti paží a rukou 

 osobní a přátelské – vlasy, hlava, ramena, paže 

 intimní, erotické a sexuální – kterákoliv část těla. 

 

Haptika se také věnuje podávání ruky při pozdravu. Rozlišuje se tlak, délka 

stisku, poloha ruky, ale i vzájemné postavení a náklon těl. Ze stisku ruky lze vyčíst 

např. dominanci jednoho z partnerů,  nervozitu, různé povahové rysy, nedostatek 

zájmu o druhou osobu atd. 

 

2. 1. 2. 5   Proxemika 

Proxemikou15 se rozumí pohled na vzdálenost, kterou mají lidé mezi sebou, 

když něco dělají nebo spolu jednají. Přitom existují určité společné znaky ovlivněné 

určitou kulturou a etnickými faktory.  

Vzdálenost, kterou mezi sebou dva jedinci udržují, ovlivňuje mnoho faktorů, 

jedná se například o míru sympatie  jednoho k druhému, o kulturní zvyklosti určité 

země, zda je člověk introvert, nebo extrovert, o pracovní zařazení. Někteří jedinci 

vnímají velmi citlivě překročení své osobní zóny. Obecně lze říci, že čím si jsou lidé 

bližší, tím mezi sebou udržují menší vzdálenost. 

Vymětal16 rozeznává čtyři sféry osobní zóny – intimní, osobní, sociální a 

veřejnou.  

 Intimní zóna – jedná se  o vzdálenost 0 - 60 cm. Jsou zde  dotyky mezi 

milenci, manžely, rodiči a dětmi. Kdokoliv cizí je chápán jako narušitel. 

 

 

 

14. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 66. 
15. EGER, L.; VÁŇOVÁ, M.; MALACH, A., aj. Efektivní školský management, s.212.   
16. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 68-69. 
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 Osobní zóna – začíná od 60 cm do  cca 2 m. Zpravidla se v této zóně 

vedou osobní i pracovní hovory. Vzdálenost je dána působením okolí 

(např. v hlučném prostředí je vzdálenost menší). 

 Sociální zóna – od 2 m do 3,6 m. Tato zóna je typická tím, že vidíme 

celou postavu svého partnera. Používá se v situacích, kdy se  jedná se 

známým, ale ne blízkým  člověkem ( např. učitel a žák). 

 Veřejná zóna – vyznačuje se vzdáleností od 3,6 m. Je to vzdálenost 

používaná při veřejných vystoupeních. Lidé se neznají a ani se blíže 

nepoznají. 

 

V proxemice se také rozeznává vertikální vzdálenost  dvou subjektů. Nejedná 

se ale o rozdíl ve skutečné výšce postavy, ale spíše o její psychologické působení. 

Ten, kdo je opticky výše, má pocit nadřazenosti (např. ředitel, učitel), ten, kdo je 

nižší, má podřízené postavení (např. podřízený, sedící žák). 

 

2. 1. 2. 6   Posturologie 

Tato oblast zkoumá vzájemné postavení lidí při rozhovoru, ale i postavení 

člověka samotného, jeho celkové držení těla, jeho chůzi. Postavení těla odráží náš 

psychický stav, vztah k druhému partnerovi, zájem o danou problematiku, kulturní 

zvyklosti dané země. 

Posturologie vychází ze známého poznatku, že lze nemluvit, ale nelze 

nezaujmout žádnou polohu těla a žádný postoj.17 
 

2. 1. 2. 7   Kinezika 

Tato oblast nonverbální komunikace zkoumá chůzi, stání, celkové pohyby těla 

a  jejich vzájemnou koordinaci.  Způsob chůze každého jedince je stejně 

charakteristický jako otisk prstu nebo zbarvení oční rohovky. Dnes již specialisté 

forenzní biomechaniky  dokáží dle charakteristických rysů chůze určit pachatele 

trestného činu. 

 

 

 

 

17. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 70. 
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2. 2 Typy komunikace 
Rozlišujeme dva  typy komunikace18 , a to: 

 ústní  

 písemnou.  

 

Veber19 z  písemné  komunikace vyčleňuje na samostatnou úroveň ještě 

komunikaci elektronickou. Tato kapitola  vychází z tohoto základního  rozdělení. 

Elektronická komunikaci je uvedena v kapitole 2. 2. 2. 3, jako součást písemné 

komunikace. 

 

Každý z těchto tří typů komunikace je nezastupitelný, každý má své výhody i 

nevýhody. Vždy je nutné uvážit, který typ bude vhodný pro danou situaci, v daný 

okamžik. Pokud bude komunikace probíhat  v přátelské rovině, využije se  nejspíše 

ústní nebo elektronické komunikace. Ale pokud se bude jednat  v  pracovním 

prostředí, např. při zadávání úkolů podřízeným, využije se  nejspíše písemný typ. 

 

2. 2. 1  Ústní komunikace 
Ústní komunikace byla prvním typem komunikace vůbec. Je to 

nejrozšířenější, a také nejpoužívanější typ komunikace. 

Při efektivní ústní komunikaci musí být patrno, co  se chce sdělit, je tedy nutné 

jasně a logicky uspořádat myšlenky. Je třeba se soustředit na partnera komunikace, 

používat jeho jazyk, nepoužívat odborné termíny, pokud jim on nerozumí. 

Výhodou ústní komunikace je její rychlost, okamžitá zpětná vazba, a tedy i 

možnost změny jejího stylu při nesprávné interpretaci jejího obsahu. 

Ústní komunikace je významně  doprovázena neverbálními projevy. Jedná se 

zejména o celkovou image, řeč těla (mimo jiné o gesta, výraz tváře i očí, celkový 

postoj) a paralingvistické projevy řeči (zejména o  hlasitost projevu, výšku hlasu a 

jeho zabarvení, plynulost mluvy a její odmlky). Dále je také důležité se zaměřit 

zejména na srozumitelnost projevu, jeho kvalitu i případné chyby.   

 

 

 

18. PALMER, S.; WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování, s.81 
19. VEBER, J., a kol. Management základy, prosperita, globalizace, s.  216. 
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V této kapitola je čerpáno zejména od Vebera20 a Palmera21. Oba autoři 

uvádějí toto dělení ústní komunikace: 

 rozhovor 

 poradu 

 veřejná vystoupení 

 telefonování. 

 

2. 2. 1. 1   Rozhovor 

 Vždy se uskutečňuje mezi nejméně dvěma osobami, které jsou vůči sobě 

v rovnocenném postavení.  

Rozhovory mohou být22:  

 formální – předem je znám účel a cíl (např. přijímací pohovor, 

hodnotící pohovor);  

 neformální – nemusí se předem připravovat (např. kolegiální 

rozhovor).      

 

V rozhovoru nebo dotazování se používají různé typy otázek23. Jedná se o 

otázky otevřené nebo uzavřené, přímé nebo nepřímé, základní nebo rozvíjející apod.  

Vždy je třeba ujišťovat partnera o zájmu o rozhovor, jeho správném 

porozumění, a to zejména doplňujícími otázkami a rekapitulací již řečeného. Toto se 

provádí v průběhu hovoru, ale také po jeho skončení, kdy se také zhodnotí jeho 

průběh, výsledný efekt, popřípadě se zopakují uložené úkoly. Nesmírně důležité je 

aktivní naslouchání tak, jak se o něm zmiňujeme již dříve. 

 Při rozhovoru i dotazování je důležitá řeč těla, která dává partnerovi najevo 

zájem, jedná se zejména o úsměv, přiměřený oční kontakt, náklon těla směrem 

k partnerovi, souhlasné pokyvování hlavou. 

Umění rozhovoru je  třeba neustále rozvíjet, zdokonalovat a hlavně 

procvičovat. 

 

 

 

20. VEBER, J., a kol. Management základy, prosperita, globalizace, s. 200-212. 
21. PALMER, S.; WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování, s.96-105 
22. PALMER, S.; WEAVER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování, s. 96. 
23. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s.119.  
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2. 2. 1. 2   Porada 

Musí mít vždy své opodstatnění a stanovený jasný cíl, tak se předejde 

případné averzi k účasti na jakékoliv poradě.  

Porada se uskuteční v případě, že řešený problém není vhodné řešit 

individuálně, ale je lepší zapojit kolektiv. I tak je vhodné zvážit velikost skupiny. 

Výhodou porady je heterogenita skupiny. Její členové mají různé vzdělání, 

zkušenosti, emoční vlastnosti, invenci při řešení problémů, to vše přispívá 

k originalitě řešení. 

Velké nároky klade porada na jejího vůdce, ten musí být velmi dobře připraven 

na možné eventuality, musí pozorně sledovat její průběh, případně doplňujícími nebo 

otevřenými  otázkami rozvíjet debatu optimálním směrem. Také musí zajistit prostor 

k vyjádření všem účastníkům. Velký důraz pro všechny zúčastněné je kladem 

v oblasti aktivního naslouchání a zdvořilého  přístupu ke kolegům.  

Účast na poradě a  participace na rozhodování má velký motivační dopad, 

napomáhá také ke ztotožnění zaměstnance s jeho podnikem. 

Existují dva druhy porad24: 

 informativní 

 řešitelská. 

 

U informativních porad jde zejména o seznámení zaměstnanců s novými 

skutečnostmi, se změnami apod. Opodstatnění těchto porad vychází ze skutečnosti, 

že všichni pracovníci mají potřebu být informováni o životě podniku, o jeho 

problémech a cílech: uspokojení této potřeby přispívá k jejich motivaci.25 

Pokud manažer chce do řešení problému vtáhnout svůj tým, svolá řešitelskou 

poradu. V tomto případě by všichni na poradu pozvaní měli dopředu obdržet 

materiály týkající se řešeného problému, aby se mohli adekvátně připravit. 

Z porady by se měl vždy vyhotovit písemný zápis, který obdrží všichni 

zúčastnění. Zaznamenají se v něm projednávané skutečnosti, závěry, ke kterým se 

došlo, a zejména osoby zodpovědné za  uložené úkoly spolu s termíny jejich splnění. 

 

 

 

24. VEBER, J., a kol. Management základy, prosperita, globalizace,s.203-204. 
25. VEBER, J., a kol. Management základy, prosperita, globalizace, s. 203. 
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2. 2. 1. 3   Veřejná vystoupení 

Řadíme k nim různé projevy, prezentace, přednášky. 

Před každým veřejným vystoupením je nezbytné si  ujasnit téma a stanovit si 

cíl, kterého se má vystoupením dosáhnout. 

Vystoupení mohou být buď spontánní, nebo předem připravená. 

Při samotném vystoupení je nutné hovořit dostatečně srozumitelně, hlas 

přizpůsobit prostoru, ve kterém se nacházíme. Nemluvit monotónně, intonovat a 

mluvit melodicky. Důležité je udržovat oční kontakt s publikem. Nedoporučuje se  

sedět. Vždy je dobré si předem vybrat místo, ze kterého  se bude hovořit.  

Slovník a používání odborných termínů se volí vždy s ohledem na publikum. 

Obecně platí, že odborným termínům, zkratkám a nespisovnému jazyku je lépe se 

spíše vyhnout. Také je dobré při svém projevu používat humor, popřípadě říci 

nějakou anekdotu k tématu pro uvolnění atmosféry. 

V závěru vystoupení se zařazuje shrnutí celého vystoupení. V něm se 

zdůrazní nejdůležitější body vystoupení. Poté většinou následuje  prostor k následné 

diskusi.  

Je všeobecně známo, že nejvíce informací si člověk zapamatuje, pokud  se 

zapojí více jeho smyslů. Proto je vhodné, zejména při prezentacích, používat i 

audiovizuální techniku, např. promítání diapozitivů, používání zpětného projektoru 

apod. 

 

2. 2. 1. 4   Telefonování 

Jedná se o rozšířený typ ústní komunikace, jeho nevýhodou je omezené 

vnímání neverbální komunikace, které se omezuje pouze na paralingvistické projevy 

řeči. Výjimku tvoří úsměv, ten lze vycítit, proto se doporučuje usmívat se i do 

telefonního sluchátka. 

Iniciátor telefonního hovoru si vždy musí ujasnit jeho cíl, připravit si potřebné 

podklady a ujasnit si, s kým chce jednat, a vymezit si k němu potřebný čas. Příjemce 

hovoru má vždy právo odmítnout s odkazem na vhodnější dobu.   

V úvodu hovoru je zdvořilé pozdravit, uvést jméno firmy i své vlastní. Volající 

uvede také důvod hovoru a pak teprve se přejde k samotnému účelu telefonního 

hovoru. 



 - 21 -  
 

21

Je skutečností, že při telefonním hovoru si partneři zapamatují maximálně 

85% sdělených informací.26 Doporučuje se mluvit pomalu, srozumitelně a zřetelně 

vyslovovat. 

Fenoménem dnešní doby je mobilní telefon. Při volání na něj je vždy na místě 

ujištění, zda  nerušíte. Samozřejmostí by mělo být jeho používání k pracovním 

účelům pouze v dobu obvyklou pro pracovní činnost. 

 

2. 2. 2   Písemná  komunikace 

Je to nezbytný typ komunikace. Mnoho informací musíme podávat v písemné 

podobě, jedná se zejména o legislativní důvody27. Často  dáváme přednost  písemné 

komunikaci před ústní, zejména u různých nařízení, či zákazů. 

 

U Vymětala28 je patrné, že při zpracování tématu písemné komunikace 

vycházel z Palmera.29 Tato kapitola přesto vychází z Vymětala, který se tomuto 

tématu věnoval  podrobněji. 

 

Mezi nesporné výhody písemné komunikace patří30: 

 příjemce může číst zaslané sdělení tehdy, kdy si sám určí; 

 sdělení může poskytovat rozsáhlé i velmi složité informace; 

 sdělení lze poskytnout současně většímu počtu příjemců; 

 sdělení umožňuje trvalé uchování sdělených informací; 

 v případě nepříjemných sdělení vyvolává obvykle menší emoce než 

ústní komunikace; 

 příjemce má více času na promyšlení vhodné odpovědi. 

 

 

 

 

 

 

26. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 140. 
27. PALMER, S. ;WEAVER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování, s. 109. 
28. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. 
29. PALMER, S. ;WEAVER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování. 
30. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 206. 
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Z nevýhod písemné komunikace lze uvést31: 

 vyžaduje delší čas; 

 má tendenci sklouzávat k formálnosti a většímu odstupu 

komunikujících partnerů; 

 existuje u ní zvýšené nebezpečí nesprávné interpretace;  

 odeslané sdělení je poměrně obtížné změnit; 

 neumožňuje bezprostřední změnu názorů. 

 

Jsou situace, kdy je výhodné ústní komunikaci zdůraznit písemnou, například 

již zmiňované zápisy z porad. 

Jakoukoliv písemnou zprávu je nutné tvořit vždy z pohledu příjemce, nikoliv 

tvůrce dokumentu, usnadníme tím její správnou interpretaci. 

Veškeré písemnosti by měly splňovat tato  kritéria32: 

 zřetelnost 

 úplnost 

 stručnost 

 správnost 

 zdvořilost. 

 

Při vymezení obsahu písemné komunikace je určující Vymětal33 a  Palmer34. 

Podrobněji se práce věnuje jen některým. 
 

Písemnou komunikaci tvoří:     

 korespondence 

 životopis a motivační dopis 

 zpráva 
 

 

 

 

31. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 206. 
32. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 206. 
33. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi. 
34. PALMER, S. ;WEAVER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování. 
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 memorandum  

 e-mail 

 SMS, MMS. 

 

2. 2. 2. 1   Korespondence 

 Podrobněji lze korespondenci dělit na35: 

 úřední 

 občanskou a společenskou 

 soukromou. 

 

Při samotném koncipování jakéhokoliv  dopisu se dodržuje logické uspořádání 

částí36: 

 úvodní – oslovení a stručný účel sdělení; 

 hlavní – vlastní sdělení; 

 závěrečná – jaká se očekává zpětná vazba; 

 poděkování a vhodná společenská forma rozloučení. 

 

Celý dokument se musí nést  ve  zdvořilostním rázu. I zde platí, že se 

zbytečně nepoužívají odborné termíny, používá se spisovná čeština a dbá se  na 

gramatickou a slohovou správnost.   

  

2. 2. 2. 2   Elektronická komunikace 

 Elektronická komunikace realizovaná prostřednictvím e-mailu je obdobou 

papírové formy písemné  korespondence. Pro  distribuci dokumentů v elektronické 

podobě se využívá celosvětové internetové sítě. Její velkou výhodou je rychlost 

doručení a možnost přikládat různé typy elektronických souborů, díky čemuž je  

prakticky neomezeno množství předávaných informací. 

 

 

 

 

 

35. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 209. 
36. VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, s. 213. 
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 V dnešní době je také možné díky zaručenému elektronickému podpisu 

komunikovat i se státními úřady. Elektronickou formou je dnes možné podávat 

například daňové přiznání nebo doručovat různá úřední podání, či stížnosti, ale také 

vyřizovat různé bankovní záležitosti, např. podávat příkazy k úhradě apod. 

 Nevýhodou elektronické komunikace je určité odcizení a nemožnost sdílet i 

neverbální složku komunikace, tedy stejně jako  u komunikace písemné. 

 

 

3  ZAKOTVENÍ  STÁTNÍ  SPRÁVY  V  OBLASTI  ŠKOLSTVÍ  

     V  PRÁVNÍM  ŘÁDU ČESKÉ  REPUBLIKY 

 
Listina základních práv a svobod, hlava čtvrtá, článek 33: 

 Každý  má  právo  na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou 

stanoví zákon. 

 Občané  mají  právo na bezplatné vzdělání v základních a středních 

školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých 

školách. 

 Zřizovat  jiné  školy  než  státní  a  vyučovat na nich lze jen za podmínek  

stanovených  zákonem;  na  takových  školách se může vzdělání poskytovat 

za úplatu. 

 

Od těchto tří ustanovení se odvíjí celé konání státní správy v oblasti školství 

v České republice. 

 

Nejvýznamnějšími právními předpisy pro regionální školství jsou: 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ;  

  zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů; 

 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám; 

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

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků; 
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 nařízení vlády 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a 

kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; 

 nařízení vlády 564/2006 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné,  přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 

  

 Státní správa tvoří základ správy veřejné. Vykonává ji stát svými orgány 

k tomu zřízenými, může ji také přenést na orgány místní a krajské samosprávy. 

Jedná se o správu přímou. Jejím prostřednictvím se realizuje státní politika, sledují 

se jí státní zájmy České republiky. 

Státní správu v oblasti školství vykonávají: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen 

ministerstvo školství) 

 jiné ústřední orgány státní správy (ministerstvo obrany, vnitra, 

spravedlnosti, zahraničních věcí,) 

 Česká školní inspekce 

 krajské úřady  

 obecní úřady s rozšířenou působností 

 ředitel školy. 

 

3. 1   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tvoří centrální úroveň  státní 

správy v oblasti školství.  

Ministerstvo školství řídí výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem 
č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací 

soustavy.  

Ministerstvo školství je přímo podřízeno vládě České republiky. 

Zákon č. 2 /1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy § 7 :  

 odst. 1 - vymezuje  působnost ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je 
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ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská 

zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní 

politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této 

oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, 

tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu“ ; 

 odst. 2 -  ministerstvo  školství,  mládeže  a tělovýchovy koordinuje 

činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a 

profesních komor v   oblasti  systému  uznávání  odborné  

kvalifikace  podle  zvláštního zákona a   v  oblasti  získávání  

kvalifikací  v  systému  dalšího vzdělávání podle zvláštního právního 

předpisu 1a) ; 

 odst. 3 - ministerstvu  školství,  mládeže  a tělovýchovy je podřízena 

Česká školní inspekce; 

 

 V následujících paragrafech zákona č. 2/1969 Sb. se dále hovoří o činnosti 

ministerstva školství takto: 

 v § 20 - plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a 

v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly  vyplývající  

z členství  České  republiky  v Evropské unii a v ostatních  integračních 

seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou 

republiku závazné; 

 v § 21 - ve své činnosti se řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními 

vlády; 

 v § 22 - zkoumá společenskou problematiku v okruhu své působnosti, 

analyzuje dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek; 

 v § 23  

- předkládá za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů   

státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu;  

- zpracovává koncepce rozvoje svěřeného odvětví a řešení stěžejních 

otázek, které předkládá vládě České republiky; 

- zaujímá stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České republiky 

jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu jeho působnosti; 
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 v § 24  

- pečuje o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České 

republiky; 

- dbá o zachování zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů 

potřebná opatření k nápravě; 

- připravuje návrhy, jejichž přípravu mu uložila vláda; 

- připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se 

působnosti MŠMT; 

 v § 25  

- zabezpečuje ve své působnosti úkoly související se sjednáváním 

mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní 

spolupráce; 

- zabezpečuje ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou 

republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních 

organizacích;  

 v § 27  

- vyměňuje si s ministerstvy navzájem potřebné informace a podklady;  

- nižší orgány  státní  správy  mu  podávají  zprávy a sdělují údaje, které si 

vyžádá  v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů; 

 v § 28 odst. 1 činnost ministerstva řídí , kontroluje a sjednocuje s činností 

jiných ministerstev vláda České republiky. 

 

Podrobnou     specifikaci    povinností    ministerstva    školství    uvádí  zákon  

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

vzdělávání (školský zákon): 

 § 3 odst. 1 - zpracovává Národní  program vzdělávání, projednává jej 

s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními 

odborovými   orgány,   příslušnými   organizacemi   zaměstnavatelů s 

celostátní  působností   a  s  kraji   a  předkládá  jej   vládě k projednání a 

zveřejňuje ho  vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup; 

 § 4 odst. 3 - vydává rámcové  vzdělávací   programy      po projednání 

s příslušnými ministerstvy; stanoví zejména konkrétní cíle, formy,  délku a 

povinný  obsah vzdělávání, a  to všeobecného a odborného podle 
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zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání,  profesní   

profil,  podmínky  průběhu   a  ukončování vzdělávání  a zásady  pro tvorbu  

školních vzdělávacích  programů, jakož i  podmínky pro vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a 

organizační podmínky a podmínky bezpečnosti  a ochrany zdraví; 

 § 9 odst. 1 - zpracovává   dlouhodobý  záměr  vzdělávání a rozvoje  

vzdělávací  soustavy  České  republiky, projednává jeho návrh  

s příslušnými  ústředními  odborovými  orgány, příslušnými organizacemi  

zaměstnavatelů s  celostátní působností  a s  kraji, předkládá  jej  vládě  ke  

schválení  a  zveřejňuje  jej  způsobem umožňujícím  dálkový  přístup; 

 § 10 odst. 1 - zpracovává každoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy České  republiky, předkládá ji vládě a zveřejňuje vždy 

způsobem umožňujícím dálkový přístup; 

 § 13 odst. 3 - povoluje vyučování  některých předmětů v cizím jazyce; 

 § 24 odst. 3 - může   v  jednotlivých  případech  hodných zvláštního zřetele 

stanovit odlišnosti v organizaci školního roku; 

 § 27 odst. 1 - uděluje a  odnímá učebnicím a učebním textům pro 

základní  a střední vzdělávání schvalovací  doložku, seznam  učebnic a  

učebních textů, kterým byla  udělena schvalovací doložka,  zveřejňuje 

ministerstvo ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup; 

 § 78a odst. 1 - stanoví rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být 

ověřovány zkouškami společné  části  maturitní  zkoušky v katalozích 

požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, a zveřejní  vždy  

nejpozději 24 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem 

umožňujícím dálkový přístup; 

 § 80 odst. 1 - odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu společné 

části maturitní zkoušky, za vedení přihlášek a evidenci výsledků 

maturitních zkoušek; 

 § 104 odst. 1 - uděluje akreditace vzdělávacích programů pro jednotlivé 

vyšší odborné školy; 
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 .§ 108a odst. 1 - vydává na základě  žádosti osvědčení o uznání 

rovnocennosti  zahraničního vysvědčení  v České republice absolventům 

evropské školy; 

 § 108a odst. 2 - rozhoduje  o  nostrifikaci  zahraničního vysvědčení, které  

bylo vydáno zahraniční školou se vzdělávacím programem; 

 § 141 odst. 4 - zveřejňuje školský rejstřík také v elektronické podobě na  

svých  webových  stránkách; 

 § 143 odst. 2 - vede  v  rejstříku škol a školských zařízení údaje o 

mateřských  školách  a  školských  zařízeních zřízených ministerstvem a 

registrovanými  církvemi  nebo  náboženskými  společnostmi, kterým bylo 

přiznáno  oprávnění  k  výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 

ostatních  školách,  dále  školských  zařízeních  pro  další vzdělávání 

pedagogických  pracovníků,  školských zařízeních pro výkon ústavní nebo 

ochranné  výchovy  nebo  pro  preventivně  výchovnou  péči  a školských 

účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování; 

 § 161 odst. 1 - stanoví republikové normativy jako výši výdajů podle § 160  

odst. 1 písm. c) a d) připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno 

dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního  

vzdělávání, základního vzdělávání, středního vzdělávání a vyššího  

odborného  vzdělávání  na  kalendářní  rok  a zveřejňuje je ve Věstníku; 

 § 161 odst - 5 rozepisuje  na základě republikových normativů a poskytuje 

krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet  kraje  finanční  

prostředky  vyčleněné  ze  státního  rozpočtu na činnost škol  a školských 

zařízení zřizovaných krajem na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. d) a 

škol  a  školských  zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí na 

výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. c) ; 

 § 162 odst. 1 - rozepisuje  prostřednictvím  normativů  a  poskytuje formou 

dotace  právnickým osobám vykonávajícím    činnost   škol   a   školských 

zařízení   zřizovaným registrovanými  církvemi  nebo  náboženskými  

společnostmi, kterým bylo přiznáno   oprávnění   k  výkonu  zvláštního  

práva  zřizovat  církevní školy, finanční  prostředky na výdaje uvedené v § 

160 odst. 1 písm. b). 
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Ve školském zákoně je ministerstvu školství a České školní inspekci věnována 

samostatná část číslo šestnáct. Ministerstvu školství jsou věnovány paragrafy 169 až 

171.  

Ministerstvo školství má v § 169 svěřenou pravomoc zakládat a zrušovat 

školy a školská zařízení jako státní příspěvkové organizace, jsou to: 

 školská  zařízení  pro  výkon  ústavní  výchovy  nebo  ochranné výchovy a 

školská zařízení pro preventivně výchovnou péči; 

 mateřské, základní  a střední  školy pro  děti a  žáky umístěné  ve  

školských zařízeních pro  výkon  ústavní  výchovy  nebo  ochranné 

výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči; 

 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

 mateřské,  základní  a  střední   školy  s  vyučovacím  jazykem národnostní 

menšiny,  pokud je nezřídí obec, svazek obcí nebo kraj; 

 školy, jejichž činnost je upravena mezinárodními smlouvami; 

 ve výjimečných  případech  hodných zvláštního  zřetele může zřizovat  i 

jiné  školy nebo  školská zařízení. 

 

Paragraf  169a  až 169c je věnován zřízení, vzniku,  změnám a zániku státní 

příspěvkové organizace Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

Následující § 170 se věnuje předběžné, průběžné a následné kontrole 

správnosti a efektivnosti využívání finančních prostředků, které ministerstvo školství 

přiděluje nebo  smluvně zajišťuje ze  státního  rozpočtu,  z  Národního  fondu  a  

prostředků  ze zahraničí  poskytnutých mezinárodními  organizacemi na  základě 

mezinárodních  smluv. Určuje povinnost ministerstvu směrnicemi  stanovit závazné 

zásady, podle  kterých provedou krajské  úřady rozpis a úřady s rozšířenou 

působností návrh rozpisu   finančních prostředků  státního rozpočtu přidělovaných 

podle § 160 odst. 2 a 3 a podle § 161 odst. 6  a odst. 6 písm. b). 

Ministerstvo školství dle něho také vydává  směrnici, kterou stanovuje 

závaznou osnovu a  postup, podle kterých zpracovávají   právnické   osoby   

vykonávající   činnost  škol a školských zařízení,  které zřizuje ministerstvo školství,  

kraje, obce nebo  svazky  obcí,  a  dále  obecní  úřady  obcí  s rozšířenou působností  

a krajské  úřady rozbory  hospodaření s finančními prostředky  státního rozpočtu  

poskytovanými podle  § 161 odst. 6 písm. a) a b), a také směrnici se závaznými 
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pokyny, podle kterých krajský úřad   vypořádává   finanční   prostředky   státního   

rozpočtu poskytované podle § 161 odst. 6 písm. a) a b). 

Ministerstvo školství podle tohoto paragrafu může udělovat  věcné  a  finanční  

ocenění  osobám,  které  se zasloužily o rozvoj vzdělávání, a také čestný  název 

právnickým  osobám a  organizačním složkám  státu,  vykonávajícím  činnost  školy  

nebo  školského zařízení. 

Poslední § 171 je věnován pokusnému ověřování metod, obsahu a forem 

organizace vzdělávání a pokusnému ověřování způsobů řízení škol a školských 

zařízení, dále rozvojovým programům ve vzdělávání a programům pro zjišťování 

výsledků vzdělávání.  Dle tohoto paragrafu ministerstvo vydává  metodiku pro 

vypracovávání školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zmocňuje Ministerstvo školství 

k vydávání prováděcích právních předpisů. Jsou to  zejména tyto vyhlášky: 

 č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání; 

 č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace 

vysvědčení vydaných zahraničními školami; 

 č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři; 

 č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; 

 č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy;  

 č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku; 

 č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu 

inspekční činnosti; 

 č.48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky ze dne 18. ledna 2005; 

 č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích; 

 č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů; 

 č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání; 

 č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních; 

 č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných;  
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 č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání; 

 č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízeních; 

 č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou; 

 č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání; 

 č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a  

školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze dne 4. října 2007; 

 č. 274/2009 Sb., ze dne 19. srpna 2009 o školských zařízeních, u nichž se 

nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí; 

 č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi, o kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 

2005; 

 č. 364/2005 Sb.,    o  vedení  dokumentace  škol  a školských zařízení a školní 

matriky a o    předávání  údajů  z  dokumentace  škol a školských zařízení a 

ze školní    matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) ; 

 č. 442/1991 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách; 

 č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ze dne 8. prosince 2005; 

 č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

ke vzdělávání ve středních školách. 

 

Dále vydává   směrnice, metodické pokyny MŠMT, ministra, organizační řády, 

informace a doporučení, atd. 

 
 
3. 2   Česká školní inspekce  

 Jedná se o správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou 

státu, přímo řízenou MŠMT ČR. § 7 odst, 3 zákona č. 2 /1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy říká, že ministerstvu školství 

mládeže a tělovýchovy je podřízena Česká školní inspekce. Je také navázána na 

jeho rozpočet. 
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Člení se na ústředí České školní inspekce (dále jen ČŠI) a 14 inspektorátů 

ČŠI. V jejím čele stojí ústřední  školní inspektor, jeho jmenování a odvolání  se řídí 

služebním zákonem. 

Jejím hlavním cílem je poskytovat objektivní vnější hodnocení a další 

informace o školském systému. 

      Činnost ČŠI vychází ze: 

 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména  § 173 až 175; 

 vyhlášky č. 17/2005 Sb., o  podrobnějších  podmínkách  organizace 

České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti; 

 zákona č. 552/1991 Sb.,o státní kontrole; 

 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

 

Inspekční činnost lze uskutečňovat pouze ve školách a školských zařízeních 

zapsaných do  školského rejstříku a  na pracovištích osob,  kde se uskutečňuje  

praktické vyučování  nebo  odborná  praxe.  

Inspekční činnost se provádí na základě: 

 plánu hlavních úkolů; 

 podnětů, stížností a petic; 

 pro účely přiznání dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám. 

 

Plán hlavních úkolů se sestavuje na základě požadavků  ministerstva  

s přihlédnutím k podnětům krajských úřadů, zřizovatelů škol a školských zařízení, 

ředitelů škol a školských zařízení, a školských rad. Při jeho tvorbě  se také přihlíží 

k závěrům již provedených  školních inspekcí. Ústřední školní inspektor ho 

každoročně do 15. července  pro následující školní rok předkládá ministru školství ke 

schválení. 

Při výkonu své činnosti vychází ČŠI ze zásad a cílů vzdělávání stanovených 

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

jiném vzdělávání (školský zákon). Jedním z kritérií pro hodnocení je účinnost 

podpory  rozvoje osobnosti dítěte, žáka  a  studenta  a  dosahování  cílů  vzdělávání  

ze strany škol a školských zařízení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a 
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výsledků vzdělávání a školských služeb předkládá ministerstvu ke schválení vždy do 

15. července, to je následně zveřejňuje.  

Inspekční činnost se provádí na základě  písemného pověření ústředního 

školního inspektora, které musí splňovat náležitosti dle § 174 odst. 11 zákona  č. 

561/2004 Sb. 

Inspekční tým tvoří: 

 školní inspektor - vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let pedagogické 

nebo pedagogicko-psychologické praxe; 

 kontrolní pracovník - vysokoškolské vzdělání a 5 let praxe nebo 

středoškolské vzdělání a 20 let praxe; 

 přizvaná osoba - účastní se v zájmu odborného posouzení věci, pracuje 

pod dohledem školního inspektora nebo kontrolního pracovníka. 

 

Členové inspekčního týmu se prokazují  buď průkazem školního inspektora, 

průkazem kontrolního pracovníka nebo občanským průkazem. Vztahy mezi 

jednotlivými členy inspekčního týmu se řídí zákonem č. 552/1991 Sb.,o státní 

kontrole.  

Výstupem inspekční činnosti je: 

 inspekční zpráva  

- zhodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání 

- veřejný dokument uložený po dobu 10 let na příslušné škole nebo 

školském zařízení a na příslušném inspektorátu ČŠI; 

 protokol  

- popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označením 

ustanovení právních předpisů, které byly porušeny; 

 tématická zpráva  

- shrnutí poznatků určitého tématického okruhu a jejich analýza 

- veřejný dokument; 

 výroční zpráva  

- souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy 

- zveřejňuje se vždy do 30.  listopadu za uplynulý školní rok. 

 

Na základě výsledků provedené inspekční činnosti  jsou povinni: 
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 dotčené osoby přijmout bez zbytečného odkladu  opatření k odstranění  

nedostatků zjištěných při inspekční  činnosti, a to  nejpozději ve  lhůtě 

stanovené ČŠI; 

 zřizovatel  bez zbytečného  odkladu přijmout  opatření  ve školách a 

školských zařízeních, které zřizuje. 
 
 
      Zákon  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dále  stanoví, že ČŠI :  

 § 12 - provádí hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních; 

 § 52 odst. 4 a odst. 5 -  na požádání poskytuje součinnost 

v přezkoumání výsledků hodnocení vzdělávání, hodnocení chování 

nebo hodnocení předmětů výchovného zaměření  žáka základní školy; 

 § 69  odst. 9 a odst 10 - na požádání poskytuje součinnost 

v přezkoumání výsledků hodnocení vzdělávání, hodnocení chování 

nebo hodnocení předmětů výchovného zaměření  žáka střední školy; 

 § 53 odst. 4 a § 69 odst. 11 - při konání opravné zkoušky nebo 

komisionálním přezkoušení  se na základě žádosti zúčastní i školní 

inspektor; 

 § 82 odst. 2 , § 90 odst. 12 a § 102 odst. 9  - poskytuje součinnost 

v přezkoumání průběhu a výsledku konání -  

- závěrečné zkoušky ve vyšší odborné škole; 

- zkoušky profilové části maturitní zkoušky, nebo dílčí zkoušky 

společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní 

formou ve střední škole a konzervatoři;  

 § 173 odst. 1 

- zpracovává   koncepční  záměry inspekční činnosti a systémy 

hodnocení vzdělávací soustavy;  

- získává   a  analyzuje   informace  o   vzdělávání  dětí,  žáků a 

studentů, o  činnosti škol a školských  zařízení zapsaných do školského 

rejstříku,  sleduje a hodnotí  efektivnost vzdělávací soustavy; 

- zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle 

příslušných školních vzdělávacích programů; 
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- zjišťuje  a  hodnotí  naplnění  školního  vzdělávacího programu a jeho  

soulad  s  právními  předpisy  a  rámcovým  vzdělávacím programem; 

- vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se 

vztahují  k poskytování  vzdělávání a  školských služeb; 

- vykonává   veřejnosprávní   kontrolu   využívání  finančních prostředků 

státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163; 

 § 175 odst. 5 - ústřední školní inspektor navrhuje výmaz školy nebo 

školského zařízení ze školského rejstříku v případě zjištění nečinnosti 

nebo závažných nedostatků v jejich činnosti. 

 

3. 3   Krajské úřady 
Kraj je vyšším územně správním celkem. 

Pojem kraj definuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. 

Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je 

veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří podle 

vlastního rozpočtu. Kraj je právnická osoba, vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 Kraj je povinen na svém území zabezpečit výkon  přenesené působnosti ve 

věcech, které mu stanoví zákon.  Při jejím výkonu je kraj správním obvodem. Orgány 

kraje jsou podřízeny příslušným ministerstvům. Kraje jsou bezprostředně nadřazeny 

obcím, mají právo kontroly a jsou současně odpovědny za řízení výkonu státní 

správy u obcí.  

 Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný 

zájem.  

Působnosti stanovené zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) krajskému úřadu 

jsou výkonem přenesené působnosti. 

Dle tohoto zákona je krajský úřad nadřízeným správním orgánem ředitelů škol 

a školských zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo  svazek   obcí,  při  

rozhodování   podle  §  165   odst.  2. Nadřízeným  správním orgánem krajských 

úřadů  při rozhodování  o  právech  a povinnostech  fyzických nebo právnických  

osob je MŠMT.  
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Kraje jsou povinny v rámci přenesené působnosti poskytovat ministerstvu 

školství statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu 

statistických zjišťování na daný rok. 
V souvislosti s výkonem státní správy ve školství definuje zákona  č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) pravomoci krajského úřadu takto: 

 § 9 - zpracovává v souladu  s dlouhodobým záměrem vzdělávání   a   

rozvoje   vzdělávací   soustavy  České  republiky dlouhodobý záměr 

vzdělávání a  rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a předkládá jej 

ministerstvu k vyjádření. Zveřejňuje se vždy způsobem umožňujícím 

dálkový přístup; 

 § 10 - zpracovává každoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji zastupitelstvu kraje  a  

ministerstvu  a  zveřejňuje  vždy  způsobem  umožňujícím dálkový 

přístup; 

 § 16 - uděluje souhlas ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní 

skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy a ke zřízení 

funkce asistenta pedagoga; 

 § 20 odst. 6 - zajistí přípravu  pedagogických pracovníků, kteří budou 

uskutečňovat vzdělávání podle odstavce § 20 odst.5. ; 

 § 82 odst. 1 , § 90 odst. 12 a § 102 odst. 9  - na požádání přezkoumá 

průběhu a výsledku -  

- zkoušky profilové části maturitní zkoušky, nebo dílčí zkoušky 

společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní 

formou ve střední škole a konzervatoři;  

- závěrečné zkoušky ve vyšší odborné škole; 

 § 82 odst. 2 - rozhodne o žádosti podle odstavce 1 ve lhůtě 30 dnů ode 

dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a 

nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly 

porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, 

které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; 

v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí.  při opakování zkoušky s 



 - 38 -  
 

38

výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou 

písemné práce jmenuje zkušební komisi; 

 § 108 - na základě žádosti absolventa   zahraniční   školy, který  získal  

doklad o dosažení základního,  středního nebo vyššího  odborného 

vzdělání, vydá: 

- osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení 

v České republice  

- rozhodnutí o  uznání platnosti zahraničního  vysvědčení  

      v České republice (dále jen "nostrifikace"); 

 § 108 odst. 3 - pokud Česká republika není vázána mezinárodní 

smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné 

s dokladem o vzdělání vydaným v České republice, KÚ rozhoduje o 

nostrifikaci na základě žádosti obsahující určené náležitosti; 

 § 108 odst.9 - jde-li o osobu, které byla v České republice nebo v jiném 

členském státě Evropské unie poskytnuta mezinárodní ochrana formou 

azylu nebo doplňkové ochrany  nebo na kterou je třeba na základě 

mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka 

nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci, lze 

předložení dokladu uvedeného v § 108 odst. 1 až 3 a ověření pravosti 

podle odstavce 4 nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o 

skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem nebo 

ověřením. V případě pochybností o dosaženém vzdělání nařídí krajský 

úřad žadateli nostrifikační zkoušku; 

 § 143 odst. 1 a 3 - vede v rejstříku  škol a školských zařízení údaje  o  

mateřských  školách  a  školských  zařízeních, které zřizuje kraj, obec 

nebo svazek obcí a   předává tyto údaje  ministerstvu k evidenci a ke 

zveřejnění;  

 § 149 odst. 1 - rozhoduje o žádostech o zápis změny v rejstříku škol a 

školských zařízeních  uvedených v §144 odst. 1 písm. d) až f), pokud 

nejde o střední nebo vyšší odbornou školu zřizovanou registrovanými 

církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy; 
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 § 161 odst. 2 - stanoví krajské normativy jako výši výdajů podle § 160 

odst. 1 písm. c) a d) připadajících na jednotku výkonu na  kalendářní  

rok  za  podmínek  stanovených  prováděcím právním předpisem  a 

zveřejní  je. Součástí  krajských  normativů  jsou příplatky na speciální 

vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů; 

 § 161 odst. 6 - s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím 

krajských   normativů a v  souladu se  zásadami  stanovenými  

ministerstvem podle  § 170: 

a) rozepisuje a poskytuje  právnickým osobám vykonávajícím činnost 

škol a  školských zařízení, které kraj zřizuje, finanční prostředky podle § 

160 odst. 1 písm. d) ; 

b) rozepisuje  a poskytuje  přímo právnickým  osobám vykonávajícím 

činnost  škol a  školských  zařízení,  které zřizují  obce nebo svazky 

obcí, finanční prostředky podle  § 160 odst. 1 písm. c) 

- při rozpisu  vychází z návrhů předložených  obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností a  následně je o něm informuje; 

 § 161 odst.8 -  

a) finančně  vypořádává  finanční  prostředky  státního  rozpočtu, které   

poskytuje na  činnost  škol  a školských  zařízení podle odstavce 6,  a to 

podle   pokynů   stanovených   ministerstvem    podle  §  170   písm.   e)   

a  postupem   stanoveným  zvláštním  právním předpisem a   předává   

výsledky   finančního  vypořádání ministerstvu; 

b) zajišťuje   sumarizaci   účetní    závěrky   právnických   osob 

vykonávajících  činnost škol  a školských  zařízení zřizovaných kraji, 

obcemi nebo svazky obcí ve svém správním obvodu; 

c) zpracovává  a  vyhodnocuje  rozbory  hospodaření  s finančními 

prostředky       státního      rozpočtu       přidělovanými      podle 

odstavce 6 písm. a) podle osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem podle § 170 písm. d) a e) ; 

 § 162  - poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a 

školských zařízení dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených 

zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám a 

kontroluje její využití; 
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 § 163 odst. 1 - přiděluje s vědomím zastupitelstva kraje finanční 

prostředky,  na pokusná  ověřování, na rozvojové  programy podle § 

171 odst.1 a 2 a na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů 

spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 

absolutorií v konzervatoři podle § 113c, právnickým osobám 

vykonávajícím činnost škol a školských zařízeních, které nezřizuje 

ministerstvo,  registrované církve nebo  náboženské  společnosti,  

kterým  bylo přiznáno oprávnění k výkonu  zvláštního práva  zřizovat 

církevní  školy; tyto prostředky mu poskytuje ministerstvo; 

 § 178 odst. 3 – rozhoduje o školském obvodu spádové obce, pokud je 

ohroženo plnění povinné školní  docházky žáků s místem trvalého 

pobytu na území dotčené obce a také dětí umístěných na jejím území 

ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

3. 4   Úřady s rozšířenou působností 
Pojem obec definuje zákon č. 128/200 Sb., o obcích. 

Obec je základním územním samosprávným celkem společenství občanů, 

tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce. Obec je právnická osoba – 

veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj 

svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem.  

 Obce vykonávají některé úkoly státní správy, které jsou jim zákonem svěřeny, 

a jsou povinny je plnit. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, 

vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. 
Dle míry přenesení státní správy na jednotlivé obce rozlišujeme tři typy: 

 obce I. stupně   – základní typ 

 obce II. stupně  – obec s pověřeným obecním úřadem 

 obce III. stupně – obec s rozšířenou působností 

 

 Státní správu v oblasti školství vykonávají obce III. stupně, tedy obce 

s rozšířenou působností (dále ORP). 
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Jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností  jsou uvedeny v příloze 

č. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o  stanovení  obcí  s  pověřeným  obecním  úřadem  a  

stanovení  obcí s rozšířenou působností. 

Funkce ORP v oblasti státní správy ve školství definuje zákon  č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) takto: 

1. ORP je povinna poskytovat ministerstvu školství, popřípadě jím stanovené 

organizaci (např. ústav pro informace ve vzdělávání) statistické údaje v rámci 

statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování na 

daný rok. Jedná se zejména o informace:  

 - na úseku mezd a zaměstnanosti 

 - z dokumentace a evidence škol a školských zařízení. 

2. ORP zpracovávají návrhy  rozpisů   rozpočtů  finančních  prostředků státního  

rozpočtu  poskytovaných  podle  odstavce  6  písm. b) v souladu  se zásadami  

stanovenými ministerstvem školství podle §  170 písm. c) a krajskými 

normativy a předává je krajskému úřadu. 

3. ORP sbírají rozbory hospodaření s finančními  prostředky státního  rozpočtu 

poskytovanými podle odstavce  6  písm.  b)   podle  osnovy  a  postupu  

stanoveného ministerstvem školství podle § 170 písm. d). od právnických 

osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, které zřizuje obec 

nebo svazek obcí v jejich působnosti. 

4. ORP zpracovávají a předkládají  krajskému  úřadu  rozbory hospodaření 

s finančním   prostředky  státního   rozpočtu   poskytovanými   podle  odstavce   

6  písm.  b)    podle   osnovy  a   postupu    stanoveného  ministerstvem  podle  

§ 170 písm. d). 

 

Všechny tyto povinnosti jsou výkonem přenesené působnosti. ORP je vždy 

vykonávají ve svém správním obvodu. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4  DOTAZNÍKOVÉ  ŠETŘENÍ NA KRAJSKÝCH ÚŘADECH,  

     ÚŘADECH  S ROZŠÍŘENOU  PŮSOBNOSTÍ  A  ŠKOLÁCH  A  

     ŠKOLSKÝCH  ZAŘÍZENÍCH 
 

Hlavním cílem výzkumné části práce je  zjištění současného stavu úrovně 

komunikace mezi krajskými úřady, úřady s rozšířenou působností a školami a 

školskými zařízeními, zejména je-li účelná a funkční. Předmětem zkoumání je  její 

četnost a kvalita  její obsahové stránky. Následně bude provedena analýza 

získaných dat také v tabulkovém a grafickém znázornění a bude navržen optimální 

způsob komunikace. Toto celé bude provedeno nejprve v každém kraji zvlášť a 

následně bude provedena syntéza zjištěných skutečností pro celou Českou 

republiku. 

Vedlejším cílem je zjištění nejpreferovanější formy komunikace dle 

jednotlivých respondentů. 
 K získání dat pro tento výzkum byla použita dotazníková metoda, kdy tazatel 

pomocí dotazníku zjišťuje odpovědi vybraného vzorku populace. Výhody této formy 

zjišťování dat spatřujeme zejména v možnosti rozesílání dotazníků pomocí internetu 

a v soukromí při jeho vyplňování. Dalším aspektem, který hovořil pro tento typ 

šetření, jsou jeho nízké ekonomické náklady a malá časová náročnost pro  

respondenty spojená s vyplňováním dotazníku a jeho odesláním zpět. 

Pro popisný kvantitativní výzkum byly sestaveny tři dotazníky, vždy pro každý 

typ respondentů zvlášť, to je pro krajské úřady, úřady s rozšířenou působností a 

školy a školská zařízení. Dotazník obsahoval otázky uzavřené, polootevřené 

s výběrem jedné z připravených odpovědí nebo otevřené. 

Před samotným rozesláním dotazníků byl proveden  pilotní výzkum na 

Krajském úřadě Pardubického kraje, na Městském úřadě Lanškroun, na Základní 

škole Česká Třebová, Ústecká 160 a v Mateřské škole Ústí nad Orlicí,  Knapovec 8. 

Po vyplnění dotazníků a konzultaci s jednotlivými respondenty byla vynechána 

otázka, která měla  zjišťovat formu  komunikace preferovanou krajským úřadem nebo 

úřadem s rozšířenou působností. Většina dotázaných odkazovala na oficiální 

stanovisko vedení úřadů, proto  do dotazníku nakonec byla  zařazena pouze otázka 

osobní preference. Také u otázek, kde se má vybrat komunikační  frekvence, byly 
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nabízené alternativy ještě doplněny o možnosti denně a výjimečně, a naopak byla 

vynechána možnost častěji. 

Dotazníky byly rozesílány v elektronické podobě na e-mailové adresy jednotlivých 

respondentů. 

 

4. 1   Krajské úřady 

 
4. 1. 1   Dotazník 

 Pracovníkům krajských úřadů byl rozeslán dotazník se 16 otázkami, které se 

věnovaly zejména četnosti komunikace s ORP a školami a školskými zařízeními. 

Dále vnímání ORP jednotlivými respondenty a také  výběru nejpreferovanější formy 

komunikace. 

Celý dotazník je uveden v příloze č.1.  

          

4. 1. 2    Respondenti 

Dotazník byl rozeslán na všechny krajské úřady České republiky. Dotazníky 

byly jednotlivě rozesílány na e-mailové adresy respondentů, které byly nalezeny na 

internetových stránkách příslušných krajských úřadů. Dotazník byl rozeslán všem 

zaměstnancům jednotlivých odborů školství. Výjimku tvoří Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, kde tyto informace v době rozesílání dotazníku nebyly 

dostupné. V adresáři e-mailových adres byl pouze kontakt na podatelnu, tam jsem 

dotazník zaslala, ale bez jakékoliv odezvy. Dnes je situace už jiná, i na těchto 

stránkách už je jmenný seznam všech zaměstnanců spolu s e-mailovými adresami. 

 

4. 1. 3    Návratnost 

Celkem bylo rozesláno 619 dotazníků, z nichž se vyplněných vrátilo pouze 71. 

Do výzkumu jich bylo celkem zařazeno 63. Procento návratnosti činí 11,4%. 

Z Jihočeského kraje se žádný vyplněný dotazník nevrátil, odesláno jich bylo 

celkem 56. 
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4. 2   Úřady s rozšířenou působností 
 

4. 2. 1    Dotazník 

 Dotazník obsahuje 12 otázek. Věnuje se zejména  četnosti komunikace s KÚ 

a školami a školskými zařízeními, vnímání postavení ORP a oblíbené formě 

komunikace pro jednotlivé respondenty. 

Přesné znění naleznete v příloze č. 2.  

 

4. 2. 2    Respondenti 

Dotazníky byly rozeslány  vždy alespoň na 7  ORP  v každém kraji. Pokud byli 

v určitém  kraji méně než 2 zaměstnanci na ORP, tak jich bylo obesláno vždy více.   

 

4. 2. 3    Návratnost 

Celkem bylo rozesláno 295 dotazníků, z toho se vrátilo 107  a relevantních jich 

bylo 93. Návratnost činila 36,27%. 

 

 

4. 3   Školy a školská zařízení 
 

4. 3. 1   Dotazník 

Dotazník má 14 otázek. Zaměřeny jsou zejména na četnost komunikace mezi 

školami a školskými zařízeními a KÚ, školami a školskými zařízeními a OPR. Dále na 

spolupráci s ORP a vnímání jejího postavení. Na řešení krizových situací a dále na 

oblíbenou formu komunikace.  

Celý dotazník je uveden v příloze č. 3.  

 

4. 3. 2    Respondenti 

Do reprezentativního vzorku byly zahrnuty základní školy, mateřské školy, 

základní umělecké školy, domy dětí a mládeže a samostatné školní jídelny. Dalším 

kritériem pro výběr byl zřizovatel, vybírány byly pouze školy a školská zařízení 

zřizované obcemi. Dotazníky byly zaslány do všech krajů. 

 

 



 - 46 -  
 

46

4. 3. 3    Návratnost 

Celkem bylo rozesláno 896 dotazníků, z nichž se jich vrátilo 109, a do 

výzkumu  jich bylo zahrnuto 85. 12,17  je procento návratnosti. 

 

5  VYHODNOCENÍ  DOTAZNÍKŮ 
 

Každá kategorie dotazníků je vyhodnocována vždy v otázkách týkajících se 

četnosti komunikace podle jednotlivých krajů, ostatní otázky už budou analyzovány 

v rámci celé České republiky. 

Získaná data byla roztříděna a analyzována. Analýza byla zaměřena na 

četnost, průměry a procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Vyhodnocení šetření se opírá o frekvenční a kvantitativní analýzu, přiložen je 

rovněž i procentuální přehled. 

 

5. 1   Krajské úřady 
Na dotazníky odpovídali respondenti většinou z oddělení organizačně 

správních a ekonomických. Vyhodnocovali jsme i dotazníky těch respondentů, kteří 

s ORP nespolupracují vůbec, nebo pouze minimálně. Zajímali nás jejich odpovědi na 

otázky související s ORP. 

 Nejprve budou po jednotlivých krajích vyhodnoceny otázky týkající se 

spolupráce s úřady s rozšířenou působností  a školami a školskými zařízeními a 

následně budou vyhodnoceny  ostatní otázky dotazníku již pro celou Českou 

republiku. 

 

5. 1. 1   Jihomoravský kraj 

Úředníci v tomto kraji preferují přímou komunikaci se školami a školskými 

zařízeními, také ony více komunikují přímo s krajským úřadem. Zatímco s úřady 

s rozšířenou působností probíhá komunikace v průměru 1 x za měsíc, tak 

komunikace se školami a školskými zařízeními probíhá méně než jednou týdně.  

V následující tabulce  je znázorněno procento jednotlivých odpovědí k  otázce 

týkající se četnosti komunikace mezi KÚ a ORP a KÚ a školami a školskými 

zařízeními.  
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Tab. č. 1               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 29 86 
1 x týdně 29 0 
1 x měsíčně 14 0 
1 x za čtvrtletí 0 0 
1 x za půl roku 14 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 14 14 
vůbec 0 0 

 

V tomto kraji se jednoznačně preferuje komunikace přímo se školami a 

školskými zařízeními.  

Grafické znázornění jenom podtrhuje oblibu přímé komunikace mezi KÚ a 

školami a školskými zařízeními. 
Graf č. 1 

Četnost komunikace mezi KÚ a ŠaŠZ v %

86%

14%

denně
výjimečně

 
 Tato zjištění jsou ale ovlivněna tím, že odpovídali z více než 50% zaměstnanci 

z odborů, kteří nejsou spjati se školami a školskými zařízeními, které nezřizuje jejich 

kraj. 

Kompetence ORP by většina nerozšiřovala, jeví se jim jako dostatečné. Jeden 

respondent uvádí, že by pravomoci rozšířil v oblastech organizačních a 

pedagogických. Spolupráci s nimi hodnotí jako užitečnou, v práci jim pomáhají. 

 

5. 1. 2   Karlovarský kraj  

V tomto kraji sehrála velkou roli skutečnost, že respondenti byli převážně 

z organizačně správního oddělení, které se školami a školskými zařízeními 

komunikuje přímo, a to zejména v otázkách zřizovatelských kompetencí, metodické 
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pomoci školám a školským zařízením, konkurzním řízení a rejstříku škol a školských 

zařízení. 

Tabulka uvádí procentuální vyjádření jednotlivých odpovědí u otázky týkající 

se četnosti komunikace mezi KÚ a ORP a KÚ a školami a školskými zařízeními.    
Tab. č. 2               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 33 
1 x týdně 0 0 
1 x měsíčně 0 0 
1 x za čtvrtletí 0 0 
1 x za půl roku 33 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 67 67 
vůbec 0 0 

 

Velký rozdíl byl patrný mezi školami, které nezřizuje KÚ, tam komunikace 

probíhá v průměru 1x za půl roku, ale u jimi zřizovaných škol je to téměř jednou 

týdně.   

Přestože kompetence svěřené ORP zákonem se jim nezdají úplně 

dostatečné, jejich rozšíření nenavrhují. Užitečnost ORP vzhledem ke své náplni 

práce nevnímají pozitivně. 

 

5. 1. 3   Královéhradecký kraj 

 Asi jedna třetina dotázaných uvedla, že se školami a školskými zařízeními 

komunikuje téměř denně přímo, většina komunikace zde probíhá přes ORP, a to 

jednou týdně. I přesto školy a školská zařízení uvádějí, že se zhruba jednou týdně 

obracejí přímo na KÚ, kdežto KÚ tak činí zhruba jednou měsíčně. 

V tabulce je uvedena četnost komunikace v procentech mezi  KÚ a ORP, KÚ 

a   školami a školskými zařízeními. 
Tab. č. 3               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 34 
1 x týdně 67 0 
1 x měsíčně 0 33 
1 x za čtvrtletí 0 33 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 33 0 
vůbec 0 0 
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Krajští úředníci se s jednotlivými řediteli škol a školských zařízení osobně 

neznají, jejich závažné problémy ale znají.  

Kompetence svěřené úřadům s rozšířenou působností hodnotí jako 

dostatečné, žádná rozšíření nenavrhují. Jejich užitečnost většina dotazovaných 

hodnotí odpovědí ne. 

 

5. 1. 4   Liberecký kraj 

Krajští úředníci se školami a školskými zařízeními komunikují obvykle přímo a 

nevyužívají úřady s rozšířenou působností jako prostředníky, je to dáno tím, že jsou 

převážně  z odboru projektů ve vzdělávání. Přesto je patrné, že pokud kraj s ORP 

komunikuje tak z 22% jednou týdně a z 22% v období jednoho čtvrtletí až půl roku. 

Podrobněji v následující tabulce: 
Tab. č. 4               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 43 
1 x týdně 22 43 
1 x měsíčně 0 0 
1 x za čtvrtletí 11 0 
1 x za půl roku 11 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 22 14 
vůbec 34 0 

 

V následujícím grafu je znázorněno procentuální zastoupení výběru 

jednotlivých možností komunikační frekvence mezi KÚ a ORP.  
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 Graf č. 2 

Četnost komunikace mezi KÚ a ORP v %

22%

11%

11%
22%

34% 1 x týdně
1 x za čtvrtletí
1 x za půl roku
výjimečně
vůbec

 
 

Tento kraj vnímá ORP jako méně užitečné.  Kompetence jim rozšiřovat 

nechtějí,  přestože se jim jeví spíše nedostatečné.  

 

5. 1. 5   Olomoucký kraj 

Tento krajský úřad využívá více možnosti komunikace prostřednictvím  ORP, 

nežli přímo se školami a školskými zařízeními. V 66% zde komunikace probíhá 

jednou týdně. To dokládá i následující graf: 
 Graf č. 3 

Četnost komunikace mezi KÚ a ORP v %

66%

17%

17%

1 x týdně
1 x za půl roku
vůbec

 
 

Se školami a školskými zařízeními probíhá komunikace spíše v rozmezí 

jednoho měsíce. 

V následující tabulce je podrobně znázorněno procentuální vyjádření četnosti 

komunikace mezi KÚ a ORP, KÚ a školami a školskými zařízeními. 
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Tab. č. 5               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 17 
1 x týdně 66 17 
1 x měsíčně 0 49 
1 x za čtvrtletí 0 0 
1 x za půl roku 17 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 17 
vůbec 17 0 
  

Preferování komunikace prostřednictvím ORP dokazuje i to, že ORP je 

chápána jako užitečný prostředník. Kompetence se jeví jako dostatečné, rozšíření se 

nenavrhuje. 

 
5. 1. 6   Pardubický kraj 

Úředníci tohoto kraje nemají výrazně vyhraněné preference vůči ORP nebo 

školám a školským zařízením. Dokládá to i následující tabulka procentuálního 

vyjádření četnosti komunikace mezi zmíněnými subjekty. 
Tab. č. 6               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 22 
1 x týdně 22 45 
1 x měsíčně 34 0 
1 x za čtvrtletí 33 22 
1 x za půl roku 11 11 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 0 0 
 

 Komunikace z podnětu ORP nebo  škol a školských zařízení ke KÚ zde 

probíhá téměř jednotně, cca 1x za měsíc. 

Nejednoznačnost v preferenci komunikačního partnera podporují i zjištění, že 

kompetence i užitečnost ORP je zde chápána  také v relaci spíše užitečné.  

Pravomoci by nejspíše rozšířili u kontrol finančních výkazů. V ohledu rozšiřování 

kompetencí jsou nejednoznační, ale spíše by je ponechali ve stávajícím rozsahu. 
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 Graf č. 4 

Četnost komunikace mezi KÚ a ORP v %

22%

34%

33%

11%

1 x týdně
1 x měsíčně
1 x za čtvrtletí
1 x za půl roku

 
 
 Graf č. 5 

Četnost komunikace mezi KÚ a ŠaŠZ v %

22%

45%

22%

11%

denně
1 x týdně
1 x za čtvrtletí
1 x za půl roku

 
 
5. 1. 7   Plzeňský kraj 

 U tohoto kraje je jednoznačně upřednostňována komunikace přímo se školami 

a školskými zařízeními, se kterými je 67% pracovníků v denním kontaktu. S  ORP 

komunikuje 67% pracovníků v relaci týdenní až měsíční, spolupráce s nimi kraj nijak 

nesvazuje ani nezdržuje. Preference škol a školských zařízení dokládá i následující 

tabulka v procentuálním vyjádření četnosti komunikace KÚ s ORP a školami a 

školskými zařízeními 

 

. 
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Tab. č. 7                v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 67 
1 x týdně 34 0 
1 x měsíčně 33 33 
1 x za čtvrtletí 0 0 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 33 0 
vůbec 0 0 
 

Pro potvrzení této skutečnosti ještě grafické znázornění četnosti komunikace 

KÚ se školami a školskými zařízeními. 
 Graf č. 6 

Četnost komunikace mezi KÚ a ŠaŠZ v %

67%

33%

denně

1 x měsíčně

 
 

V tomto kraji je i výrazně častější komunikace mezi školami a školskými 

zařízeními s KÚ, která probíhá v týdenní frekvenci.  Naproti tomu ORP s KÚ 

komunikuje maximálně 1 x za čtvrtletí.  

Tato skutečnost je způsobena tím, že jsou zde kompetence ORP vnímány 

jako ne zcela dostatečné. Přesto jejich rozšíření respondenti nepodporují. 

 
5. 1. 8   Středočeský kraj 

 Zde není jednoznačně vyhraněna obliba jedné komunikační cesty. Výsledky 

jsou zkresleny skutečností, že polovina dotázaných pracuje na pozicích, které nejsou 

ve styku se školami a školskými zařízeními, které kraj přímo nezřizuje. Dokládá to i 
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následující tabulka, kde je názorně vidět, že 50% respondentů s ORP buď 

nekomunikuje vůbec, nebo pouze výjimečně. 

Procentuální vyjádření četnosti komunikace mezi KÚ, ORP a KÚ a školami a 

školskými zařízeními: 
Tab. č. 8               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 25 
1 x týdně 24 25 
1 x měsíčně 13 37 
1 x za čtvrtletí 13 0 
1 x za půl roku 0 13 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 25 0 
vůbec 25 0 
 

Tuto domněnku potvrzuje graf, ve kterém figurují pouze zaměstnanci, kteří  ze 

své pozice  spolupracují s ORP. 
  Graf č. 7 

 

Četnost komunikace mezi KÚ a ORP v %

50%

25%

25%

1 x týdně
1 x měsíčně
1 x za čtvrtletí

 
 

 Kompetence ORP jsou zde chápány jako zcela nedostatečné. I proto jsou 

vnímány jako neužitečné, přesto spolupráce s nimi výrazně nezdržuje. Byl zde jeden 

návrh na rozšíření pravomocí, a to možnost přerozdělování části finančních 

prostředků určených na platy školám a školským zařízením  přímo ORP (zohlednění 

individuálních potřeb). 
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5. 1. 9   Ústecký kraj 

 Z následující tabulky nelze preference oblíbenosti komunikačního partnera 

jednoznačně určit.  

Tabulkové znázornění četnosti komunikace s ORP a školami a školskými 

zařízeními v procentech: 
Tab. č. 9               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 20 
1 x týdně 0 20 
1 x měsíčně 40 20 
1 x za čtvrtletí 0 0 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 40 40 
vůbec 20 0 
 

Pokud se ale odfiltrují dotazníky respondentů, kteří s ORP ani školami a 

školskými zařízeními nespolupracují vůbec, je situace jiná. Více nám napoví 

následující grafy. 
 Graf č. 8 

Četnost komunikace mezi KÚ a ORP v %

67%

33%

1 x měsíčně
výjimečně
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 Graf č. 9 

Četnost komunikace mezi KÚ a ŠaŠZ v %

34%

33%

33%

denně
1 x týdně
1 x měsíčně

 
 

Z nich vyplývá, že pracovníci KÚ komunikují se školami a školskými 

zařízeními obvykle přímo, přestože 67% jich v měsíčním intervalu komunikuje také 

s ORP. 

ORP se jeví v tomto kraji jako neužitečný prostředník, s nedostatečnými 

kompetencemi, jejich  rozšíření se ale nenavrhuje. 

 
5. 1. 10   Kraj Vysočina 

Úředníci, kteří pravidelně komunikuji s ORP nebo školami a školskými 

zařízeními, preferují přímou komunikaci se školskými organizacemi. Podrobněji je to 

vyjádřeno v tabulce, kde jsou uvedena procenta u jednotlivých časových frekvencí 

komunikace s ORP i školami a školskými zařízeními.  
Tab. č. 10               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 0 43 
1 x týdně 43 14 
1 x měsíčně 0 14 
1 x za čtvrtletí 14 0 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 43 29 
vůbec 0 0 
 

V následujícím grafu je názorně uvedeno, že 43% respondentů komunikuje se 

školami a školskými zařízeními denně. 
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 Graf č. 10 

Četnost komunikace mezi KÚ a ŠaŠZ v %

43%

14%

14%

29%

denně
1 x týdně
1 x měsíčně
výjimečně

 
  

V otázkách týkajících se užitečnosti ORP se většina respondentů shoduje 

v tom, že jsou užitečné, práci jim nezdržují a kompetence by ponechaly ve stávajícím 

rozsahu. Výjimku tvoří jeden z vedoucích pracovníků, který je s prací  ORP spokojen, 

ale navrhuje rozšíření jejich kompetencí. Neuvádí však o co konkrétně, ani v jaké 

míře. 

 

5. 1. 11   Zlínský kraj 

 V tomto kraji se objevuje zcela výjimečná skutečnost a sice, že jsou i 

pracovníci, kteří vůbec nekomunikují se školami a školskými zařízeními, ale jednají 

pouze s ORP! Dokládá to následující tabulka, kde jsou uvedena procenta četnosti u 

jednotlivých časových frekvencí komunikace KÚ s ORP a školami a školskými 

zařízeními. 
Tab. č. 11               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 34 34 
1 x týdně 33 0 
1 x měsíčně 33 0 
1 x za čtvrtletí 0 33 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 0 33 
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Z  tabulky jednoznačně vyplývá, že v tomto kraji se preferuje komunikace 

prostřednictvím ORP. Dotvrzuje to i následující graf, který podrobně analyzuje 

četnost jednotlivých časových frekvencí v tomto komunikačním vztahu. 
 Graf č. 11 

Četnost komunikace mezi KÚ a ORP v %

34%

33%

33%

denně
1 x týdně
1 x měsíčně

 
 

 V opozici k těmto zjištěním jsou potom reakce na užitečnost ORP. Z analýzy 

odpovědí vyplývá, že je nepovažují za užitečného prostředníka, přesto je ale v práci 

výrazně nezdržují. Kompetence hodnotí jako dostatečné a žádné změny v nich 

nenavrhují.  

 

5. 1. 12 Česká republika 

 Z analýzy všech dat v rámci celé České republiky vyplývá, že krajské úřady 

preferují komunikaci přímo se školami a školskými zařízeními, nežli prostřednictvím 

ORP. 

  Následující tabulka v procentech udává časovou frekvenci komunikace 

respondentů z odborů školství KÚ z celé ČR s ORP a školami a školskými 

zařízeními. 
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Tab. č. 12               v % 
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně 5 36 
1 x týdně 30 21 
1 x měsíčně 14 16 
1 x za čtvrtletí 10 6 
1 x za půl roku 8 3 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 22 13 
vůbec 11 5 
 

Následující dva grafy potom názorně ukazují komunikační frekvenci mezi KÚ a 

ORP a mezi KÚ a školami a školskými zařízeními. Grafy jsou zpracovány bez údajů 

od respondentů, kteří se zmiňovanými subjekty vůbec nekomunikují. 
 Graf č. 12 

Četnost komunikace mezi KÚ a ORP v %

6%

33%

16%
11%

9%

25% denně
1 x týdně

1 x měsíčně
1 x za čtvrtletí

1 x za půl roku
výjimečně

 
 
 Graf č. 13 

Četnost komunikace mezi KÚ a ŠaŠZ v %

38%

22%

17%

6%

3%

14%
denně

1 x týdně
1 x měsíčně

1 x za čtvrtletí
1 x za půl roku

výjimečně

 
 



 - 60 -  
 

60

Další tabulka  potom ukazuje kolik procent respondentů komunikuje s ORP a 

školami a školskými zařízeními v různě dlouhých časových intervalech. Je zde patrná 

závislost mezi délkou časové frekvence a procentem respondentů z celku, kteří 

komunikují buď s ORP nebo školami a školskými zařízeními. Čím častěji respondenti 

komunikují s těmito subjekty, tím více preferují školy a školská zařízení jako své 

komunikační partnery. Zatímco u časové frekvence denně až výjimečně je 

preference škol a školských zařízení před ORP 6%, u časové frekvence denně až 

měsíčně je to už 20% ve prospěch škol a školských zařízení. 
Tab. č. 13                                                               
časová frekvence ORP Š a ŠZ 
denně - měsíčně 49% 73% 
denně - čtvrtletně 59% 79% 
denně - půl rok 67% 82% 
denně - výjimečně 89% 95% 
 

Pro názornost ještě grafy. Zvlášť pro ORP a školy a školská zařízení. 
 Graf č. 14 

ORP

49%

59%

67%

89%
denně - měsíčně
denně - čtvrtletně
denně - půl rok
denně - výjimečně
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 Graf č. 15 

ŠaŠZ

73%

79%

82%

95%

denně - měsíčně
denně - čtvrtletně
denně - půl rok
denně - výjimečně

 
 

 Následující graf č.16 ukazuje, jak KÚ vnímají postavení ORP. Postavení ORP 

je hodnoceno kladně. 54% respondentů je přesvědčeno, že jsou užitečné. V opozici 

proti tomuto tvrzení je jich pouze 24%, zbylých 22% neumí tuto otázku zhodnotit. 

Potvrzují to i další odpovědi, kdy 69% respondentů je přesvědčeno, že je ORP nijak 

nesvazují ani nezdržují v práci. Podrobnosti jsou zobrazeny graficky: 
 Graf č. 16                    v % 

25

0

29

11
5

56

19
13

2221

0

10

20

30

40

50

60

ano spíše
ano

ne spíše ne nevím

Jak KÚ vnímají ORP?

užitečnost 
zdržují práci

 
 

U otázky zaměřené na kompetence ORP odpovědělo 75% respondentů, že se 

jim zdají dostatečné, pouze 6% z nich se jeví jako nedostatečné. Podrobnosti uvádí 

graf č. 17. 
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 Graf č. 17 

Zdají se Vám jejich kompetence dostatečné?

27%

48%

3%

3%

19%

ano
spíše ano
ne 
spíše ne
nevím

 
 

 U otázky, kde se měli respondenti vyjádřit, zda by ORP rozšířili jejich 

pravomoci, jich pouze 13% uvedlo ano, 44% uvedlo, že ne, a 43% nevědělo. 

Podrobnosti v grafu č. 18.  
 Graf č. 18 

Rozšířili byste ORP jejich pravomoci?

8%
5%

19%

25%

43%

ano
spíše ano
ne 
spíše ne
nevím

 
 
Pouze čtyři z nich potom odpověděli na podotázku, ve které  měly tyto oblasti uvést. 

Vyjádření byla následující: 

 Rozdělení části platů podle individuálních potřeb zařízení, vždy nelze 

optimálně naplnit třídy, věkové rozložení ve školách je rozličné (někdy je starší 

složení sboru). 

 Při kontrolách finančních výkazů. 

 V organizačních, pedagogických věcech. 
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 Metodická  pomoc školám a školským zařízením v rámci jejich územní 

působnosti. 

 

Respondenti z KÚ jsou se stávající situací spokojeni, nic na ní měnit nechtějí.  
V grafu č. 19 je vyjádřena bodová hodnota preferencí jednotlivých forem 

komunikace.  
Graf č. 19 
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1,91
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osobní klasická
pošta

e-mail www stránky telefonicky

Preference jednotlivých forem komunikace

 
Poznámka: respondenti jednotlivé preference hodnotili pomocí stupnice: 1 – nejoblíbenější až 5 – 
 nejméně oblíbená. 
 
 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že nejpreferovanější formou je telefonická 

komunikace, následovaná e-mailovou a osobní.  U těchto tří forem není  patrný 

významný rozdíl. Obliba těchto forem komunikace je dána společnou interakcí 

verbální a neverbální komunikace. Tedy možností lépe dekódovat sdělované 

informace pomocí neverbální složky sdělení. 

Naproti tomu neoblíbenost písemné komunikace prostřednictvím klasické 

pošty je dána tím, že vyžaduje více času, nežli pomocí e-mailu. Komunikace 

prostřednictvím www stránek se nevyužívá. 
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5. 2.   Úřady s rozšířenou působností 
Dotazníky byly rozeslány na úřady s rozšířenou působností všech krajů České 

republiky. 

 Z povahy úřadů s rozšířenou působností vyplývá, že musí komunikovat jak 

s krajskými úřady, tak se školami a školskými zařízeními. Nemohou preferovat pouze 

jednoho komunikačního partnera, proto nebyl proveden rozbor situace v jednotlivých 

krajích, ale celá situaci byla zhodnocena komplexně. 

V tabulce č. 14 je procentuálně vyjádřen poměr respondentů v určitých 

časových frekvencích tak, jak nejčastěji komunikují s KÚ a školami a školskými 

zařízeními. 
Tab. č. 14                                                          v % 
časová frekvence KÚ Š a ŠZ 
denně 3 64 
1 x týdně 64 32 
1 x měsíčně 20 4 
1 x za čtvrtletí 5 0 
1 x za půl roku 2 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 5 0 
vůbec 1 0 
 

Z tabulky vyplývá, že komunikace směrem ke školám a školským zařízením je 

o něco častější, v 96% případů probíhá v rozmezí denně až týdně, v  64% případů 

probíhá denně.  

Komunikace směrem ke KÚ probíhá nejčastěji 1 x týdně, a to v 64%. V časové 

frekvenci denně až měsíčně už je to  87% případů. Z této analýzy jasně vyplývá 

orientace ORP na školy a školská zařízení. 

Následuje grafické znázornění četnosti komunikace zvlášť pro KÚ a školy a 

školská zařízení: 
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 Graf č. 20 

Četnost komunikace směrem ke KÚ.

3%

64%

20%

5%

2% 5%

1%

denně
1 x týdně
1 x měsíčně
1 x za čtvrtletí
1 x za půl roku
výjimečně
vůbec

 
  
 
 Graf č. 21 

Četnost komunikace směrem k ŠaŠZ.

64%

32%

4%

denně
1 x týdně
1 x měsíčně

 
 

92% respondentů vnímá ORP jako užitečný prostředník mezi KÚ a školami a 

školskými zařízeními. Pouze 5% si myslí, že užitečné nejsou, a 3% dotazovaných 

neumí tuto situaci posoudit. Následuje podrobné grafické znázornění: 
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 Graf č. 22 
Vnímají se ORP jako užitečné?
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V otázce věnované kompetencím ORP je patrná velká rozpolcenost. Pouze 

48% respondentů  je přesvědčeno, že jsou dostatečné. Více jak polovina, tedy 52% 

si myslí, že jsou naopak nedostatečné.  Podrobnosti v grafu č. 23. 
 Graf č. 23 

Vnímají ORP své kompetence jako dostatečné?
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Přestože 52% dotazovaných se myslí, že jejich kompetence jsou 

nedostatečné, tak celých 62% respondentů by navrhovalo  pravomoci ORP rozšířit. 

Pouze 24% respondentů by je nechalo na stávající úrovni a 14% jich nemá v této 

otázce jasno. Dokládá to graf č. 24. 
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 Graf č. 24 

Rozšířili byste ORP jejich kompetence?
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52 respondentů navrhlo oblasti, ve kterých by pravomoci ORP rozšířili. Jsou to 

zejména: 

 Mít větší kompetence při sestavování rozpočtu. 

 Možnost přerozdělování finančních prostředků s ohledem na místní znalost a 

podmínky škol. 

 Kontrola využití finančních prostředků, kontrola výkaznictví,  účetních závěrek  

PO, veřejnosprávní kontrola. 

 Větší kompetence v oblasti odměňování ředitelů škol i jiných zřizovatelů než 

pověřené obce. 

 Možnost vytvořit finanční rezervu pro školy v rozšířené působnosti. 

 Dohodovací řízení o platech, převody mezi OPPP a platy. 

 Kontrola výkonových výkazů, kontrola mzdové inventury, kontrola čerpání 

mezd, metodika a kontrola vnitřních předpisů (platový předpis, FKSP…), 

sledování kvality personálu, kvality výuky (výsledky), spoluúčast na 

rozhodování o délce funkčního období ředitele (6 let). 

 Zápis do rejstříku škol a školských zařízení. 

 Metodická pomoc ředitelům. 

 Ve správním řízení, aby odvolacím orgánem k rozhodnutí ředitele školy byl 

úřad s rozšířenou působností. 

 ORP nemá nástroje ani pravomoci na to, aby ředitelé z obcí, které spadají pod 

ORP, odevzdávali materiály pro KÚ včas a v požadované kvalitě. 

 Povolování asistenta pedagoga. 
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 Tam, kde je vyřízení blíž občanům a klientům - např. vydávání zápisového 

lístku na střední školu, vyřizování odkladů povinné školní docházky u 

postižených dětí apod. 

 Nám nejvíce vyhovoval stav za existence ŠÚ. Ideální stav by byl, aby ČŠI 

měla sídlo  v prostorách města, pak by informace o školách a škol. zařízeních 

byly komplexní. Vadí mně, že nemáme aktuální přehled o aprobovanosti 

učitelů, případné zájemce o zaměstnání bychom  mohli směřovat přímo na 

konkrétní školu. Informace z MŠMT měly ŠÚ přímé, rychleji se dostávaly 

k ředitelům škol. Zdržuje schvalování v radách a zastupitelstvu kraje, pak 

ředitelé nemají mnoho času na řešení úkolů apod. Kraj je pouze mezičlánek, 

dovolím si tvrdit, že ORP by se se situací také vypořádaly. 

 V systému, který je v současné době nastaven, není, dle mého názoru, 

rozšíření pravomocí vůbec možné. 

 

Zaměstnanci všech ORP znají ředitele svěřených  škol a školských zařízení 

osobně. V případě KÚ je to pouze v polovině případů. Tato skutečnost je dána tím, 

že úředníci ORP mají ve svých kompetencích  méně svěřených škol a školských 

zařízení, v průměru se jedná o 29 subjektů. V KÚ potom na jednoho zaměstnance 

připadá cca 194 subjektů. V následující tabulce je uveden přehled průměrně 

svěřených škol a školských zařízení  dle jednotlivých krajů u ORP a KÚ: 
Tab. č. 15                                                          
kraj ORP KÚ 
Jihočeský 29,7 0 
Jihomoravský 40,2 405,1 
Karlovarský 13 37,5 
Královehradecký 29,9 568 
Liberecký 25,6 176,2 
Moravskoslezský 42,2 0 
Olomoucký 36,4 249,2 
Pardubický 23,4 112,4 
Plzeňský 26,1 143,5 
Středočeský 33,1 219,8 
Ústecký 24,6 153 
Vysočina 29 214,2 
Zlínský 26,6 242,3 
Česká republika 29,2 193,9 
Vysvětlivky:  

 KÚ Jihočeského kraje – nevrátily se žádné údaje 
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 KÚ Karlovarského kraje – vyplnili pouze zaměstnanci organizačně správního oddělení 
 ORP v Karlovarském kraji – údaj vyplněn pouze v 1 případě  
 

Další analyzovanou oblastí je preferovaná forma komunikace zaměstnanců 

ORP.  Z grafu č. 25 vyplývá, že nejpreferovanější formou je telefonická komunikace, 

e-mailová a osobní.  Značný odklon v oblíbenosti je potom patrný u komunikace 

pomocí www stránek a klasické pošty. Pořadí preferencí zmíněných forem 

komunikace je naprosto stejné i u respondentů z KÚ. Zdůvodnění příčin této volby je 

stejné jako v kapitole 6. 1. 12.  
 Graf č. 25 
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Oblíbenost jednotlivých forem komunikace.

 
Poznámka: respondenti jednotlivé preference hodnotili pomocí stupnice: 1 – nejoblíbenější až 

5 – nejméně oblíbená. 
 

 

5. 3   Školy a školská zařízení 
 Nejprve budou po jednotlivých krajích vyhodnoceny otázky týkající se 

spolupráce s krajskými úřady a úřady s rozšířenou působností a následně celá 

Česká republika. 

 

5. 3. 1   Jihomoravský kraj 

V tomto  kraji školy a školská zařízení raději komunikují s ORP. V časovém 

 rozmezí týdně až měsíčně probíhá 60% jejich vzájemné komunikace. Ve stejném 

časovém rozmezí s KÚ probíhá pouze 20% komunikace.  Celých 20% respondentů 

uvádí, že s KÚ komunikuje pouze výjimečně. Školy a školská zařízení jednoznačně 

preferují ORP, jako své hlavní  komunikační  partnery.  Podrobnosti  uvádí  tabulka.  
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Tab. č. 16                                                           v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 20 0 
1 x měsíčně 40 20 
1 x za čtvrtletí 40 40 
1 x za půl roku 0 20 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 20 
vůbec 0 0 
 

Graf č.26 znázorňuje jednotlivé časové frekvence komunikace škol a 

školských zařízení  s ORP. 
 Graf č. 26 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a ORP v %.

20%

40%

40% 1 x týdně
1 x měsíčně
1 x za čtvrtletí

 
 
5. 3. 2   Jihočeský kraj 

86% respondentů komunikuje s ORP týdně až měsíčně, 7% pouze výjimečně. 

Naproti tomu s KÚ nejčastěji komunikují měsíčně, a to v 47% případů. Celých 27% 

respondentů s nimi komunikuje pouze výjimečně. Z výsledků je zřejmé, že v tomto 

kraji se upřednostňuje komunikace s jednotlivými ORP před KÚ. Podrobnosti 

k jednotlivým  časovým frekvencí, jsou uvedeny v následující tabulce č.17. 
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Tab. č. 17                                                            v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 33 0 
1 x měsíčně 53 47 
1 x za čtvrtletí 7 13 
1 x za půl roku 0 13 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 7 27 
vůbec 0 0 
 

Graf znázorňující časové rozložení komunikace mezi školami a školskými 

zařízeními a KÚ. 
 Graf č. 27 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a KÚ v %.
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13%

13%
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1 x měsíčně
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1 x za půl roku
výjimečně

 
 
5. 3. 3   Karlovarský kraj 

Tento kraj se vyznačuje větší orientací škol a školských zařízení na krajský 

úřad. S KÚ komunikuje  denně 14% respondentů. V  rozmezí denně až čtvrtletně 

potom celých 100%, tak s ORP ve stejné časové frekvenci komunikuje pouze 50%. 

V 17% případů se uvádí, že s nimi nekomunikují vůbec. Tento údaj, ale není 

relevantní, protože školy a školská zařízení mají povinnost předávat ORP určité 

informace. Ostatní v tabulce  č. 18. 
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Tab. č. 18                                                            v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 14 
1 x týdně 33 0 
1 x měsíčně 0 43 
1 x za čtvrtletí 17 43 
1 x za půl roku 33 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 17 0 
 

Podrobnosti ke komunikace mezi školami a školskými zařízeními a ORP 

v grafu č. 28. 
 Graf č. 28 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a ORP v %.
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5. 3. 4   Královéhradecký kraj 

K vyhodnocení byly pouze 3 dotazníky, proto následující informace jsou pouze 

ilustrační a nebudou  z nich vyvozovány žádné závěry. K vyhodnocení budou použity 

pouze v rámci celé ČR. 

Časové frekvence komunikace s KÚ a ORP uvádí tabulka č. 19. 
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Tab. č. 19                                                            v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 33 0 
1 x měsíčně 67 0 
1 x za čtvrtletí 0 100 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 0 0 
 
5. 3. 5   Liberecký kraj 

Zde nejsou respondenti výrazně orientováni v preferenci komunikačního 

partnera. V časové frekvenci měsíčně až čtvrtletně komunikuje  s KÚ i ORP shodně 

83% respondentů. Převahu mají KÚ v měsíční frekvenci, kdy s nimi komunikuje 50% 

škol a školských zařízení, zatímco s ORP pouze 33%. V tomto kraji jsou komunikační 

preference škol a školských zařízení rovnoměrně rozděleny mezi KÚ a ORP. 

Další podrobnosti v tabulce č. 20. 
Tab. č. 20                                                            v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 0 0 
1 x měsíčně 33 50 
1 x za čtvrtletí 50 33 
1 x za půl roku 0 17 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 17 0 
vůbec 0 0 
 

Komunikace mezi školami a školskými zařízeními v tomto kraji v grafickém 

znázornění. 
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 Graf č. 29 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a KÚ v %.
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5. 3. 6   Moravskoslezský kraj 

K vyhodnocení byly pouze 4 dotazníky, proto následující informace jsou pouze 

ilustrační a nebudou  z nich vyvozovány žádné závěry. K vyhodnocení budou použity 

pouze v rámci celé ČR. 

Časové frekvence komunikace s KÚ a ORP uvádí tabulka č. 21. 
Tab. č. 21                                                            v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 0 0 
1 x měsíčně 86 14 
1 x za čtvrtletí 14 58 
1 x za půl roku 0 14 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 14 
vůbec 0 0 
 

5. 3. 7   Olomoucký kraj 

K vyhodnocení byly pouze 3 dotazníky, proto následující informace jsou pouze 

ilustrační a nebudou  z nich vyvozovány žádné závěry. K vyhodnocení budou použity 

pouze v rámci celé ČR. 

Časové frekvence komunikace s KÚ a ORP uvádí tabulka č. 22. 
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Tab. č. 22                                                             v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 0 0 
1 x měsíčně 100 0 
1 x za čtvrtletí 0 100 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 0 0 
 
5. 3. 8   Pardubický kraj 

K vyhodnocení byly pouze 2 dotazníky, proto následující informace jsou pouze 

ilustrační a nebudou  z nich vyvozovány žádné závěry. K vyhodnocení budou použity 

pouze v rámci celé ČR. 

Časové frekvence komunikace s KÚ a ORP uvádí tabulka č. 23. 
Tab. č. 23                                                            v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 50 0 
1 x měsíčně 50 100 
1 x za čtvrtletí 0 0 
1 x za půl roku 0 0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 0 0 
 

5. 3. 9   Plzeňský kraj 

K vyhodnocení byly pouze 3 dotazníky, proto následující informace jsou pouze 

ilustrační a nebudou  z nich vyvozovány žádné závěry. K vyhodnocení budou použity 

pouze v rámci celé ČR. 

Časové frekvence komunikace s KÚ a ORP uvádí tabulka č. 24. 
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Tab. č. 24                                                             v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 67 0 
1 x měsíčně 33 67 
1 x za čtvrtletí 0 0 
1 x za půl roku 0 33 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 0 0 
 
5. 3. 10   Středočeský kraj 

Školy a školská zařízení v 67% případů komunikují s ORP v rozmezí týdně až 

měsíčně. Ve stejném časovém období s KÚ komunikují pouze v 26% případů. 27% 

respondentů udává, že s KÚ komunikuje pouze výjimečně a v 7% případů vůbec. 

Více podrobností ukazuje tabulka č. 25.  
Tab. č. 25                                                             v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 20 0 
1 x měsíčně 47 26 
1 x za čtvrtletí 13 26 
1 x za půl roku 20 7 
1 x ročně 0 7 
výjimečně 0 27 
vůbec 0 7 
 

Časové vymezení komunikace mezi školami a školskými zařízeními a KÚ: 
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 Graf č. 30 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a KÚ v %.
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5. 3. 11   Ústecký kraj 

Školy a školská zařízení se v komunikaci orientují více na ORP. 18% škol a 

školských zařízení komunikuje se svou místně příslušnou ORP denně, nejdelším 

časovým intervalem je potom komunikace čtvrtletní. S KÚ nejvíce respondentů 

komunikuje v rámci jednoho čtvrtletí, tj 55%. 18 % jich pak udává, že  komunikují 

pouze výjimečně. Všechny ostatní údaje naleznete v tabulce č. 26. 
Tab. č. 26                                                             v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 18 0 
1 x týdně 37 9 
1 x měsíčně 27 18 
1 x za čtvrtletí 18 55 
1 x za půl roku  0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 18 
vůbec 0 0 
 

Přesné rozložení respondentů v jednotlivých časových frekvencích 

komunikace s KÚ je zobrazeno v grafu č. 31. 
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 Graf č. 31 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a KÚ v %.
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5. 3. 12   Kraj Vysočina 

Zde je naprostá převaha komunikace s ORP. V 57% případů s nimi školy a 

školská zařízení komunikují 1 x týdně. Všichni respondenti s nimi potom komunikují 

minimálně 1 x měsíčně. S KÚ nejčastěji komunikují 1 x  měsíčně, a to také ve 43% 

případů. 29% respondentů s nimi komunikuje pouze výjimečně. Více podrobností 

v tabulce č. 27. 
Tab. č. 27                                                             v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 57 14 
1 x měsíčně 43 43 
1 x za čtvrtletí 0 14 
1 x za půl roku  0 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 29 
vůbec 0 0 
 

Graficky znázorněná komunikace mezi školami a školskými zařízeními a ORP: 
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 Graf č. 32 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a ORP v %.
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5. 3. 13   Zlínský kraj 

K vyhodnocení byly pouze 3 dotazníky, proto následující informace jsou pouze 

ilustrační a nebudou  z nich vyvozovány žádné závěry. K vyhodnocení budou použity 

pouze v rámci celé ČR. 

Časové frekvence komunikace s KÚ a ORP uvádí tabulka č. 28. 
Tab. č. 28                                                             v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 0 0 
1 x týdně 0 0 
1 x měsíčně 67 67 
1 x za čtvrtletí 33 0 
1 x za půl roku  33 
1 x ročně 0 0 
výjimečně 0 0 
vůbec 0 0 
 
 
5. 3. 14 Česká republika 

Z vyhodnocení všech dotazníku je zřejmé, že školy a školská zařízení jako 

komunikačního  partnera upřednostňují  ORP před KÚ, dokládá to tabulka č. 29. 

Nejvíce respondentů, tj 47%,  komunikuje s ORP v měsíčním intervalu, 

nejméně potom denně. 2% respondentů uvádí, že s ORP komunikují výjimečně a 1% 

dokonce nekomunikuje vůbec. Tento údaj nereflektuje zákonnou povinnost škol a 
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školských zařízení předávat KÚ informace prostřednictvím ORP, respondenti zde 

zřejmě uváděli komunikaci mimo tyto  stanovené povinnosti. 

Komunikace s KÚ probíhá v 36% případů 1 x měsíčně. Dalším 

nejfrekventovanějším rozmezím byla komunikace  1x za čtvrtletí, a to v 32% případů. 

17% respondentů udalo, že s KÚ komunikuje pouze výjimečně.  
Tab. č. 29                                                            v %                
časová frekvence ORP KÚ 
denně 2 1 
1 x týdně 30 2 
1 x měsíčně 47 36 
1 x za čtvrtletí 12 32 
1 x za půl roku 6 10 
1 x ročně 0 1 
výjimečně 2 17 
vůbec 1 1 
 

Situaci v celé ČR ještě graficky, odděleně pro komunikaci škol a školských 

zařízení a KÚ a  pro školy a školská zařízení a ORP.  
 Graf č. 33  

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a KÚ v %.
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 Graf č. 34 

Četnost komunikace mezi ŠaŠZ a ORP v %.
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Z obou grafů vyplývá, že nejvíce preferovaným komunikačním intervalem 

v případě KÚ i ORP je interval 1x měsíčně. 

Tabulka č. 30 ukazuje, že v menších časových frekvencích komunikace dávají 

školy a školská zařízení jednoznačně přednost komunikaci s ORP. 
Tab. č. 30                                                             
časová frekvence ORP KÚ 
denně 2% 1% 
denně - týdně 32% 3% 
denně - měsíčně 79% 39% 
denně - čtvrtletně 91% 71% 
denně - půl rok 97% 81% 
denně - výjimečně 99% 99% 
 

Užitečnost ORP je vnímána školami a školskými zařízeními pozitivně, a to ze 

69%. Pouze 25% respondentů se domnívá, že užitečné nejsou. 6% situaci neumí 

zhodnotit. 

59% škol a školských zařízení si nemyslí, že je ORP zdržují při práci, 20% se 

jich ale domnívá že ano. 21% neumí situaci posoudit. ORP jsou tedy celkově 

vnímány pozitivně.  

Celá situace ještě v grafickém znázornění: 
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 Graf č. 35 
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Školy a školská zařízení jsou spokojeny se současným stavem fungování 

ORP, jejich pravomoci by 79% respondentů nerozšiřovalo. 69% respondentů se 

domnívá, že jejich kompetence jsou dostatečné. Podrobně v grafech č. 36 a č. 37. 
 Graf č. 36 

Rozšířily by ŠaŠZ pravomoci ORP?
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Graf č. 37 

Zdají se Vám jejich kompetence dostatečné?

23%

46%

12%

5%

14%

ano
spíše ano
ne
spíše ne
nevím

 
Rozšíření pravomocí pro ORP navrhlo pouze 10 respondentů. Návrhy se 

v některých bodech opakovaly (rozdělování finančních prostředků), proto jsou 

uvedeny pouze tyto: 

 Pravomoci týkající se ředitelů bych převedla na ORP z kompetencí zřizovatelů 

(někteří zastupitelé malých obcí nemají o školství přehled a rozhodují nebo 

spíše kritizují práci zaměstnanců a školy vůbec). 

 Otázky týkající se kapacity zařízení (ZŠ, ŠD, MŠ). 

 Změnila bych na školské úřady, v současné době se  mi zdá jejich existence 

naprosto zbytečná. 

 Rozdělování státních finančních prostředků, znají lépe situaci v regionu. 

 Zrušila bych jejich pravomoci a vrátila je krajům. Jedna 15 minutová porada za 

čtvrt roku je nedostačující. 

 Bohužel mi nejsou známy všechny jejich pravomoci, ale myslím si, že paní 

z našeho odboru školství (je tam pouze jeden člověk, ) je kompetentní a velmi 

spolehlivá. To usuzuji ze zpětných vazeb jiných ředitelek, které patří pod jiné 

ORP. 

 Podle vlastních zkušeností je krajský úřad jenom prostředníkem mezi 

pověřenou obcí a ministerstvem. V pomoci se obracím nejvíce na pověřenou 

obec nebo na kolegy. Z KÚ se stává málokdy, že dostaneme kompetentní 

odpověď.  
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V otázce věnované nejpreferovanější formě komunikace respondenti uváděli 

jako nejoblíbenější formu ústní - telefonickou a písemnou - e-mailovou. Jako 

nejméně oblíbenou potom uváděli písemnou formu komunikace pomocí klasické 

pošty. Podrobnosti jsou uvedeny v grafu č. 38. 
 Graf č. 38 
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 Poznámka: respondenti jednotlivé preference hodnotili pomocí stupnice: 1 – nejoblíbenější až 5 –   
 nejméně oblíbená. 
 

Další části dotazníkového šetření se zaměřila na problémy  škol a školských 

zařízení, na to s kým je řeší, zda důvěřují svému místně příslušnému úřadu 

s rozšířenou působností a zda mají důvěru v celý úřad, nebo pouze v jednotlivce. 

Respondenti se nejčastěji na svou ORP obracejí s ekonomickými problémy, 

které následují organizační. Nejméně často se na ně obracejí v otázkách hygieny a 

BOZP. Na KÚ se nejvíce obracejí  s problémy ekonomickými a právními. Nejméně 

často s problémy týkajícími se hygieny a BOZP. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 

č. 31. 
Tab. č. 31                                                             
problémy ORP KÚ 
právními 2,91 2,46 
ekonomickými 1,34 1,52 
organizačními 2,6 3 
hygienické a BOZP 4,32 4,17 
s granty z EU 4,14 3,64 
s jinými 3,38 3,99 
Poznámka: respondenti jednotlivé problémy hodnotili  
pomocí stupnice: 1 – nejčastější až 5 –  nejméně častý. 
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Školy a školská zařízení se při řešení svých problémů nejčastěji obrací na 

svého zřizovatele, a to v 59% případů. Nejméně často se obrací na KÚ. Podrobnosti 

uvádí graf. č. 39. 
 Graf č. 39 

V krizové situaci se nejspíše obrátíte na?
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Další otázka zněla: S kým raději komunikujete? 72% respondentů uvedlo, že 

se svou ORP. Pouze 28% respondentů dává přednost  KÚ. 

 84% respondentů se domnívá, že úředníci v jejich ORP jsou kompetentní,   

pouze 6% s nimi nesouhlasí. Podrobně tuto situaci znázorňuje následující graf. 
 Graf č. 40 
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V otázce důvěry nejsou respondenti jednotní. Zatímco 53% z nich důvěřuje 

celému odboru, tak 47% jich důvěřuje pouze jednotlivci. 
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6  NÁVRH  ŘEŠENÍ 
Po analýze výzkumného šetření a v souladu s teoretickými východisky je 

navržen způsob optimální komunikace.  Návrh vychází rovněž z potřeb škol a 

školských zařízení, jako klíčových subjektů státní správy ve školství. Realizace 

návrhu může ulehčit školám a školským zařízením v jejich každodenní náročné 

činnosti. Návrh se tedy maximálně zaměřuje na školy a školská zařízení. 
Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že ony dávají přednost komunikaci s jejich místně 

příslušnou obcí s rozšířenou působností před komunikací s  místně příslušným 

krajským úřadem.  

Doporučení pro krajské úřady: 

 Více se zaměřit na komunikaci s obcemi s rozšířenou působností ve 

Vaší správě namísto se školami a školskými zařízeními. Obce 

s rozšířenou působností mají detailní znalosti o jednotlivých školách a 

školských zařízeních, využijte jich! 

 Vybavit obce s rozšířenou působností maximálním množstvím 

kvalitních informací potřebných k jejich výkonu. 

 Informace podávat obcím s rozšířenou působností včas, ještě před 

jejich poskytnutím školám a školským zařízením. 

 Detailně seznámit obce s rozšířenou působností s postupem rozpisu 

rozpočtu přímých nákladů. Zdůvodnit zvolené postupy. Obce 

s rozšířenou působností musí být schopny odůvodnit rozpočet přímých 

nákladů jednotlivým školám a školským zařízením. 

 Stanovit jasná pravidla pro rozpouštění  finančních rezerv přímých 

nákladů, zohledněním individuálních potřeb jednotlivých škol a 

školských zařízení. Ty musí být známy jak obcím s rozšířenou 

působností, tak i školám a školským zařízením.  

 Vytvořit pro jednotlivé obce s rozšířenou působností rezervu finančních 

prostředků na zohledňování specifik jednotlivých škol a školských 

zařízení. 

 Poskytovat důsledně metodickou pomoc úředníkům jednotlivých obcí 

s rozšířenou působností. 

 Neobcházet obce s rozšířenou působností v komunikaci se školami a 

školskými zařízeními. 
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 Dodržovat ustanovení §161 odst. 7 písm. a) a b) zákona 561/2004 Sb. 

tedy, že obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává návrh 

rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu a zpracovává 

a předkládá krajskému úřadu rozbory hospodaření s finančními 

prostředky státního rozpočtu.  

 Pořádat pravidelné konzultační dny na všech obcích s rozšířenou 

působností. Kompetentní úředníci by v pravidelných intervalech, např. 

každý měsíc, jezdili na jednotlivé obce s rozšířenou působností, kde by 

byli k dispozici ředitelům jednotlivých škol a školských zařízení. Vše by 

se konalo pod záštitou obce s rozšířenou působností, která by pozvala 

konkrétní úředníky dle aktuální situace v regionu. 

 

Obce s rozšířenou působností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 161 

odst.7 zpracovávají   návrhy  rozpisů   rozpočtů  finančních  prostředků státního  

rozpočtu  poskytovaných  podle  odstavce  6  písm. b) v souladu  se zásadami  

stanovenými ministerstvem  podle §  170 písm. c) a krajskými normativy a předávají 

je krajskému úřadu, a také zpracovávají   a  předkládají  krajskému  úřadu  rozbory 

hospodaření s finančními  prostředky státního  rozpočtu poskytovanými podle 

odstavce  6  písm.  b)   podle  osnovy  a  postupu  stanoveného ministerstvem podle 

§ 170 písm. d). Jenom důsledné dodržování tohoto ustanovení ze strany krajských 

úřadů jim dává možnost ovlivnit výši rozpočtu finančních prostředků státního 

rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení. 

Z analýzy získaných dat lze soudit,  že komunikace mezi krajskými úřady, 

úřady s rozšířenou působností a školami a školskými zařízeními je ve 

zkoumaném vzorku účelná a funkční. Proto se v návrhu objevují pouze dílčí změny.  

Krajské úřady by měly přenést více zodpovědnosti na úřady s rozšířenou 

působností tak, jak jim  to ukládá zákon. Z vyjádření respondentů lze usuzovat,  že 

některé krajské úřady tyto povinnosti přebírají na sebe a úřady s rozšířenou 

působností potom jenom tlumočí jejich rozhodnutí školám a školským zařízením. 
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7  ZÁVĚR 
 Cílem práce bylo zjištění, zda komunikace mezi krajskými úřady, úřady 

s rozšířenou působností a školami a školskými zařízeními je účelná a funkční, a také 

preference nejoblíbenější formy komunikace jednotlivců ve  zmiňovaných institucí. 

 Tohoto cíle bylo dosaženo. Analýzou výzkumného šetření bylo zjištěno, že 

jednotlivé instituce se v preferencích oblíbeného komunikačního partnera různí.  

Školy a školská zařízení upřednostňují jako partnera obce s rozšířenou 

působností, ve 47% případů s ním komunikují nejčastěji 1 x měsíčně, zatímco 

s krajským úřadem 17% respondentů komunikuje pouze výjimečně. Krajské úřady 

jako svého komunikačního partnera upřednostňují školy a školská zařízení. 

Nejčastěji jsou s nimi v denním kontaktu, s obcemi s rozšířenou působností 

v týdenním. 64% obcí s rozšířenou působností se školami a školskými zařízeními 

nejčastěji komunikuje denně, s krajskými úřady potom stejný počet týdně.   

  V otázkách věnovaných obcím s rozšířenou působností je názor 

jednotlivých subjektů shodný – hodnotí je pozitivně. 69% škol a školských zařízení a 

54% krajských úřadů je hodnotí jako užitečné partnery. Rozšíření jejich pravomocí 

navrhují zejména v oblastech financování přímých nákladů škol a školských zařízení  

(částečné přerozdělení finančních prostředků  dle individuálních potřeb jednotlivých 

zařízení), v pracovněprávních věcech u ředitelů, kontrolách finančních výkazů, 

metodické pomoci ředitelům,  v organizačních a pedagogických věcech a 

v odvolacích řízeních dle Správního řádu. 

Ve volbě nejoblíbenější formy komunikace se všichni respondenti shodli. 

Nejpreferovanější je ústní komunikace prostřednictvím telefonního rozhovoru. 

Následovaná je písemnou formou elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu. 

Komunikace se ve zkoumaném vzorku jeví jako účelná a funkční, proto 

navrhované řešení  obsahuje pouze dílčí změny.  

Návrh optimálního způsobu komunikace vychází z potřeb škol a školských 
zařízení, ony jako svého komunikačního partnera preferují obce s rozšířenou 

působností. Krajské úřady více preferují přímou komunikaci se školami a školskými 

zařízeními.  

Návrh se zaměřuje na  doporučení pro krajské úřady. Jedná se zejména o 

větší využití detailních vědomostí obcí s rozšířenou působností o jednotlivých 

školách a školských zařízeních. Jejich důsledné zapojení do procesů rozdělování 
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finančních  prostředků státního rozpočtu  tak,  jak o tom hovoří  § 161 zákona č. 

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

vzdělávání (školský zákon). V návrhu je  také obsažena realizace konzultačních dní 

pro jednotlivé školy a školská zařízení.    

Práce přináší detailní pohled na komunikaci subjektů  státní správy v oblasti 

školství. Vychází z teoretických poznatků o  komunikaci, detailně analyzuje  subjekty 

státní správy v oblasti školství  a jejich začlenění v právním řádu České republiky.  

Předpoklady z teoretické části práce věnované komunikaci se částečně 

potvrdily. Respondenti preferují telefonickou formu komunikace před osobní, 

určujícím faktorem je vzdálenost některých komunikačních partnerů. Proto školy a 

školská zařízení volí jako svého komunikačního partnera raději obce s rozšířenou 

působností, která jsou jim blíže oproti krajským úřadům. 

V teoretické části věnované státní správě v oblasti školství je  znatelný rozpor 

mezi zněním § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a skutečností. Krajské úřady 

mnohdy nerespektují povinnosti obcí s rozšířenou působností jim z něho vyplývající. 

Možností je změna školského zákona, kterou by činnost úřadů s rozšířenou 

působností byla podrobněji specifikována a rozšířena. Nabízí se zde i možnost 

stanovení sankcí pro školy a školská zařízení,  které nedodržují stanovené termíny  a 

tím znemožňují úřadům s rozšířenou působností jejich výkon. V dohledné době 

zřejmě nedojde v této oblasti k žádným novelizacím školského zákona, a tak  bude 

dál záležet pouze na krajských úřadech, jak budou spolupracovat s 

jednotlivými úřady s rozšířenou působností. Zda je pojmou jako rovnocenné partnery, 

nebo je budou využívat pouze jako  administrativní sílu. 
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PŘÍLOHY 

 
č. 1: 

1. Z jakého jste kraje? (Prosím, doplňte) 

2. Z jakého jste oddělení odboru školství Vašeho krajského úřadu? (Prosím, 

doplňte.) 

3. Nejčastěji komunikujete s Vaším místně příslušným úřadem s rozšířenou  

působností? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 

vůbec 

4. Nejčastěji komunikujete se školami a školskými zařízeními, které nezřizuje 

Váš kraj, ale jsou ve Vaší  působnosti? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 

vůbec 
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5. Jakou z uvedených forem komunikace preferujete Vy osobně? Doplňte číslice 

dle preference ( nejraději – 1). 

     osobní (např. porady, osobní jednání, apod.) 

     písemnou – klasickou poštou 

     písemnou – e-mailem 

     písemnou – www stránky (informace, dotazníky, formuláře) 

     telefonickou 

6. Přibližně jak často se na  Vás obracejí Vaši kolegové z úřadů s rozšířenou 

působností? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 

vůbec 

7. Přibližně jak často se na Vás obracejí ředitelé škol (šk. zařízení)? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 

vůbec 

8. Komunikujete se školami a šk. zařízeními ve Vaší působnosti přímo nebo 

prostřednictvím příslušného úřadu s rozšířenou působností? 

obvykle přímo 

obvykle prostřednictvím úřadu s rozšířenou působností 

dle situace 

9. V jakých oblastech konkrétně spolupracujete s úřady s rozšířenou působností 

ve Vašem kraji? Prosím, uveďte. 
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10. Jeví se Vám kompetence svěřené úřadům s rozšířenou působností školským 

zákonem jako dostatečné? 

ano 

spíše ano 

ne 

spíše ne 

nevím 

11. Zdají  se Vám úřady s rozšířenou působností jako užitečný prostředník mezi 

krajem a školami (šk. zařízeními)? 

ano 

spíše ano 

ne 

spíše ne 

nevím 

12. a/ Rozšířil/a byste jim v některých oblastech jejich pravomoci? 

ano 

spíše ano 

ne 

spíše ne 

nevím 

b/ V jakých? 

13. Myslíte si, že spolupráce s ORP Vás naopak zdržuje a svazuje? 

ano 

spíše ano 

ne 

spíše ne 

nevím 

14. Znáte se osobně s každým ředitelem školy a šk. zařízení ve  Vašem 

svěřeném obvodě? 

ano 

ne 

15. Znáte aktuální problémy Vám svěřených škol (šk. zařízení)? 

ano, znám 

závažné ano 
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ne, neznám 

16. Kolik máte svěřených škol a školských zařízení? Prosím, uveďte. 

 

č. 2 : 
1. Z jakého jste kraje? (Prosím, doplňte) 

2. Nejčastěji komunikujete s Vaším místně příslušným krajským úřadem? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 

vůbec 

3. Nejčastěji komunikujete se školami a školskými zařízeními, které jsou ve Vaší  

působnosti? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 

vůbec 

4. Přibližně jak často se na  Vás obracejí Vaši kolegové z místně příslušného 

krajského úřadu? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 
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vůbec 

5. Přibližně jak často se na Vás obracejí ředitelé škol (šk. zařízení)? 

denně 

1x týdně 

1x měsíčně 

1x za čtvrtletí 

1x za půl roku 

1x ročně 

výjimečně 

vůbec 

6. Jakou z uvedených forem komunikace preferujete Vy osobně? Doplňte číslici 

dle preference ( nejraději – 1). 

     osobní (např. porady, osobní jednání, apod.) 

     písemnou – klasickou poštou 

     písemnou – e-mailem 

     písemnou – www stránky (informace, dotazníky, formuláře) 

     telefonickou 

7. Jeví se Vám kompetence svěřené úřadům s rozšířenou působností školským 

zákonem jako dostatečné? 

ano 

spíše ano 

ne 

spíše ne 

nevím 

8. Zdají  se Vám úřady s rozšířenou působností jako užitečný prostředník mezi 

krajem a školami (šk. zařízeními)? 

ano 

spíše ano 

ne 

spíše ne 

nevím 

9. a/ Rozšířil/a byste jim v některých oblastech jejich pravomoci? 

ano 

spíše ano 
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ne 

spíše ne 

nevím 

b/ V jakých? 

10. Znáte se osobně s každým ředitelem školy a šk. zařízení ve  Vašem 

svěřeném obvodě? 

ano 

ne 

11. Znáte aktuální problémy Vám svěřených škol (šk. zařízení)? 

ano, znám 

závažné ano 

ne, neznám 

12.  Kolik máte svěřených škol a školských zařízení? Prosím, uveďte. 

 
č. 3: 

1.   Z jakého jste kraje? (Prosím, doplňte) 

2. Nejčastěji komunikujete s Vaším místně příslušným úřadem s rozšířenou  

působností? 

 denně 

 1x týdně 

 1x měsíčně 

 1x za čtvrtletí 

 1x za půl roku 

 1x ročně 

 výjimečně 

 vůbec 

3. Nejčastěji  komunikujete s Vaším místně příslušným krajským úřadem? 

 denně 

 1x týdně 

 1x měsíčně 

 1x za čtvrtletí 

 1x za půl roku 

 1x ročně 
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 výjimečně 

 vůbec 

4. Jakou z uvedených forem komunikace preferujete vy osobně? Doplňte číslici 

dle preference ( nejraději – 1). 

      osobní (např. porady, osobní jednání, apod.) 

      písemnou – klasickou poštou 

      písemnou – e-mailem 

      písemnou – www stránky (informace, dotazníky, formuláře) 

      telefonickou 

5. S jakými problémy se nejčastěji obracíte na Váš místně příslušný úřad 

s rozšířenou působností? Doplňte číslici dle četnosti ( nejčastěji – 1). 

      s právními 

      s ekonomickými 

      s organizačními 

      týkajícími se hygienických a bezpečnostních předpisů 

      týkajícími se grantů z EU 

      s jinými 

6. S jakými problémy se nejčastěji obracíte na Váš místně příslušný krajský 

úřad? Doplňte číslici dle četnosti ( nejčastěji – 1). 

      s právními 

      s ekonomickými 

      s organizačními 

      týkajícími se hygienických a bezpečnostních předpisů 

      týkajícími se grantů z EU 

      s jinými 

7. V krizové situaci se nejspíše obrátíte na? (Vyberte z následujících možností.) 

 zřizovatele 

 úřad s rozšířenou působností 

 krajský úřad 

 řeším raději sám/a 

8. Komunikujete raději s úředníky z místně příslušného úřadu s rozšířenou 

působností nebo z místně příslušného krajského úřadu? 

 z místně příslušného úřadu s rozšířenou působností 

 z místně příslušného krajského úřadu 
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9. Jsou úředníci ve Vašem místně příslušném úřadě s rozšířenou působností 

kompetentní? 

 ano, jsou velmi kompetentní 

 ano, jsou 

 ne, nejsou 

 nejsou vůbec kompetentní 

 nevím 

10. Důvěřujete celému odboru školství místně příslušného úřadu s rozšířenou 

působností nebo pouze jednotlivé osobě? 

 celému odboru školství 

 pouze jednotlivé osobě 

11. Jeví se Vám kompetence svěřené úřadům s rozšířenou působností školským 

zákonem jako dostatečné? 

 ano, jsou dostatečné 

 spíše jsou dostatečné 

 ne, nejsou dostatečné 

 spíše nejsou dostatečné 

 nevím 

12. Zdají  se Vám úřady s rozšířenou působností jako užitečný prostředník mezi 

krajem a školami (šk. zařízeními)? 

 ano  

 spíše ano 

 ne  

 spíše ne 

 nevím 

13. a/ Rozšířil/a byste jim v některých oblastech jejich pravomoci? 

 ano 

 ne 

13. b/ V jakých? Prosím, uveďte. 

 

14. Myslíte si, že spolupráce s úřady s rozšířenou působností Vás naopak zdržuje 

a svazuje? 

 ano  
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 spíše ano 

 ne  

 spíše ne 

 nevím 

 
 


