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Resumé:  

Závěrečná práce se zabývá  změnami, které se projevují v  práci ředitelek mateřských škol 

v současných společenských podmínkách. Hlavní pozornost je soustředěna na jednotlivé 

oblasti řízení mateřských škol  a vymezuje některé problémy s nimi  spojené z pohledu  

těchto pracovnic. Výsledky pak vychází jak z analýzy teoretické části, tak z výsledků 

sledovaných šetření. 

Práce tak přináší komparaci rozdílů mizi požadovanými teoretickými východisky a 

samotnou praxí. 

  

 

Summary: 

The final thesis deals with changes, that are reflected in the work of the directors of nursery 

schools in the current social conditions. The major attention is based on the individual 

management of kindergardens, and identifies some problems associated with them from the 

perspective of these workers. 

The results are based on the analysis of the theoretical part, and from the results of the 

investigations too. 

The thesis presents a comparision of the differences of the required teoretical background 

and practices. 
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ÚVOD 

 Školství představuje důležitý prostředek celospolečenského řízení, s jehož pomocí 

je regulován směr, tempo a kvalita vývoje společnosti. Vzdělanost lidí se pak stává pro 

vývoj každé společnosti nezastupitelným základem a potenciálem.  

Školský systém v našem státě prošel od roku 1989 výraznou reformou a jeho podoba 

začala získávat zcela jiné obrysy. Tento proces změn zasáhl všechny jeho oblasti a odrazil 

se i v práci řídících pracovníků na všech stupních řízení, předškolní vzdělávání nevyjímaje. 

V současném školském systému představují mateřské školy počáteční stupeň veřejného 

vzdělávání. Proto také jejich fungování a jejich kvalita ovlivňují pohled veřejnosti na 

systém školství. 

Změny podmínek pro fungování předškolních zařízení a nový pohled na samotnou 

předškolní výchovu, legislativa, ale především měnící se poloha vztahů pedagog a dítě, 

pedagog a rodiče, pedagog a ředitel – dávají tušit řadu změn v charakteru této oblasti. 

S  tím souvisí také řada nových problémů, se kterými se předškolní výchova potýká. 

Předkládaná práce se orientuje právě na oblast předškolního vzdělávání, přesněji na 

vymezenou skupinu ředitelek „samostatných“ mateřských škol (dále jen MŠ), které nejsou 

spojeny se zařízením jiného stupně – např. MŠ + ZŠ a které jsou zařazeny do sítě škol 

a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce a kraje, a na změny projevující se 

v obsahu jejich práce.  

Práce nedává definitivní odpovědi na způsob řízení těchto MŠ v  podmínkách současné 

společnosti, ale pouze mapuje a upozorňuje na změny podmínek v práci ředitelek MŠ. 

Zároveň vytváří náhled na danou problematiku z jejich pohledu. 

V oblasti řízení MŠ hovoříme především o ředitelkách MŠ, protože v dané skupině řídících 

pracovníků se „mužský prvek“ vyskytuje jen velmi ojediněle (ve sledovaném vzorku nebyl 

ani jeden muž). Termín ředitel je proto používán v textu především v obecné rovině. 

Celá práce je tvořena: 

1. Teoretickou částí (kap.1), která  vymezuje základní pojmy, jako jsou školský systém a 

jeho řízení, předškolní výchova a její specifika. Dále pak charakterizuje současné 

mateřské školy. Zaměřuje se na ředitelky MŠ prostřednictvím oblastí jejich řízení. Pro 

doplnění byly do této části zařazeny již vydané výsledky prací vztahující se k dané 

problematice a výsledky několika anket zaměřených na ředitelky MŠ. 

2. Empirickou částí (kap.2), která mapuje danou problematiku na základě dotazníkového 

šetření na sledovaném vzorku ředitelek a vyhodnocuje získaná data. Některé výsledky 

pak srovnává s výsledky jiných šetření s podobnou problematikou. 
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Závěry práce vycházejí jak z teoretické části, tak ze získaných výsledků sledovaného 

vzorku. Měly by upozornit na nové změny v řízení předškolních zařízení a vytvořit 

možnosti určitých řešení, která se vztahují k danému tématu.  

Výsledky by v budoucnu měly sloužit jako užitečný materiál pro profesní organizace 

v oblasti předškolního vzdělávání či jako studijní materiál pro ředitelky MŠ. 
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I.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA TÉMATU 

 

1 Školský systém a jeho řízení 

 Školství je „součást sociálního systému, dnes označovaná jako jedna ze sfér 

sociálních služeb. Zahrnuje vzdělávací systém – podpůrné struktury vzdělávání a zařízení 

a lidské zdroje.“1 

Celý školský systém je souborem jednotlivých celků, které mají svoji vlastní strukturu, 

organizaci a řízení. Zároveň je však celý systém provázán vzájemnými vztahy a jednotlivé 

stupně na sebe navazují. Z toho plyne, že kvalitu celého školství neurčuje pouze jedna 

oblast, či jedna konkrétní škola. Bohužel, právě „jedna špatná“ zkušenost, dobře 

medializovaná, může negativně ovlivnit náhled na kvalitu školského systému.2 

I když je každé zařízení – každá škola chápána jako samostatný autonomní celek, je celý 

školský systém determinován a společensky podmíněn. To znamená, že i nejmenší 

organizace či školské zařízení poskytující své „služby“ v úzkém lokálním měřítku, je 

ovlivňované změnami, které probíhají v celé společnosti (např. zvýšení porodnosti …). 

Všechny změny, které jsou spojené s oblastí školství a které nastartoval rok 1989 jako 

proces transformace školství, mají několik společných rysů (Šmelová in Kalábová, 2008)3      

-    depolitizace vzdělávání 

- uznání občanských práv dětí, žáků, studentů a jejich rodičů na volbu vzdělávací dráhy 

podle individuálních schopností a zájmů žáka a jeho práva na výběr vhodné školy 

- zrušení státního monopolu v oblasti vzdělávání a vznik soukromých a církevních škol 

- kvantitativní nárůst sítě veřejných škol a kvalitativní rozmanitost vzdělávacích 

příležitostí a vznik konkurenčního prostředí v oblasti vzdělávání 

- zavedení financování školství na základě normativní metody 

 

Aby jednotlivé školy „přežily“ a kvalitně fungovaly v měnících se společenských 

podmínkách, musely se přetransformovat do otevřených, učících se organizací, které 

pružně a pokud možno s předstihem reagují na podněty a požadavky společnosti. 
                                                           
1 Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník. 1. vyd.  Praha: Portál, 1995, s. 146–147. 
   ISBN 80-7178-029-4. 
 
2  Kartous, B. Veřejnost má na školství jasný názor. Založený na neznalosti. Učitelský zpravodaj, 2011, 
    r. IV, č. 18, s. 1–2. Dostupné na www: < http:// www.ucitelskyzpravodaj.cz >. 
 
3  Šmelová in Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 
   2008, s. 51 Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární  
   pedagogiky. 
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Zvládnout stávající změny v oblasti školství a připravit se na změny příchozí – vývojové 

klade pak zcela nové a vyšší požadavky na řízení těchto celků.  

Je však otázkou, zda na tyto vysoké nároky a požadavky společnosti byly dostatečně 

připraveny školy, pedagogové a především řídící pracovníci ve školství.  

„ Řízením školství, školským managementem a jeho součástí řízení školy můžeme rozumět 

celý systém řízení v jednotě všech jeho stránek a aspektů počínaje řízením pedagogického 

procesu, materiálních a finančních zdrojů, zjišťováním potřeby vzdělávacích služeb, 

marketingu, jakož i právního rámce vzdělávání až po personální politiku a vedení lidí.“4 

Jeho součástí jsou všechny úrovně řízení školství – MŠMT, krajské a obecní úřady, řízení 

škol i tříd.  

Podle Obsta, O. (1998)5 hovoříme o třech rovinách: 

– řízení školství (top management) – řízení ze strany státní školské správy, kde jsou 

   sledovány všechny stupně řízení školství a jejich vztahy v ČR ; 

– řízení škol (střední management); 

– řízení pedagogického procesu (provozní management) – řízení konkrétní výuky. 

 

Řízení ve školství vychází z obecných poznatků teorie řízení. V praxi je pro výraz řízení ve 

školství užíván termín školský management. Cílem školského managementu je především 

poskytovat kvalitní služby při co nejefektivnějším využití získaných finančních prostředků 

(zisk tak v těchto organizacích není určující prioritou). Tento cíl je společný pro řízení 

celého neziskového sektoru, kam školství svým postavením náleží. Jeho základní 

charakteristikou je pak vztah lidé–lidé (charakteristika, která je typická pro neziskové 

organizace) a vliv působnosti státu prostřednictvím státní ekonomiky. Právě ekonomika 

a její vliv výrazně a zcela zásadně ovlivňuje podmínky celého školského systému 

a bezpochyby i jeho řízení. 

Vzhledem k rozsahu dané práce bude pozornost v dalším textu věnována pouze jedné 

z oblastí řízení a to řízení škol – tedy střednímu managementu v rovině předškolního 

vzdělávání.  

 

                                                           
4  Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J.: Úvod do teorie a praxe školského managementu I. Praha: UK 
    Karolinum, 1995, s. 25. ISBN 80- 7184-010-6. 
 
5   Obst, O. Základy školského managementu pro učitele. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v  
    Olomouci,1998, 109 s.  ISBN 8O- 7067-941-7. 
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1.1 Předškolní výchova a její specifika 

 Předškolní věk (od 3 do 6 let dítěte) je významným vývojovým obdobím pro 

každého jedince. Představuje velký vývojový předěl, kdy se dítě vymaňuje z ochrany 

rodiny a vstupuje na novou cestu poznání. Na této cestě jsou předškolní zařízení 

bezpochyby důležitým pomocníkem jak pro dítě, tak pro jeho rodiče.  

Dnes již není pochyb o jejich širokém významu. Jejich pozitivní vliv dotvrzuje řada 

existujících studií zaměřujících se na srovnávání skupin dětí z  rodinného prostředí a dětí 

procházejících předškolní výchovou (např. Osborn, A., F.,  Milbach, J., E. – Efekty 

edukace v raném věku 1987 in Průcha 1999)6. Hlavní otázkou v oblasti předškolní 

výchovy tedy není, zda předškolní institucionální výchova pozitivně ovlivňuje rozvoj 

dítěte, ale jakou podobu a kvalitu by měly tyto předškolní instituce mít. 

V současném školském systému se předškolní vzdělávání, a tím předškolní institucionální 

výchova, staly neodmyslitelnou součástí vzdělávací soustavy. Její podoba je ovlivněna 

změnami, které od roku 1989 zasáhly celý vzdělávací systém. Změny ve školství 

související se zaváděním koncepce celoživotního vzdělávání představují zásadní přeměnu 

celého školství. Předškolní vzdělávání pak představuje počáteční etapu tohoto 

celoživotního procesu, která se spolupodílí na přípravě dítěte pro život. 

 „Úkolem institucionalizovaného předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu 

a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatečným množstvím 

mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní 

vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu a zajistit maximální 

rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuálních rozvojových možností…“ 7 

Legislativní zakotvení současné podoby předškolní výchovy do školského systému bylo 

dáno Školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen ŠZ). Zákon definuje mimo jiné zásady, na nichž je 

založeno vzdělávání, způsoby hospodaření a právní postavení škol a školských zařízení. 

Významným momentem se stává ustanovení tohoto zákona, kdy mateřská škola přestává 

být předškolním zařízením, a stává se druhem školy. V § 33 pak vymezuje cíle 

předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělávání a není 

                                                           
6   Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 1.  vyd. 
    Praha: Portál, 1999. 320 s. ISBN 80-6168-746-4. 
 
7   Svobodová E. a kol. Vzdělávání v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 18 
    ISBN 978-80-7367-774-9. 
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povinné, ale v oblasti řízení přináší vyšší nároky a požadavky na řídící pracovníky 

předškolních zařízení. Autonomie škol, odpovědnost pracovníků v oblasti řízení a pojetí 

pedagogického procesu byly posíleny závazností zpracování programových a hodnotících 

dokumentů. 

Základním pedagogickým dokumentem, v němž stát stanovuje a konkretizují cíle 

a povinný obsah v předškolních institucích, je Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Tento dokument se stal závazným materiálem 

pro vzdělávání dětí předškolního věku, které probíhá v institucích zařazených do sítě škol 

a školských zařízení od 1. 1. 2007, a to jak pro pedagogy, zřizovatele vzdělávacích 

zařízení, tak pro odborné a sociální partnery (např. ČŠI…). 

„RVP PV je koncipován tak, že vyjadřuje optimální úroveň (kvalitu) předškolního 

vzdělávání, k níž je třeba postupně směřovat, jíž však zpravidla nelze v plné míře 

dosáhnout. RVP PV je tedy možné vnímat jako soubor kritérií, podle kterých lze hodnotit 

činnost mateřské školy, avšak s ohledem na to, že jsou to kritéria ve svém celku přísná, 

resp. obtížně splnitelná.“8 RVP PV představuje vzdělanostní základ, ze kterého vycházejí 

školní vzdělávací programy jednotlivých škol a školských zařízení. 

Základními veřejnými předškolními institucemi jsou: 

- mateřská škola (dále jen MŠ) – zpravidla pro děti od 3 do 6 let; 

- speciální MŠ – sloužící dětem s mentálním, smyslovým či tělesným postižením; 

s vadami řeči, s více vadami a dětem oslabeným; 

 

Zřizovatelem těchto zařízení mohou být: 

- kraje 

- obce a dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství 

- ministerstvo 

- regionální církve 

- právnické osob 

 

 

 

 

                                                           
8 Bečvářová, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 31. 
   ISBN 978-80-7367-221-8. 
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Tab. č. 1 
 
 2009–2010 Předškolní vzdělávání – školy, třídy, děti/dívky – podle zřizovatele 

9 

Zřizovatel 

MŠMT 8 – 8 20 – 20 161 – 161 62 – 62 

Obec 4 614 4 602 12 12 915 12 879 36 306 182 305 766 416 147 184 147 018 166 

Kraj 80 3 77 241 8 233 2 587 159 2 428 967 80 887 

Soukromník 96 85 11 218 197 21 4 023 3 824 199 1 908 1 837 71 

Církev 28 24 4 58 48 10 1 055 992 63 492 468 24 

 

1.2 MŠ a její změny 

 Mateřské školy jsou v současné době chápány jako mnohostranné, vnitřně složité 

organizace, které získaly právní postavení (právní subjektivita pro MŠ povinná od 1. 1. 

2003) a podobu samostatných, ekonomicky fungujících celků, na které působí vnější vlivy 

prostředí. Pro každou MŠ tedy platí „… není blaženým ostrovem odtrženým od civilizace 

a společnosti. Je pravdivým zrcadlem všeho, co se odehrává ve společenském 

makrosystému.“10 

Zároveň je každá MŠ jedinečným útvarem, jehož podoba a vlastní činnost je ovlivněna 

vnitřními vztahy, které uvnitř každé organizace působí. V odborné literatuře se setkáváme 

s pojmem „klima školy“ (Světlík, 2006).11Pozitivní klima se v organizaci podílí na 

efektivitě a kvalitě fungování každé organizace. „Proměna klimatu školy tvoří nezbytnou 

podmínku proměny školy, kdy postupně vzrůstá význam výchovné a socializační role školy, 

která je chápána jako rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů, učitelů, 

žáků a jejich rodičů. Dítě již nechápeme jako objekt našeho působení, ale jako jedinečnou 

osobnost se svými právy a potřebami.“12 

Této oblasti bude věnována pozornost i v dalších kapitolách. 

I když z hlediska legislativy je docházka dětí do MŠ i nadále nepovinná a rodiče si hradí 

částečné náklady pobytu dítěte „školné“, zájem o umístění dětí do těchto zařízení značně 

                                                           
9 Ústav pro informace ve vzdělání [online]. Praha: ÚIV [ 2011-1-7]. Dostupné na www: < http://  
   www.uiv.cz>. 
 
10 Hennig, C., Keller, G. Antistresový program pro učitele. Praha: Portál, 1995, s. 36.  
   ISBN 80-7178-093-6. 
 
11 Světlík, J. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. 
 
12 Svobodová E. a kol. Vzdělávání v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 19 
    ISBN 978-80-7367-774-9. 
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převyšuje nabídku a možnosti většiny mateřských škol. Tento jev je v současnosti 

závažným problémem, se kterým se potýkají jak zřizovatelé MŠ, tak ředitelky těchto škol.  

Tab. č. 2 
 
2009 –2010 Předškolní vzdělávání – žádosti o přijetí do MŠ, jimž nebylo vyhověno – 
podle zřizovatele 

13 

Zřizovatel 

MŠMT 7 7 – – 7 7 
Obec 28 890 105 28 872 93 18 12 
Kraj 29 10 – – 29 10 
Soukromník 439 30 413 9 26 21 
Církev 267 9 261 3 6 6 

 

I přesto představují mateřské školy z hlediska množství nejpočetnější skupinu škol v našem 

státě (v roce 2010 – 4826 MŠ – číslo viz tabulka č. 1). Dané číslo zahrnuje i MŠ, které byly 

spojeny např. MŠ + ZŠ. Uváděné číslo není číslem, které by označovalo počet ředitelek 

MŠ (např. jedna ředitelka může řídit i několik MŠ – odloučená pracoviště…). Stejný zdroj 

uvádí ke stejnému datu 4125 ZŠ na našem území. 

V rámci jednoho zřizovatele (viz str. 8) může mít MŠ v právní subjektivitě různý 

charakter: 

- příspěvková organizace, která vznikla z jedné organizační složky (jedna MŠ); 

- příspěvková organizace, která vznikla z více organizačních složek – souběžné splynutí 

více organizačních složek do jedné nově zřízené příspěvkové organizace (např. několik 

MŠ, spojení MŠ a ZŠ…); 

- příspěvková organizace, která vznikla sloučením jedné či více složek do již existující 

příspěvkové organizace (příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti za 

zrušené organizační složky); 

 

Z hlediska délky provozu můžeme MŠ rozdělit:  

- MŠ s polodenním provozem – provoz nejdéle 6,5 hodin denně 

- MŠ s celodenním provozem – provoz delší než 6,5 hodin denně a nejdéle 12 hodin 

denně  

- MŠ internátní – celodenní vzdělávání s noční péčí 

                                                           
13 Ústav pro informace ve vzdělání [online]. Praha: ÚIV [ 2011-1-7]. Dostupné na www: < http: 
    //www.uiv.cz>. 
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Tyto rozdílné podoby charakteru jednotlivých MŠ dávají tušit rozdílnost ve struktuře 

jednotlivých organizací a tím i rozdílnost v jejich řízení. Pro všechny je však společné:  

„Řízení škol dnes vyžaduje nový typ řídícího pracovníka. Musí to být profesionál, který 

dokáže sladit požadavky a potřeby zřizovatele, inspekce, rodičů, žáků a především 

zaměstnanců; musí být odborníkem, manažerem i leaderem.“14 Z toho plyne, že představa, 

o úspěšném řízení současné mateřské školy bez potřebných znalostí (odborných či znalosti 

daného prostředí…) jen z titulu funkce, je zcela milnou a zavádějící.  

„Kurikulární reforma v sobě nese i zákonitosti nového stylu řízení škol (školský 

management) – vedení lidí, dospělých i dětí, pedagogického procesu, podmíněné 

současným společenským uspořádáním, které pojímá člověka jako jedinečně specifickou, 

svobodnou a plnoprávnou bytost.“15 Proto je i v MŠ věnována značná pozornost oblasti 

řízení.  

 

 

1.3 Ředitelka MŠ a její povinnosti 

 Důležitou zásadou, která vychází především ze ŠZ a jeho prováděcích právních 

předpisů je, že ředitel školy (vztahuje se i na MŠ zařazené v síti škol) je oprávněn 

a zároveň i povinen rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se poskytování 

vzdělávání a školských služeb podle školského zákona, pokud zákon nestanoví jinak.  

ŠZ tak ustanovuje a vymezuje vzájemné vztahy mezi ředitelkou MŠ a jinými orgány či 

subjekty, a to posílením postavení a zároveň stanovením odpovědnosti těchto řídících 

pracovníků. Je třeba si uvědomit, že ředitelky MŠ odpovídají nejen za své jednání 

a organizaci samotnou (školu), ale také za jednání zaměstnanců dané školy. Jsou tedy 

v plné míře především manažery, i když v praxi vykonávají přímou pedagogickou činnost.  

Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na ředitelku a proces řízení v MŠ, je nutné 

jasně rozlišit (v obecné rovině) rozdíl mezi řídícím pracovníkem–manažerem 

a odborníkem-specialistou. Specialista je především pracovník, který nemusí delegovat 

(pověřovat) jiné lidi vykonáváním práce. Základem je jeho vlastní práce. Manažer naopak 

                                                           
14 Slavíková, L. Vývojové aspekty managementu a řízení školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
    Pedagogická fakulta, 2003, s. 5. ISBN 80-7290-133-8. 
 
15 Bečvářová, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 31. 
    ISBN 978-80-7367-221-8. 
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deleguje, řídí a vede činnost ostatních. Jeho práce se skládá z vlastního výkonu a z výkonu 

všech podřízených. 

„Delegováním je myšleno přenášení povinností, odpovědnosti, ale i pravomocí na 

podřízené spolupracovníky. Předchází mu odpovědná analýza práce manažera z hlediska 

povinností a odpovědnosti a rozčlenění úkolů na ty, které musí dělat jen on sám, a na ty, 

které naopak může delegovat na své podřízené.“16 

Aby mohly ředitelky MŠ úspěšně realizovat dané cíle a vize školy, aby byly schopny 

dostát vysokým nárokům na ně kladeným, je potřeba mít k dispozici funkční týmy 

spolupracovníků a partnerů (např. rodiče…), kteří se spolupodílí na procesu řízení. Dobře 

fungující MŠ tedy není jen výsledkem působení schopné ředitelky, ale výsledkem souhry 

všech zaměstnanců a organizačních složek, které ředitelka vede a se kterými spolupracuje. 

„V organizaci zaměstnávající pracovníky disponující znalostmi není nadřízený obvykle 

schopen zvládnout práci svého formálně podřízeného o nic lépe, než je dirigent orchestru 

schopen hrát na tubu. Pracovník disponující znalostmi je zase závislý na pokynech svého 

nadřízeného a zejména na tom, že ho nadřízený seznámí s tím, jaká je „partitura“ celé 

organizace, to znamená, jaké jsou její normy a hodnoty, výkonnost a výsledky. A právě 

jako je orchestr schopen sabotovat i toho nejschopnějšího dirigenta – a rozhodně i toho 

nejautokratičtějšího – je organizace disponující znalostmi snadno schopna sabotovat i toho 

nejschopnějšího a samozřejmě i nejautokratičtějšího nadřízeného.“17
 

Na druhé straně bez kvalitního vedení může škola tvořená z výborných profesionálů 

a  osobností dosahovat jen průměrné či dokonce podprůměrné výsledky. Vždyť ani 

nejlepší pedagog ve funkci ředitelky nemusí být vždy dobrým manažerem.  

Rezort školství stanovil pro výkon funkce ředitelky MŠ (MŠ zapsané do rejstříku škol) 

konkrétní požadavky. Potřebná kvalifikace je vymezena právními předpisy. Zákon 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů obecně definuje, 

kdo může být pedagogem v předškolním zařízení a jaká je odborná kvalifikace učitelek 

MŠ. V případě pozice ředitelky MŠ k těmto požadavkům přidává ještě podmínku mít 

alespoň 3 roky praxe v daném oboru a povinnost získat znalosti v oblasti řízení školství 

absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

                                                           
16 Prášilová, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Olomouc:  UP Olomouc, 2006, s. 136.  
    ISBN 80-244-1415- 5. 
 
17 Drucker, P., F.  To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 2002, s. 75.  

   ISBN 80-7261-066-X. 
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pracovníků podle § 24 (nejpozději do 2 let ode dne, kdy započal výkon funkci ředitelky 

školy). Povinnost absolvovat studium se nevztahuje na ředitele, kteří znalosti v oblasti 

řízení školství získali vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu 

školský management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení školství.18 Bohužel, 

v současnosti stále neexistuje povinnost ředitelek MŠ získat vysokoškolské vzdělání 

v daném oboru. 

Úkoly plynoucí z funkce ředitelky MŠ lze rozdělit do 2 základních skupin: 

- úkoly pedagogické – vycházející z přímé práce s dětmi  

- úkoly statutárního orgánu – vyplývající z právního postavení ředitele 

 

Reforma školství a změny podmínek v řízení škol vytvořily nový obsahový rámec pracovní 

náplně ředitelek MŠ. Důraz se přesunul z oblasti přímé práce s dětmi na oblast řízení – 

vyplývající z právního postavení ředitele. V §164 až 166 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jsou vymezeny 

pravomoci ředitele školy a školského zařízení (tedy i ředitelky MŠ): 

- rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb 

- odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem, 

rámcovým a školním vzdělávacím programem (§ 3 školského zákona) 

- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb 

- vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření 

- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte 

- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem (MŠMT) 

- odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi ve škole a školském zařízení 

- stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení 

- odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu 

                                                           
18 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve  
    znění pozdějších předpisů. 
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- předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem (MŠMT)  

- rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 

a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 školského zákona 

- rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských 

služeb podle § 123 odst. 4 školského zákona19 

Pod tímto souhrnem uvedených pravomocí se skrývá řada konkrétních činností 

a povinností ředitelek, a to z různých profesních oblastí – např. pracovněprávní, 

ekonomické a jiných. Jak se ukazuje, k výkonu těchto činností nestačí jen zkušenost, 

intuice a legislativní požadavky plynoucí z funkce ředitelky MŠ. Úspěšnost každé ředitelky 

vyžaduje především: 

- vysokou odbornou úroveň ředitele, široký rozsah vědomostí a dovedností z různých 

oblastí, jejich průběžné a systematické doplňování (získané dovednosti a vlastnosti, 

které jsou neustále doplňovány…); 

-    znalost sebe sama, schopnost pohotově reagovat a zvládat náročné a krizové situace,  

      psychickou odolnost, flexibilitu, schopnost upevňovat vlastní zdraví… (osobnost  

      ředitele – vrozené a získané vlastnosti); 

- respektování zásad procesu delegování, systematické a efektivní využívání všech 

      manažerských funkcí – plánování, organizování, vedení lidí kontrola a hodnocení 

      (Biňovec, 1994).20 

Výše uvedené oblasti se v osobě ředitelky a v její činnosti prolínají a ovlivňují. Záleží jen 

na ní, jak je dokáže při své práci optimálně využívat a vyhodnocovat. 

Obecně však platí, že formální autorita ředitele – získaná jmenováním, by měla odpovídat 

přirozené autoritě člověka. 

Oblasti působení ředitelky mateřské školy (Bečvářová, 2003):21 

- Výchovně-vzdělávací 

 - Pracovněprávní  

- Obchodně závazková  

- Externí oblast 
                                                           
19 Zákon č. 561/ 2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
    (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
 
20 Biňovec, K. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Fortuna, 1994, 228 s. ISBN 80-7168-170-9. 
 
21 Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 85–86. 
    ISBN 80-7178-537-7. 
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- Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 

Další části budou věnovány právě změnám v daných oblastech. Bohužel, vzhledem 

k možnostem a rozsahu této práce nelze dopodrobna zmapovat všechny oblasti a s nimi 

spojené změny ovlivňující v současnosti práci ředitelek MŠ. Pro potřeby této práce proto 

byly dané oblasti a rozsah upraveny.  

- Výchovně-vzdělávací oblast 

- Oblast interní – pracovněprávní vztahy 

- Ekonomická oblast  

- Oblast externích vztahů 

 

 

1.3.1 Výchovně-vzdělávací oblast 

 Tuto oblast můžeme rozdělit do dvou rovin: 

- část výkonná – součást náplně práce u ředitelky MŠ je i přímá vyučovací povinnost u 

      dětí. Rozsah je dán počtem tříd MŠ, které ředitelka řídí. 

Tab. č. 3  

Rozsah přímé vyučovací povinnosti u ředitelek MŠ v závislosti na velikosti zařízení 22 

MŠ Počet hodin přímé práce s dětmi u ředitelky MŠ 

Jednotřídní 24 hodin týdně 

Dvoutřídní 21 hodin týdně 

Trojt řídní a čtyřtřídní 18 hodin týdně 

Pětit řídní a šestitřídní 16 hodin týdně 

Sedm tříd a více tříd 13 hodin týdně 

 

Jak je zřejmé, ředitelky MŠ plní ve svých zařízeních i funkci pedagoga a to se všemi 

povinnostmi učitelky MŠ – např. vedení docházky dětí a třídní knihy, vyhodnocování 

výsledků práce s dětmi a vedení dokumentace o dětech. Ředitelky spolupracují na tvorbě 

třídních programů. Účastní se výchovně-vzdělávacích akcí a podílejí se na jejich přípravě. 

Zároveň jsou odpovědné za bezpečnost a zdraví dětí. Není výjimkou (obzvláště v menších 

                                                           
22 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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zařízeních), že při nepřítomnosti učitelek zastupují kolegyně u dětí jako každý jiný 

pedagog. Obecně lze říci, čím nižší stupeň v systému školství, tím vyšší úvazek ředitelů v 

přímé práci s dětmi. Bez ohledu na to, kolik zaměstnanců má ředitel v týmu pro 

ekonomickou a administrativní práci. Právě rozsah přímé vyučovací povinnosti ředitelek v 

MŠ je často diskutovaným problémem (viz  připomínkování této problematiky profesními 

organizacemi na MŠMT - OMEP, Asociace předškolní výchovy…).23  

Vedle této roviny, která by za normálních okolností byla náplní práce učitelky MŠ 

s částečně zkráceným úvazkem (plný úvazek přímé práce s dětmi u učitelky MŠ je 

31 hodin týdně), má ředitelka v této oblasti řadu dalších povinností. 

- rovina řízení výchovně-vzdělávací činnosti – RVP PV se v procesu změn stal 

dokumentem pro praxi nepostradatelným. Zároveň však přinesl do MŠ nové požadavky 

a trendy. Aby se jeho povinný obsah a hlavní zásady dostaly do praxe a byly realizovány 

v konkrétních školách prostřednictvím školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP PV), 

bylo zapotřebí, aby právě ředitelky (ve většině případů) tento proces tvorby ŠVP PV řídily 

a organizovaly (Svobodová, 2010).24 Tvorba školních vzdělávacích programů však není 

jednorázovým aktem, ale dlouhodobým procesem, který se neustále vyvíjí, a proto 

vyžaduje od ředitelek dlouhodobý plánovitý přístup a široké znalosti. Vždyť ředitelky 

odpovídají nejen za jeho formální kvalitu, ale především za jeho realizaci na dané škole. 

S tímto dlouhodobým procesem úzce souvisí i vyhodnocování a analýza dosazených 

výsledků ve výchovně-vzdělávací oblasti. V odborné terminologii se užívá pro tuto činnost 

pojem pedagogická evaluace… „znamená zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat 

charakterizujících stav, kvalitu, efektivnost vzdělávací soustavy. Zahrnuje zvl. hodnocení 

vzdělávacích procesů, hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích výsledků, 

hodnocení učebnic aj. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávací soustavy, pro 

strategie plánování jejího rozvoje aj.“ 25 

Tato rovina je spíše „široké pole“, kde ředitelka musí řídit uvedené procesy vztahující se 

k výchovně-vzdělávací činnosti, ale zároveň musí vést veškerou s tím související 

dokumentaci, např. ŠVP PV, školní řád... Musí zajistit odbornou připravenost pedagogů 

                                                           
23 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, 159 s.  
    Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
 
24 Svobodová E. a kol. Vzdělávání v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, 166  s. 
    ISBN 978-80-7367-774-9. 
 
25 Průcha, J, Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha, 1995, s. 146–147. ISBN  80-7178-029-4. 
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(plán dalšího vzdělávání zaměstnanců…), motivovat jejich práci, plánovat, rozvíjet jejich 

tvořivost a hodnotit jejich výsledky… 

- vlastní organizace výchovně-vzdělávacího procesu – po dohodě se zřizovatelem ředitelky 

mateřských škol stanovují kapacitu školy, určují kapacitu tříd  a jejich počet, stanovují 

dobu provoz a změny v provozu, např. uzavření zařízení v době prázdnin. Stanovují 

věkové složení tříd a charakter (heterogenní nebo homogenní). Zároveň rozhodují o přijetí 

a nepřijetí dětí do MŠ (proces správního řízení), stanovují docházku dítěte (po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte) a způsob jeho stravování. Ředitelka MŠ dále rozhoduje o 

ukončení docházky dítěte. Určuje rozsah individuální a odborné péče (např. logopedii), 

zařazení nadstandardních aktivit – výjezdy na školu v přírodě, výlety a jiných akce, které 

musí organizačně zabezpečit a za které nese plnou odpovědnost. Všechny tyto povinnosti 

jsou zdrojem každodenních drobných i větších problémů, které současné ředitelky ve 

většině případů zvládají s nadhledem a profesionalitou (Kalábová, 2008).26 

Anketa č. 1 pro ředitelka MŠ: 

1. Změnila se náplň práce ředitelek v oblasti výchovně-vzdělávací za posledních 5 let?   

     Ano    Ne     Nevím  

2. Ve které části jsou změny podle Vás nejpatrnější:    

a/  přímá pedagogická činnost 

b/ organizace a řízení výchovně-vzdělávací činnost 

c/ tvorba dokumentace s touto oblastí souvisejí (např. ŠVP PV, hodnocení….)  

d/ jiná ………………………………………. 

 

 

Tab. č. 4 

Změny náplně práce ředitelek MŠ v oblasti výchovně-vzdělávací 

Otázka Celkem     

1. 110   100 % Ano 106 Ne  - Nevím 4  

2. 106  100 % a    0 b   0 c   106  100 % d       0 

 

V daném vzorku ředitelek, jehož celkový počet byl 110 dotázaných, 106 dotázaných 

(96,36 %) označilo odpověď ano – náplň práce ředitelek se v oblasti výchovně-vzdělávací 

                                                           
26  Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, 
     159 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
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změnila. 4 ředitelky (3,64 %) uvedly  odpověď  nevím – jedním z důvodů označení této 

možnosti může být předpoklad, že tyto pracovnice jsou ve funkci méně než 5 let.  

U otázky č. 2 byl soubor tvořen 106 dotázanými (100 %). Z této skupiny označili všichni 

dotázaní možnost C – změny jsou nejpatrnější v tvorbě dokumentace s touto oblastí 

související. Jak ukazují odpovědi, právě tuto obsahovou část z výchovně- vzdělávací 

oblasti vnímají ředitelky jako nejvíce se měnící. 

 

 

1.3.2 Oblast interní – pracovněprávní a vnitřní vztahy 

  
 Organizace jako instituce jsou zpravidla složité celky, v nichž probíhají pracovní 

procesy za určitým účelem. Jejich vnitřní prostředí tvoří lidské, materiálové, finanční 

a informační zdroje. V praxi je důležité mít přehled o struktuře a fungování vlastní 

organizace, o vzájemných vazbách a vztazích na pracovišti. Čím přehlednější obraz ředitel 

získá, tím cílenější a účelovější může být jeho působení. Tím úspěšnější je očekávaný 

výsledek, a to platí pro celou oblast školství.  

Společenské podmínky a legislativa v této oblasti daly možnost vytvořit v praxi nové 

organizační struktury, např. vznik subjektů, které v sobě zahrnují několik mateřských škol, 

spojení mateřských škol se školami jiného stupně – základní a střední škola aj. 

„…nový školský zákon umožňuje řediteli zorganizovat práci školy tak, jak uzná za vhodné 

(ovšem v souladu s platnými předpisy), může se inspirovat poznatky o současném přístupu 

a vytvořit organizační strukturu ‘šitou škole na míru’.“27 Jejich vedení se pak od sebe 

značně liší. Cílem každé kvalitní organizační struktury školy zůstává schopnost rychle 

a pružné reagovat na změny a požadavky vnějšího prostředí.  

V těchto organizacích, kde činnosti a jejích výsledky jsou závislé na souhře a spolupráci 

více lidí, nestačí řediteli práci a činnost jen organizovat, ukládat úkoly (plánovat), výsledky 

kontrolovat a hodnotit. Je třeba se zaměřit především na práci s lidmi, tedy na lidský 

faktor. „Vedoucí pracovníci tráví více času vedením lidí a rozhodováním o lidech než 

čímkoli jiným a je to tak správné. Žádná jiná rozhodnutí nemají tak dlouhodobé důsledky  

                                                           
27  Prášilová, J. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Olomouc: UP Olomouc, 2006, s. 93.  
       ISBN 80-244-1415-5. 
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a nepřijímají se tak obtížně.“ 28 Proto je oblast interních vztahů (klima školy) a s tím 

související pracovněprávní problematika nezbytnou a důležitou součástí obsahové náplně 

každé ředitelky MŠ. Pro naši potřebu můžeme tuto část rozdělit na: 

- pracovněprávní vztahy – ředitelka MŠ vystupuje z pozice zaměstnavatele, odpovídá 

zpracovní smlouvy a pracovní dobu (rozvržení a rozsah) zaměstnanců. Kontroluje práci 

pedagogů a ostatních pracovníků, zajišťuje a odpovídá za jejich mzdovou agendu – má na 

starost platové zařazení (zařazení do platových tříd a stupňů, určení pracovní náplně 

zaměstnanců podle katalogu prací…), stanovuje výši příplatků a nenárokových složek 

platu (komplexně zajišťuje celou personalistiku a mzdové účetnictví). 29 

Zároveň má odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání, BOZP, PO, odpovědnost 

za škody a náhradu škody, odpovídá za pracovní podmínky zaměstnanců, dokonce i za 

odložené věci… V praxi je častým jevem, že právě zřizovatelé zabezpečují mzdovou 

agendu, BOZP, PO předškolním zařízením v rámci úsporných opatření. Je to jistě velká 

výhoda a pro ředitelky jistě vítaná pomoc, ale vzhledem k tomu, že v plné míře  odpovídají 

za tyto oblasti (i když je zajišťují smluvně za úplatu), je nutné, aby danou problematiku 

ovládaly a orientovaly se v ní samy. Tato sféra vyžaduje od každé ředitelky profesionální 

přístup podložený odborným právním přehledem a neustálým ověřováním a doplňováním 

znalostí, neboť v této oblasti probíhá proces neustálých legislativních změn. 

Tento výčet shrnuje v činnosti ředitelky rozsah pracovních náplní několika pracovníků – 

práce personalisty, ekonoma, odborníka na bezpečnost práce, právníka a administrativní 

síly. Jde tedy o odborné zvládnutí činností a poznatků z několika odlišných sfér, které 

vychází z požadavků legislativy. Zde je třeba zdůraznit, že spektrum činností a povinností, 

které musí ředitelka zvládat, je stejné bez ohledu na velikost zařízení. Rozdíl je pouze 

v počtu pracovníků, se kterými požadované úkoly zajišťuje (vliv ekonomických možností 

školy). 

- vnitřní vztahy v organizaci a jejich vedení – cílem vedení lidí (platí i pro školství) je 

naučit každého člena pracovní skupiny (týmu) plnit úkoly co nejlépe a co nejefektivněji. 

Pro oblast školství v současné praxi platí, že společně s vyšší profesionalizací učitelů se 

                                                           
28  Zákon 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
     (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
 
29  Drucker, P., F. Management budoucnost začíná dnes. Praha: Management Press, 1992, s. 51. 
      ISBN 80-85603-00-4. 
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zřetelně posilují i požadavky na jejich pravomoci a potřeba zapojení do samotného procesu 

řízení. 

Ředitelky tedy nemohou řídit z pozice své nadřazenosti (funkce), ale měly by znát 

schopnosti svého týmu a měly by jeho členy vnímat jako partnery (odborníky), které vedou 

a se kterými spolupracují. Právě lidé se stávají nejdůležitějším aktivem každé školy. Je to 

faktor, se kterým musí ředitelka aktivně spolupracovat a na kterém je plně závislá.  

Poznání a využití potenciálu lidí v dané organizaci není snadné, ale je neoddělitelnou 

součástí práce řídícího pracovníka (Bacík, Kalous, Svoboda, 1995).30  

Stává se, že zaměstnanec vykonávající současnou práci, nevyužívá svých možností 

a podává jen průměrné výkony, nebo se může jevit jako „problémový“ (např. provozní 

zaměstnanec) Jeho špatný pracovní výkon může být způsoben velkou řadou činitelů: 

- nedostatečnou kvalifikací – výrazná změna v požadavcích může vést k tomu, že lidé 

nemusí být kompetentní pro výkon své funkce  

- špatnou pracovní kázní 

- nedostatkem motivace 

- zdravotním stavem 

- neschopností – jen málo lidí objektivně přizná, že nemají potřebné vědomosti 

a  schopnosti 

- osobními problémy 

- špatným řízením (nevhodnost stylu řízení) 

  

Určení příčiny špatného výkonu, snaha porozumět individuálním potřebám pracovníků 

a hledání možností nápravy patří ke klíčovým momentům v práci ředitelky MŠ. Jednou 

z uvedených příčin může být i nevhodný styl řízení. Tato problematika je v odborné 

literatuře velmi široce diskutována (např. Douglas, McGregor- teorie XY, Obst, O., … 

atd.) Bohužel, vzhledem k rozsahu této práce se nelze této problematice blíže věnovat. 

Obecně však platí, že pokud hledáme správný způsob řízení, je důležité si uvědomit, že 

neexistuje jeden „nejlepší“. Efektivní řízení znamená použití odpovídajícího stylu 

v konkrétní situaci, a to platí i pro ředitelky MŠ. 

„ Řídících stylů je právě tolik jako lídrů samých, každý styl je osobitý a vyplývá především 

z osobních charakteristik lídra. Navíc se u každého lídra může měnit jeho řídící styl 

                                                           
30  Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. Úvod do teorie a praxe školského managementu I. Praha: UK     
      Karolinum, 1995, s. 82–90. ISBN  80-7184-010-6.  
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v závislosti na řízené skupině (týmu), jejím složení, náročnosti úkolu, časovém tlaku, ale i 

zkušenostech samotného lídra. Optimální řídící styl potom může být jen takový, který 

vyhovuje momentálním podmínkám a při jejich změně se dokáže také přeorientovat.“31 

Dalším  důležitým momentem v  rovině práce s lidmi je výběr pracovníků samotných. 

Správný výběr zaměstnanců ovlivňuje úspěšný výkon a tím i výsledky celého pracovního 

procesu. Současná praxe však ukazuje, že právě v oblasti předškolních zařízení je 

dlouhodobý nedostatek kvalitních kvalifikovaných pracovníků (Votrubová, 2011).32 Tedy 

poptávka převyšuje nabídku. V praxi pak řeší tento nedostatek ředitelky MŠ 

zaměstnáváním především pracovníků v důchodovém věku (stárnutí pracovních týmů). 

Např. v roce 2008 byl ze vzorku 300 MŠ průměrný věk pedagogů 45,0 let ± 5,3 let.33  

V současnosti se pak projevuje snaha zákonodárců změnit tento stav prostřednictvím 

výrazných změn v platovém ohodnocení nastupujících pedagogů – vysokoškoláků (od 

1. 1. 2011 nové platové tabulky).34  Čas však posoudí, zda toto řešení přilákat do 

předškolních zařízení především mladé pedagogy (vysokoškoláky) je pro ředitelky MŠ 

šťastným krokem.  

Tato oblast v práci ředitelky je natolik rozsáhlá, že její podrobné zmapování není možné 

v rozsahu jedné práce. Proto je tato část spíše určitým nástinem změn v této oblasti, nikoli 

podrobným rozborem. Jak je však z textu zřejmé, ředitelka svým obsahem práce zasahuje 

v této oblasti do profese psychologa, personalisty, ale především v plné míře plní roli 

manažera a lídra.  

Anketa č. 2 pro ředitelky MŠ: 

1. Změnila se náplň práce ředitelek v oblasti interních vztahů (pracovněprávní a vnitřní 

    vztahy – vedení lidí) za posledních 5 let?   

     Ano    Ne                                                       Nevím  

2. Ve které části jsou změny podle Vás nejpatrnější:    

a/  rovina pracovněprávní – vztahy zaměstnavatel a zaměstnanec 

b/  rovina vnitřních vztahů – vedení lidí 

                                                           
31 Mayerová, M. Leadrship, efektivní vedoucí, charisma, vůdce. In Světlík, J. Marketingové řízení školy. 
    Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 242. ISBN  80- 7357-176-5. 
 
32 Votrubová, D. Trendy a problémy předškolního vzdělávání. Praha, 2011, 113 s. Diplomová práce.  
     Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Andragogika. 
  
33 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, s. 117 
    Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
 
34 Dostupné na  www: <http.// www. msmt.cz  > 
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Tab. č. 5  

Změny náplně práce ředitelek MŠ v oblasti pracovněprávní 

Otázka Celkem    

1. 118  100 % Ano 118 ( 100 %) Ne - Nevím - 

2. 118  100 % a 102 (86,44 %) b 16 (13,56 %)  
 

V dané anketě odpovídalo celkem 118 ředitelek (100 %). Na změny v této oblasti byla 

odpověď ředitelek jednoznačná – náplň práce ředitele se v oblasti interních vztahů se za 

posledních 5 let změnila. U otázky č. 2 označilo 102 ředitelek  

(86,44 %) odpověď a – nejpatrnější jsou změny v rovině pracovněprávní. Tento výsledek 

v daném souboru jasně upřednostnil v této oblasti problematiku legislativy. Možnost b 

označilo pouze 16 dotázaných (13,56 %).  

 

1.3.3 Ekonomická oblast 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že ředitelka 

MŠ odpovídá za přidělené finanční prostředky státního rozpočtu, v souladu s účelem, na 

který byly přiděleny. Efektivně využívá tyto finance (tedy prostředky plynoucí na platy 

zaměstnanců a prostředky svěřené na provoz daného zařízení, včetně finančních příspěvků 

vybraných od rodičů). Odpovídá za hospodaření s vlastními finančními fondy. Zajišťuje a 

vede účetnictví. Typickým znakem financování MŠ (MŠ zřizované obcí, krajem…) je  

dvojkolejnost (2 toky financí – platy x provoz), z ní se pak odvíjí celá problematika 

hospodaření těchto zařízení. 

- rovina finančněprávní – ředitelka v této oblasti zároveň odpovídá za daňové odvody, 

odvody do sociálního a zdravotního pojištění. Zpracovává finanční plány pro další rozvoj 

školy. Vypracovává a projednává se zřizovatelem finanční rozpočet a jeho čerpání. Vydává 

vlastní směrnice o oběhu účetních dokladů a kontroluje je. Získává další finanční 

prostředky a využívá různé finanční zdroje, např. z vedlejší hospodářské činnosti, 

získávání sponzorů atd. 

Tato oblast představuje zcela novou obsahovou náplň (od r. 2004) v činnosti ředitelek MŠ.    

I zde je možné sledovat kumulaci několika odborných profesí – finanční analytik, ekonom, 

účetní, právník, kontrolor, administrativní síla aj. 

V praxi je v této oblasti velký rozdíl mezi jednotlivými zařízeními. Tyto rozdíly vycházejí  
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z individuálních podmínek pro rozhodování s finančními prostředky na provoz 

jednotlivých škol, které jsou zakotveny ve zřizovacích listinách těchto organizací.  

Pravidla hospodaření s provozními prostředky určuje zřizovatel. V této oblasti je pouze na 

něm do jaké míry je ochoten připustit diskuzi nad provozním rozpočtem, a do jaké míry je 

ochoten dát ředitelkám volnost v otázkách hospodaření.  

Bohužel, současné ekonomické podmínky vedou spíše ke snižování finančních prostředků 

plynoucích na potřeby mateřských škol, a to jak v oblasti platů (např. požadavek 10% 

snížení platů provozních zaměstnanců…) tak v rovině prostředků na zajištění provozu 

jednotlivých škol. „Malá orientace ředitelek v oblasti financí je jedním z negativních jevů, 

který může ovlivnit dlouhodobé plány zařízení, celkovou koncepci a podobu MŠ, ale i 

samotnou kontrolní činnost ředitelky. Ředitelky se tak svojí neznalostí stávají pasivním, 

a ‘poddajným’ partnerem zřizovatele s plnou právní odpovědností řídícího pracovníka.“35 

- rovina obchodně závazková – tato oblast velmi úzce souvisí s hospodařením každého 

zařízení. „Závazkové vztahy jsou právními vtahy, jejichž základem jsou závazky jedné i 

druhé smluvní strany, za kterých vzniká jedné straně tohoto vztahu právo na splnění za 

předmět závazku a druhé straně téhož vztahu právo na zaplacení.“36 

Ředitelka nese odpovědnost za uzavírání kupních smluv, smluv o dílo. Odpovídá za 

nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o nájmu nebo pronájmu, pojistné 

smlouvy, smlouvy o vedení bankovních účtů, inkasa a řadu dalších atd. Je to oblast 

každodenního fungování provozu jednotlivých mateřských škol. Povinnosti ředitelky z této 

roviny plynoucí nelze považovat za méně důležité, než jsou povinnosti klasicky 

pedagogické a každá ředitelka MŠ by si toho měla být vědoma. I zde je pak nutná dobrá 

znalost zákonů a právních nařízení a celková orientace v základní rovině obchodního 

práva. 

Anketa č. 3 pro ředitelky MŠ: 

1. Změnila se náplň práce ředitelek  v oblasti ekonomické za posledních 5 let?   

     Ano    Ne                                                       Nevím  

2. Ve které části jsou změny podle Vás nejpatrnější:    

a /rovina finančněprávní – ekonomika platů 

 b/ rovina finančněprávní – ekonomika provozu 

                                                           
35  Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, s. 84 
     Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
 
36 Havel, J. Ředitel školy a školského zařízení – jeho odpovědnost a nejčastěji jím uzavírané smlouvy 3. část. 
    Řízení školy, 2009, roč. VI, č. 4, s. 20. ISSN  1214-8679.  
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c/  rovina obchodnězávazková 

Tab. č. 6 

Změny náplně práce ředitelek MŠ v oblasti ekonomiky  

Otázka Celkem    

1. 98   100 % Ano 98 Ne - Nevím - 

2. 98   100 % a 42 ( 42,86  %) b 56 (57,14 %) c  - 
 

Z celkového počtu dotázaných označilo 98 dotázaných (100 %) odpověď „ano“ – náplň 

práce ředitelek se za posledních 5 let v oblasti ekonomiky změnila. U otázky č. 2 – Ve 

které části jsou změny podle Vás nejpatrnější? – označilo 42 ředitelek možnost 2a 

(42,86 %) oblast ekonomiky platů.  U 56 ředitelek (57,14 %) byla označena možnost  2b 

oblast ekonomiky provozu. Odpověď c nebyla označena vůbec.  

 

 

1.3.3 Oblast externích vztahů 

 Jak již bylo uvedeno (str. 10), MŠ jsou součástí školského systému, na který působí 

řada vnějších vlivů. Vztahy mateřské školy s vnějším okolím a jejich rozvíjení na základě 

společenských změn je pro každé zařízení důležité (spolupráce se zřizovatelem, rodiči, 

sponzory, základní školou, …). Řada lidí vnímá pedagogy v MŠ prizmatem tzv. profesních 

výhod, např. dlouhá dovolená, neustálé zvyšování financí apod., ale skutečná realita 

fungování MŠ – bohužel, stále části veřejnosti uniká. Obecně se ukazuje (viz. výsledky 

šetření agentury TNS AISA), že lidé hodnotí školství na základě povrchní a v podstatě jen 

mediální znalosti (Kartous, 2011).37 Proto větší orientace na veřejnost, prezentace MŠ a 

větší otevřenost jednotlivých zařízení vede k zviditelnění skutečného významu 

předškolních zařízení a zároveň působí v pozitivním směru na názory laické veřejnosti 

ohledně školství.  

- rovina spolupráce s rodiči – důležitým prvkem vnějších vztahů je předevší spolupráce 

mateřské školy s rodiči a jejich informovanost (např. koncepce školy, výsledky výchovně- 

vzdělávací práce, akce a možnosti spolupráce). Tato oblast a její „ideální podoba“ jsou 

zakotveny v RVP  PV: „Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit 

se různých programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně 

                                                           
37 Kartous, B. Veřejnost má na školství jasný názor. Založený na neznalosti. Učitelský zpravodaj, 2011, 
    r. IV, č. 18, s. 1–2. Dostupné na www: < http:// www.ucitelskyzpravodaj.cz >. 
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a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se 

spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů 

apod.“38 

V posledních několika letech se můžeme v této rovině setkat se dvěma protipóly 

(Kalábová, 2008)39: 

a/ nezájem rodičů aktivně se podílet na dění v mateřské škole – tento jev může být 

způsoben např. přílišnou pracovní zaneprázdněností rodičů a nedostatkem volného času, 

v některých případech pak nepříliš pozitivním vztahem rodičů k učitelskému povolání, 

(zpochybňování významu a profesionality pedagogů v předškolních zařízeních) atd. 

b/ snaha rodičů nepřiměřeně zasahovat a ovlivňovat fungování MŠ – jednou z příčin tohoto 

stavu je skutečnost, že rodiče  jsou finančně zainteresováni na chodu těchto zařízení 

(měsíční poplatek na provoz MŠ), další příčinou mohou být nepřiměřené požadavky na 

dítě, a tím i na dané zařízení, které dítě navštěvuje. Důležitým momentem jsou i vlastní 

očekávání rodičů, která vycházejí z jejich vlastní zkušenosti a vzpomínek aj.  

Rodiče v dnešní době více sdělují své představy o tom, co jejich dítě potřebuje, více se 

ptají, oponují a požadují (Svobodová, 2010).40 V těchto případech je právě komunikace 

ředitelek s rodiči nenahraditelná. Větší otevřenost a informovanost napomáhá ke zlepšení 

vztahů mezi MŠ a rodiči – v zájmu dítěte. „…rodiče s výsadním právem posledního slova 

pak rozhodují objektivněji a především se zřetelem na potřeby a zájmy svého dítěte. Jedná 

se zejména o postoje rodičů při podávání žádostí o odložení povinné školní docházky nebo 

při zvažování mateřskou školou doporučované návštěvy školského poradenského 

zařízení.“41 

- rovina vztahů s širokou veřejností – součástí budování vnějších vztahů předškolních 

zařízení je prezentaci školy na veřejnosti. Ta se spolupodílí na utváření povědomí o daném 

zařízení a spoluvytváří image školy. Větší otevřeností sice může MŠ ztratit část své 

suverenity, ale zároveň získává oporu ve svém okolí a může získat i řadu spojenců, kteří 

                                                           
38 Bečvářová, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 41. 
    ISBN 978-80-7367-221-8. 
 
39 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008,159 s.  
    Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
 
40 Svobodová E. a kol. Vzdělávání v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, 166 s. 
    ISBN 978-80-7367-774-9. 
 
41 Bečvářová, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 42. 
    ISBN 978-80-7367-221-8. 
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mohou pomoci například v získávání finančních prostředků (sponzorství). Tato oblast, její 

rozvoj a fungování, vyžaduje od ředitelek především značnou časovou investici, kreativitu, 

systematické plánování i řadu odborných znalostí pro potřebu argumentace. Ředitelky 

v této oblasti zasahují do profese psychologa, mluvčího, koordinátora, ale především jsou 

v pozicích manažerů a lídrů, kteří prezentují svá zařízení a dávají jejich vývoji směr.  

 

 

1.2.6 Shrnutí  

 Všechny uváděné oblasti se prolínají v každodenní práci ředitelky MŠ. Jejich obsah 

představuje rozmanitou škálu pracovních úkonů a povinností, které vlivem společenských 

změn dostávají novou podobu a jiný rozsah. Jejich součásti je pak řada administrativních 

úkonů, která povinnosti ředitelky provázejí. Právě administrativa představuje velkou část 

pracovních aktivit ředitelek, které omezuje vlastní řídící a pedagogický proces (Kalábová, 

2008).42 

 Zajímavým se proto jeví náhled ředitelky na vlastní práci – anketa pro ředitelky MŠ 

(Kalábová, 2008), kde tyto pracovnice odpovídají na dotaz:  

Která z uvedených profesí se podle vašeho mínění nejvíce přibližuje vaší práci? 

Pedagog                  Manažer (lídr)               Administrativní pracovník              Jiné 

 

Tab. č. 7 

Celkem Pedagog Manažer Admin. pracovník Jiné 

380 respondentů 37 (9,74 %) 111 (29,21 %) 232 (61,05 %) - 

 

Nejvíce se ředitelky MŠ ve své práci ztotožňovaly s profesí administrativní pracovnice. 

Stejná anketa byla položena ředitelkám MŠ v rámci této práce (stejné vymezení sledované 

skupiny). Respondentky odpovídaly na tutéž otázku . 

Anketa č. 4 pro ředitelky MŠ: 

 
Tab. č. 8 
 

Celkem Pedagog Manažer Admin.  pracovník Jiné 

145 respondentů 11 (7,59 %) 26 (17,93 %) 107 (73,79 %) 1 (0,69%) 

 
                                                           
42 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, s. 87 
    Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
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Ve vzorku dané skupiny označilo profesi administrativní pracovnice 107 ředitelek, tedy 

celých 73,79 % odpovídajících. Tento výsledek je ve srovnání s rokem 2008 vyšší, i když 

toto zjištění může být ovlivněno např. složením odpovídajících ředitelek (např. věkem, 

vzděláním atd.) a velikostí souboru (počet respondentů), a proto nemá širší vypovídající 

hodnotu. Bohužel, i tak je výsledek neradostný. 

Obecně však můžeme říci, že důraz dříve kladený především na přímou výchovně-

vzdělávací práci a její řízení (úzce specializovaný obor) se postupně vlivem změn přesouvá 

do ostatních oblastí řídícího procesu . Z toho vyplývá potřeba ředitelek disponovat širokým 

okruhem znalostí a dovedností z různých oborů, což jim umožní vidět svou vlastní práci 

v širších souvislostech, lépe se orientovat a rychleji reagovat na legislativní změny i na 

jedinečné a nečekané situace. 

Všechny nároky a nové požadavky na osobu ředitelek ukazují na náročné a všestranné 

zatížení těchto řídících pracovníků. Musíme si však uvědomit, že ředitelky nejsou 

naprogramovaným strojem ani nadpřirozenými bytostmi. Jsou pouze řídícími pracovníky 

s obrovskou odpovědností, ale jen s určitými kompetencemi, do kterých často zasahuje 

řada vnějších vlivů.  
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II. Empirická část 

2    Vymezení výzkumného problému 

 Daná práce se zaměřuje na oblast předškolního vzdělávání, přesněji na vymezenou 

skupinu ředitelek mateřských škol – ředitelky „samostatných“ MŠ (MŠ, které nejsou 

spojeny se zařízením jiného stupně, např. MŠ + ZŠ) zařazených v síti škol a  školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce a kraje.  

Obsahem výzkumného problému jsou současné  změny podmínek v práci ředitelek MŠ, 

které se projevují v jejich vlastní řídící činnosti. Snahou je zmapovat jejich současný 

skutečný stav z pohledu těchto řídících pracovníků v komparaci s uvedenými teoretickými 

východisky. 

Zkoumané téma neodráží jen stanoviska této sledované skupiny, ale zároveň upozorňuje na 

rozdíl mezi teorií a současnou praxí. Získaná vyhodnocení (vzhledem k velikosti souboru) 

jsou náhledem na danou problematiku v určitém čase a v určitých podmínkách, nikoli 

definitivními a nemněnými závěry. Tyto výsledky však mohou sloužit jako důležité 

podklady pro další šetření a výzkumy věnované této problematice. 

 

 

2.1 Formulace cílů a předpokladů 

       Cílem dané práce je:  

1.  Ukázat vliv měnících se podmínek v práci ředitelky MŠ – nalézt 

     odpovědi, zda ředitelky MŠ mají v současnosti dostatek prostoru a   vhodné podmínky 

      pro řídící činnost těchto zařízení. 

2.   Rozbor aktuální situace v práci ředitelek – upozornění na některé jevy 

     a změny, které se v současnosti v této oblasti objevují, a které ovlivňují 

     samotný proces řízení jednotlivých MŠ, a to z pohledu těchto pracovníků 

 

Cíle dané práce: 

 

C1 – popsat a analyzovat specifika profesního postavení ředitelky MŠ 

         v měnících se podmínkách současného školského systému. 

 

C2 – provést výzkumnou sondu a na základě jejího vyhodnocení 

        upozornit na změny a hlavní rozdíly mezi očekávanou a reálnou 

         podobou řízení v MŠ v současných podmínkách.  
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C3 – srovnat získané výsledky s výsledky jiných prací vztahujících se 

       k dané oblasti. 

 

Na základě těchto hlavních cílů byly pro výzkumnou část stanoveny tyto předpoklady: 

 

Předpoklad č. 1 

Z pohledu ředitelek se v současných podmínkách zásadně mění obsahová náplň jejich 

pracovních činností, její zaměření a rozsah; 

 

Předpoklad č. 2 

Se změnami podmínek v práci ředitelek vzniká  potřeba širšího odborného vzdělávání a 

jejich větší profesní připravenosti; 

P     více než polovina ředitelek požaduje vysokoškolské vzdělání vzhledem ke změnám ve 

       své  profes.i 

P1    méně než polovina ředitelek požaduje vysokoškolské vzdělání vzhledem ke změnám ve  

     své profesi. 

 

 

2.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Do základního výzkumného souboru byly zahrnuty pouze ředitelky MŠ, které pracují na 

zařízeních zřizovaných obcemi a kraji – tedy veřejná zařízení, která mají podobu 

samostatného právního subjektu zařazeného v síti škol (MŠ, které vznikly z jedné 

organizační složky, nebo sloučením několika MŠ v jeden právní subjekt). Do tohoto 

vzorku nebyli zahrnuti ředitelé zařízení vzniklých spojením ZŠ a MŠ a stejně tak ředitelé 

samostatných speciální MŠ.  

Na základě této charakteristiky byl vymezen základní soubor dotazovaných ředitelek, 

a to jak pro dotazník, tak pro jednotlivé ankety.  Zároveň pro tento základní soubor platí, 

že není omezen regionálně – zahrnuje respondenty z celé České republiky. Výběr 

respondentů je náhodný a anonymní.  

Je nutné upozornit, že skupiny respondentek (ředitelky MŠ) jednotlivých anket a skupina 

respondentek daného dotazníku nejsou totožné, i když se mohou některé ředitelky 

prezentovat jak v jednotlivých anketách, tak v dotazníku. 
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Daný soubor dotazníkového šetření byl tvořen 90 respondentkami. Vzhledem k velikosti 

souboru nelze získané výsledky zobecnit na celou skupinu ředitelek v ČR (v roce 2008 

tvořilo v ČR celý soubor 2862 ředitelek).43 

Tab. č. 9   

Počet respondentek u jednotlivých anket:   

Anketa č. 1 106 respondentek 

Anketa č. 2 108 respondentek 

Anketa č. 3 98 respondentek 

Anketa č. 4 145 respondentek 
 

 

2.3 Organizace výzkumného šetření a metody 

     V  provedených šetřeních byl uplatněn kvantitativní výzkumný postup výběrového 

šetření prostřednictvím Asociace předškolní výchovy (profesní organizace pracovníků 

v předškolní výchově) a organizace OMEP (Mezinárodní organizace pro předškolní 

výchovu). 

 Tyto organizace dostaly k dispozici odkaz na internetovou adresu (http://materinky.vyplnto.cz.) 

k vyplnění daného dotazníku pro své členy s průvodním textem a žádostí o její další 

rozeslání. U dané skupiny respondentů byl sběr dat anonymní. 

Tab. č. 10 

Šetření: 17. 02. 2011 – 06. 03. 2011 

Délka průzkumu: 397 hod 

Počet respondentů: 90 

Počet otázek (max/průměr): 26 / 23.64 

Zobrazení otázek: celý dotazník najednou 

Návratnost dotazníků: 61.1 % 
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených otazníků. 
Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, 
kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník) 
Průměrná doba vyplňování: 00.09:01 
 

Nedostatkem se u tohoto sběru dat jeví nutnost přístupu k internetu. 

 

                                                           
43 Databáze ÚIV zpracovaná jako materiál k práci Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných 
    podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, 159 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. 
    Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
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Získávání dat prostřednictvím anket probíhalo v časovém úseku září – listopad 2010, 

nezávisle na dotazníku. I u těchto anket byl sběr dat anonymní a nebyl regionálně omezen. 

Sběr probíhal prostřednictvím uvedených profesních organizací.  

Získané výsledky, a to jak z dotazníkového šetření, tak z anket byly zpracovány do tabulek 

či grafů a jsou součástí této práce. 

Metody šetření – pro dané účely byl zvolen dotazník (tedy metoda písemného kladení 

otázek a získání písemných odpovědí, tedy soubor předem připravených a jasně 

formulovaných otázek) a „jednorázová“ anketa (za anketu považujeme šetření, při kterém 

se účastníci sami spontánně do šetření zapojují).44  

Dotazník obsahuje v tištěné podobě 3 listy formátu A4 potištěné po jedné straně. Průvodní 

text u každého dotazníku seznamuje se smyslem výzkumu.  

Respondentky odpovídají na otázky ve 3 základních oblastech: 

- Osobnost ředitelky MŠ a její profesní připravenost na výkon  

- Ředitelka a zaměstnanci v MŠ 

- Ředitelky MŠ a její činnost 

 

Pro potřeby internetového vyplnění byla podoba daného dotazníku upravena vzhledem 

k možnostem zpracování. Znění otázek se nezměnilo. 

1. část A Osobnost ředitelky – obsahuje 6 otázek (I–V) uzavřených – jednoznačné 

vyjádření. Otázka č. VI je polouzavřená – možnost doplnění jiné možnosti. U otázky č. V a 

VI. mohly respondentky označit více možností.   

2. část B Ředitelka a její zaměstnanci – zahrnuje 11 otázek (VI– XVII) 9 otázek 

uzavřených. Dvě polouzavřené (č. XII a XIV). Otázky č. VIII, XIV, XVI pak byly 

vyplňovány jen v  případě kladné odpovědi v předcházející otázce (u otázky č. VII 

odpověď – více MŠ). U odpovědí XII a XIII bylo možné označit i několik možností 

najednou. 

3. část C Ředitelka MŠ a její zaměstnanci – soubor tvoří 9 otázek (XVIII– XXVII) 8 

otázek je uzavřených, 1 otázka (XXIV) otevřená. Otázky XX, XXV a XXVI mohou být 

doplněny jinou možností podle uvážení odpovídajícího – polouzavřené. Otázka č. XXIV je 

vyplňována jen v případě kladné odpovědi v předcházející otázce (XXIII). Pro větší 

orientaci bylo v dotazníku zvoleno barevné rozlišení jednotlivých částí (A, B, C).          

                                                           
44 Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 
    2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4. 
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Ankety mají v dané práci především doplňující význam (viz teoretická část). Respondentky 

odpovídaly na předem dané otázky písemnou formou (označení možnosti) a vybíraly 

z předem daných odpovědí. Skupiny ředitelek zapojených do anket a do dotazníkového 

šetření není totožná, i když se jednotlivé respondentky mohly objevit u více šetření. 

 

  

2.4 Předvýzkum 

      Před vlastním zahájením dotazníkového šetření bylo provedeno vyplnění 

pracovní verze dotazníku, tzv. předvýzkum, a to mezi ředitelkami Prahy 8. 

Tohoto vyplnění se účastnilo 10 ředitelek MŠ splňující požadavek na skupinu 

respondentek daného dotazníku. Na základě okamžitého vyhodnocení byly z daného 

dotazníku z důvodu nadbytečnosti dvě otázky vyloučeny. Prokázalo se, že respondentky 

porozuměly všem otázkám uvedeným v dotazníku a jejich vyplnění jim nedělalo větší 

problémy. 

 

 

 2.5     Vyhodnocení a statistické zpracování dat 

       Všechny odpovědi z dotazníkového šetření a jednotlivých anket byly zpracovány 

a vyhodnoceny samostatně v rámci jednotlivých otázek. Dotazník byl zpracován 

prostřednictvím služby „Vyplňto“ – služba umožňuje široké veřejnosti realizovat 

internetové průzkumy. Některé z výsledků pak byly srovnávány s výsledky jiných prací 

podobného zaměření a doplněny zpracovanými grafy. Vzhledem k rozsahu práce, nebyly 

zařazeny všechny grafy,  
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3     Výsledky šetření a jejich hodnocení 

A) Osobnost ředitelky: 

I.Ve funkci ředitelky pracuji : 
 
1. méně jak rok 
2.   1–6     let 
3.   7–12   let 
4. 13–19   let 
5. 20–27   let 
6. nad 28 let 
 
Tab. č. 11 
 

2 1–6 let 30 33.33 % 

4 13–19 let 18 20 % 

5 20–27 let 16 17.78 % 

3 7–12 let 15 16.67 % 

6 28 let a více 7 7.78 % 

1 méně jak rok  4 4.44 % 
 
 

V daném souboru 90 ředitelek převládala skupina ředitelek, která je ve funkci v rozmezí  

1–6 let (celkem 33,33 %). V celém souboru byly pouze 4 ředitelky 4,44 % méně než rok. 

Délka funkčního období u respondentek se může projevit v odpovědích jako ovlivňující 

činitel. 

 
 
II. Dosažené vzdělání: 
 
1. vyšší odborné VOŠ 
2. středoškolské 
3. vysokoškolské bakalářské 
4. vysokoškolské magisterské 
5. vysokoškolské doktorandské 
 
Tab. č. 12 
 

2 středoškolské 60 66.67 % 

3 vysokoškolské – bakalářské 15 16.67 % 

4 vysokoškolské – magisterské 10 11.11 % 

1 vyšší odborné (VOŠ) 3 3.33 % 

5 vysokoškolské -–doktorandské 2 2.22 % 
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Jak ukazuje tabulka, celých 60 respondentek (66,67 %) tvoří ředitelky se středoškolským 

vzděláním. Vysokoškoláků je v základním souboru (souhrnně) 27 (30 %). 

Při srovnávání  souborů ředitelek v oblasti vzdělávání, bylo zjištěno, že u respondentek 

(Votrubová, 2011),45 bylo velmi vysoké procento vysokoškoláků. V daném skupině bylo 

50% ředitelek s vysokoškolským vzděláním( 58 ředitelek). Z této skupiny pak 9 ředitelek 

mělo doktoranské vzdělání, což je při velikosti daného souboru ( 112 ředitelek) opravdu 

pozoruhodné.  

 

 
III. Domníváte se, že by bylo pro funkci ředitelky MŠ potřebné- v současných 
       Podmínkách, vysokoškolské vzdělání? 
 
1. ano 
2. ne 
3. nevím 
 
Tab. č. 12a 
 

1 ano 51 56.67% 

2 ne 28 31.11% 

3 nevím 11 12.22% 
 

Z daného vzorku ředitelek se k získání vysokoškolského vzdělání přiklání celých 51 

odpovídajících (56,67 %). Tento výsledek je vyšší o 26,67 % než souhrn všech 

vysokoškoláků daného souboru. V tomto čísle se promítají i odpovědi respondentek, které 

v současnosti vysokoškolské vzdělání doplňují. 

 
Tab.č. 12b (Kalábová, 2008) 
 

 

 

 

Pokud srovnáme odpovědi na stejně volenou otázku v práci Kalábové (2008),46 

vidíme, že potřeba vysokoškolského vzdělání je v obou souborech přibližně stejná – rozdíl  

                                                           
45 Votrubová, D. Trendy a problémy předškolního vzdělávání. Praha, 2011, 113 s. Diplomová práce. 
    Univerzita Jana  Amose Komenského Praha. Andragogika. 
 
46 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, s.  
    105. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
 

ano ne  nevím 
180 (60,00%) 72 (24,00%) 48 (16,00%) 
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3,33 %, i když velikost (počet respondentů) jednotlivých souborů je značně rozdílný. 

V rámci této práce byly k dané problematice stanoveny dva předpoklady: 
 
P     více než polovina ředitelek požaduje vysokoškolské vzdělání vzhledem ke změnám ve 

       své  profesi 

P1    méně než polovina ředitelek požaduje vysokoškolské vzdělání vzhledem ke změnám ve  

     své profesi.  

Výsledky ukazují, že předpoklad P byl v daném vzorku potvrzen . 

 

Graf č. 1 (tab. č. 12a) 

 

.  

Graf č. 2 (tab. č. 12b) 
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IV. Je potřeba při vaší práci doplňovat odborné znalosti?  

1. ano, pravidelně 
2. ano, ale jen výjimečně 
3. ne 
4. nevím 

Tab. č. 13 

1 ano, pravidelně 90 100 % 

 
 
Tato otázka měla jako jediná jednoznačnou, stejnou odpověď u všech  90 ředitelek 

 (100 %). Ano, je potřeba pravidelně při práci ředitelek doplňovat odborné  znalosti. 

Je tedy patrné, že tuto potřebu si uvědomuí všechny respondentky tohoto souboru. 

 
 
V. Jak doplňujete svoje znalosti?  
 
1. samostudium – odborná literatura . 
2. konzultace – spolupráce s ostatními ředitelkami  
3. odborné semináře, přednášky /DVPP/  
4 doplnění vysokoškolského vzdělání /VŠ/ 
 
Tab. č. 14 
 

3 odborné semináře, přednášky /DVPP/ 78 87.64 % 

1 samostudium – odborná literatura 64 71.91 % 

2 konzultace – spolupráce s ostatními ředitelkami 53 59.55 % 

4 doplnění vysokoškolského vzdělání /VŠ/ 23 25.84 % 
 
 
 
 

U této otázky mohly respondentky označit i více možností. Tabulka je sestavena od nejvíce 

označované možnosti sestupně. Z tabulky je vidět, že 23 ředitelek doplňuje vzdělání na 

VŠ. Z dané odpovědi však nevyplývá, zda v této skupině jsou respondentky 

s vysokoškolským vzděláním (doplnění vyššího stupně). 
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Graf č. 3 ( tab. č. 14) 
 

 
 
 
VI . Ze které oblasti si nejčastěji znalosti doplňujete?  
 
1. řízení lidí /např. způsoby vedení spolupracovníků, motivace/ 
2. pedagogicko-psychologická oblast 
3. legislativa 
4. právo  
5. ekonomika  
6. jiné 
 
Tab. č. 15a 
 

3 legislativa 75 83.33 % 

4 právo 52 57.78 % 

5 ekonomika 38 42.22 % 

2 pedagogicko-psychologická oblast 36 40 % 

1 řízení lidí /např. způsoby vedení spolupracovníků, motivace/ 35 38.89 % 
 
 
Tab. č. 15b 
 

 dle potřeby 1 1.11 % 

 + dle potřeby 1 1.11 % 

 střídavě ze všech uváděných oblastí 1 1.11 % 

 speciální pedagogika 1 1.11 % 

6 ze všech 1 1.11 % 

 průběžně všechny oblasti 1 1.11 % 

 ze všeho 1 1.11 % 

 projektová politika  1 1.11 % 

 + stavební oblast 1 1.11 % 

 práce řed. MŠ je velice široká oblast povinností 1 1.11 % 
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Tabulka č. 15a zahrnuje většinu odpovědí respondentek, tedy jednoznačné odpovědi na 

danou otázku. Výsledky jsou sestaveny od nejvíce označované odpovědí sestupně. 

Ředitelky označily i několik oblastí najednou. Nejvíce ředitelek označilo nejčastější 

doplňování znalostí z oblasti legislativy. 

Tabula č. 15b ukazuje odpovědi spojené s možností „jiné“,  kde respondentky uvádějí 

vlastní odpověď. 

 
 
 
B)  Vaše mateřská škola: 
 
VII. Velikost zařízení, které řídíte: 
 
 1 jedna  
 2. více MŠ 
 
Tab. č. 16 
 

1 jedna MŠ 68 75.56% 75.56% 

2 více MŠ 22 24.44% 24.44% 
 
Z daného souboru řídí 68 ředitelek (75,56 %) 1 MŠ. V případě, že respondentky uvedly 

možnost „více MŠ“, odpovídaly na otázku č. VIII. 

 
VIII.  Kolik MŠ řídíte? 
 
………………………………… 

 
Tab. č. 17 
   

Odpověď Počet   

2 MŠ 14 63.64 % 15.56 % 

1MŠ 3 13.64 % 3.33 % 

3MŠ 2 9.09 % 2.22 % 

8MŠ 1 4.55 % 1.11 % 

4MŠ 1 4.55 % 1.11 % 

6MŠ 1 4.55 % 1.11 % 
 
      
 

Na tuto otázku odpovídalo 22 ředitelek (24,44 %). Z tohoto počtu celých 63 % 

(14 ředitelek) řídí 2 MŠ. V současnosti není výjimkou organizace, kterou tvoří několik MŠ. 
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IX. Kolik t říd řídíte? 
 
……………………………….. 
 
Tab. č. 18a 
 

Odpověď Počet Lokálně 

4 16 17.78 % 

2 13 14.44 % 

1 13 14.44 % 

3 11 12.22 % 

6 9 10 % 

5 8 8.89 % 

8 6 6.67 % 

7 5 5.56 % 

11 3 3.33 % 

9 2 2.22 % 

ostatní 4 4.44 % 
 
 
 

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany. 

Tab. 18b 

Statistická poloha Hodnota 

Průměr: 4.3 

Minimum: 1 

Maximum: 11 

Variační rozpětí: 10 

Rozptyl: 5.65 

Směrodatná odchylka: 2.38 

Medián: 4 

Modus: 4 

 

 

V daném vzorku byly nejvíce zastoupeny ředitelky, které řídí MŠ se 4 třídami (16 ředitelek 

– 17,78 %). Maximální počet tříd, které v daném vzorku ředitelky mají, je 11 (3 ředitelky 

z daného souboru – 3.33 %). 
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X. Průměrný věk pedagogických pracovníků. 

 
        ……………………. 
 
Tab. č. 19a 
 

Odpověď Počet Lokálně 

40 14 15.56 % 

42 13 14.44 % 

45 7 7.78 % 

48 6 6.67 % 

43 5 5.56 % 

46 5 5.56 % 

50 5 5.56 % 

37 4 4.44 % 

49 4 4.44 % 

44 4 4.44 % 

ostatní 23 25.56 % 
 
 
 

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany. 

Tab. č. 19b 

Statistická poloha Hodnota 

Průměr: 43.29 

Minimum: 35 

Maximum: 52 

Variační rozpětí: 17 

Rozptyl: 17.01 

Směrodatná odchylka: 4.12 

Medián: 42 

Modus: 40 

 

 

 
Oficiální data věkového složení pedagogických pracovníků  (2009–2010) v předškolní 

výchově v rámci ČR nejsou k dispozici.  
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XI. Mají zam ěstnanci zájem aktivně se zapojovat do řízení MŠ? 
 
 1. ano (pravidelně) 
 2. ne 
 3. částečně (výjimečně) 
 
Tab. č. 20a 
 

3 částečně (výjimečně) 51 56.67 % 

1 ano (pravidelně) 29 32.22 % 

2 ne 10 11.11 % 
 
 

Stejná otázka byla předložena respondentkám v práci Kalábová (2008).47 
 

Tab. č. 20b (Kalábová, 2008)  

 

 

V obou souborech je největší skupinou zastoupena odpověď „ částečně“ –  „Zaměstnanci 

mají zájem se zapojovat do řízení MŠ jen částečně – výjimečně.“  

Tento výsledek může být ovlivněn subjektivním názorem ředitelek daných souborů, ale i 

momentálním stavem na jednotlivých pracovištích v době sběru dat. 

Pokud srovnáme položku „ano“ – „Zaměstnanci mají zájem se aktivně zapojovat do řízení 

MŠ“ – je u stávajícího souboru (tab. 20 a) značně vyšší, označilo ji 29 respondetek 

(32,22 %), to je o 16,22 % kladných odpovědí více.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
47 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, 
    s. 118. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
 
 

ano částečně ne 
48 198 54 

(16,00%) (66,00%) (18,00%) 



 45

Graf č. 4 a (tab. 20a) 

 
 

Graf č. 5 (tab. č. 20b) 
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XII. Ve které oblasti Vám zaměstnanci pomáhají nejčastěji?  

 1. organizační 

 2. pedagogické 
 3. administrativní 
 4. jiné …………………………… 
 
Tab. č. 21 

 
2 pedagogické  49 54.44% 

1 organizační  39 43.33% 

4 nic  1 1.11% 

3 administrativní  1 1.11% 
 

V daných odpovědích je nejčastěji označena oblast pedagogická (54,44 %). Četnost této 

odpovědi je způsobena nejen tím, že v této oblasti mají pedagogičtí zaměstnanci nejširší 

znalosti, ale také tím, že právě v této oblasti ředitelky často delegují úkoly na své 

zaměstnance (viz druhá nejčastější odpověď – otázka č. XIV). 

 

XIII.  Delegujete některé činnosti na své zaměstnance? 

1. ano, pravidelně   
2. jen výjimečně 
3. nedeleguji 
 
Tab. č. 22 
 

1 ano, pravidelně  58 64.44% 

2 jen výjimečně  30 33.33% 

3 nedeleguji  2 2.22% 

 
 
Procento delegujících ředitelek je v daném souboru (97,77 %) značně vysoké. Tento 

výsledek může být ovlivněn jednak složením daného vzorku (např. vzděláním, zkušeností, 

velikostí zařízení atd.), vzrůstající náročností na obsah činností, které musejí ředitelky 

vykonávat, či vlastní kvalitou výpovědí jednotlivých respondentek (pravdivost 

vyhodnocení). 

Otázku XIV vyplňují respondentky jen v případě označení kladných možností u této 

odpovědi. 
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XIV. Které činnosti delegujete? 
 
1. organizační 
2. pedagogické 
3. administrativní 
4. jiné – vlastní odpověď 

     

Tab. č. 23 
 

 Odpověď Počet Lokálně Globálně 
1 organizační 53 91.38% 58.89% 

2 pedagogické 41 70.69% 45.56% 

3 administrativní 17 29.31% 18.89% 

kontrola docházkové knihy, kontrola 
kuchyně ... 1 1.72% 1.11% 

kontrolní činnosti rovněž 1 1.72% 1.11% 
4 

různé dle závažnosti a schopností 1 1.72% 1.11% 
 
 
 
Graf č. 6 (tab. č. 23)  
 

 
 
 
Odpovědi spojené s oblastí organizační (91,38 %) a pedagogickou (70,69 %) jsou 

nejčastěji uváděné v rámci delegování ředitelek. Respondentky uváděly i několika 

možností zároveň. 
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XV. Máte v zařízení samostatnou administrativní pracovnici? ( mimo hospodářku 
kuchyně) 
 
1. ano 
2. ne 
 
Tab. č. 24 
 

2 ne 76 84.44% 

1 ano 14 15.56% 

 
 
Jak se ukazuje, i nadále jsou administrativní pracovnice v MŠ spíše výjimkou, i když jejich 

potřeba již byla prokázána (Anketa č. 6 – Kalábová, 2008).48  

Na další otázku tohoto dotazníku (č. XVI) odpovídají jen respondentky, které označily 

kladnou odpověď. 

 

 

XVI.  Tento pracovník je: 
 
1. zaměstnancem MŠ 
2. služba /placen z provozu/ 
 
Tab. č. 25 

 
 Odpověď  Počet Lokálně Globálně 
1 zaměstnancem MŠ  10 71.43% 11.11% 

2 služba /placen z provozu/  4 28.57% 4.44% 
 
 
V praxi využívají ředitelky u těchto zaměstnanců obě možnosti zařazení. Rozdíl je pouze 

ve způsobu jejich financování.  

                                                           
48 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, s. 81.  
    Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
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XVII. Uvítala byste jako ředitelka administrativní sílu na pracovišti? 
 
1. ano, pravidelně  
2. ano, jen nárazově                                                         
3. ne  
 
Tab. č. 26 
  

 Odpověď  Počet Lokálně Globálně 
1 ano - pravidelně  45 59.21% 50% 

2 ano - jen nárazově  28 36.84% 31.11% 

3 ne  3 3.95% 3.33% 
 
 
V dané tabulce potřebu využívat administrativní sílu označilo celkem 73 respondentek 

(81,11 %). V uváděné anketě (viz. str. 46) z daného souboru 350 ředitelek (100 %) 

souhlasilo s potřebou administrativní pracovnice 346 ředitelek (98,86 %).  

V dané práci (Kalábová, 2008)49 bylo na daném souboru zjištěno, že v závislosti na 

velikosti zařízení stoupá statisticky významně (p<0,05) výskyt samostatné administrativní 

síly. U zařízení 4 třídních a více MŠ je statisticky významnější nárůst administrativní 

služby (viz uváděný graf č. 7- modrá křivka).      

 

Graf č. 7 
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49 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, 
    s. 126. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. 
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C) Obsah práce ředitelky: 
 

XVIII. Máte ve své práci dostatek prostoru a času na vlastní pedagogickou, řídící 

             a kontrolní činnost? (výchovně-vzdělávací činnost) 

1. ano 
2. ne 
3. nevím 
 
Tab. č. 27a 
 

2 ne  77 85.56% 85.56% 

1 ano  12 13.33% 13.33% 

3 nevím  1 1.11% 1.11% 

 
 
Jasně převládá záporná odpověď, a to u 77 ředitelek 

(85,56 %). Tento výsledek byl srovnáván s podobným průzkumem, který byl realizován 

v rámci práce (Votrubová, 2011).50 V tomto průzkumu odpovídalo 120 respondentů 

(ředitelky MŠ). 

 

Mám dostatek času na organizaci pedagogické práce, konzultace 
s kolegyněmi, hospitační činnost apod.:  
 
Tab. č. 27b 
 

Odpověď Počet Lokálně 

spíše ne 75 62.5% 

spíše ano 23 19.17% 

vůbec ne 13 10.83% 

určitě ano 9 7.5% 

 

Zápornou odpověď označilo celkem 88 ředitelek (to je 73,33 %). Odpověď „nevím“ 

nebyla do této tabulky vůbec zařazena.  

 

 

                                                           
50 Votrubová, D. Trendy a problémy předškolního vzdělávání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné on-line 
     na http: //trendy-a-problemy-pr.vyplňto.cz. 
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XIX.  Kolik hodin týdn ě se v průměru věnujete práci pro MŠ nad rámec pracovního 
úvazku?  

…………………………. 
 
Tab. č. 28a 
 

Odpověď Počet Lokálně 

10 24 26.67% 

5 17 18.89% 

6 8 8.89% 

15 6 6.67% 

20 6 6.67% 

8 6 6.67% 

12 5 5.56% 

4 5 5.56% 

9 3 3.33% 

30 2 2.22% 

ostatní odpovědi 8 8.89% 

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany. 

Tab. č. 28b 

Statistická poloha Hodnota 

Průměr: 9.08 

Minimum: 4 

Maximum: 20 

Variační rozpětí: 16 

Rozptyl: 16.72 

Směrodatná odchylka: 4.09 

Medián: 9.5 

Modus: 10 

 
Průměrná hodnota uváděných hodin nad rámec pracovního úvazku u sledované skupiny 

ředitelek je 9,08 hodin týdně. 

Nejmenší počet uváděných hodin (nad pracovní úvazek) byly 4 hodiny týdně, 

nejvyšší uváděny počet hodin 20 hodin týdně. Tyto údaje jsou ovlivněny např. velikostí 

zařízení, schopností ředitelky využít jednotlivé manažerské funkce- plánování, 

organizace… nebo složením pracovního týmu dané MŠ…atd. 
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XX. Jak považujete za vhodné řešit přespočetní hodiny ve své práci? 
 
1. snížením úvazku přímé práce s dětmi 
2. přenesením některých administrativních úkonů na administrativní sílu  

(za předpokladu dostatku financí) 
3.  jinak   ………………… 

 

Tab. č. 29 

 Odpověď  Počet Lokálně Globálně 

2 
přenesením některých administrativních úkonů na 

administrativní sílu (za předpokladu dostatku financí)  45 50.56% 50% 

1 snížením úvazku přímé práce s dětmi  38 42.7% 42.22% 

 Vyšší osobní příplatek  1 1.12% 1.11% 

 výpomoc učitelce,která je se mnou ve třídě  1 1.12% 1.11% 

3 je to tím, že začínám  1 1.12% 1.11% 

 proplacením přesčasů  1 1.12% 1.11% 

 obě varianty zároveň  1 1.12% 1.11% 

 možnost částečného překrývání učitelek  1 1.12% 1.11% 
 

Na tuto odpověď reagovalo 89 respondentů (98,89 %). Možnost „jinak “ označilo 

celkem 6 respondentů (6,72 %). 45 ředitelek (50,56 %) označilo jako způsob řešení 

možnost dvě – přenesení některých administrativních úkonů na administrativní sílu. 

 

 

XXI. Plánujete si svou práci pravidelně a dopředu? 

1. ano, pravidelně 

2. občas 

3. ne 

 
Tab. č. 30 
 

1 ano - pravidelně 69 76.67% 76.67% 
2 občas 21 23.33% 23.33% 

 

Možnost „ne“ nebyla v této otázce vůbec označena. Svoji práci v daném souboru plánuje 

69 ředitelek (76,67 %). 
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XXII . Kolik hodin týdn ě Vám zaberou neplánované aktivity /návštěvy, telefony, 
           řešení školních situací /? 
 

…………………… 
 

Tab. č. 31a 
 

Odpověď  Počet Lokálně 

5  22 24.44% 

10  17 18.89% 

6  9 10% 

4  9 10% 

2  9 10% 

8  8 8.89% 

3  7 7.78% 

15  5 5.56% 

20  1 1.11% 

1  1 1.11% 

ostatní odpovědi 2 2.22% 

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany. 

Tab. č. 31b 

Statistická poloha  Hodnota 

Průměr:  6.29 

Minimum:  2 

Maximum:  15 

Variační rozpětí:  13 

Rozptyl:  8.8 

Směrodatná odchylka:  2.97 

Medián:  5 

Modus:  5 

 
U sledovaného vzorku byl výsledek průměrné hodnoty neplánovaných aktivit 6,29 hodin 

týdně. Jako nejmenší počet hodin byly uvedeny 2 hodiny týdně, nejvyšší počet hodin – 

15 hodin týdně. Odpovědi ovlivňuje řada faktorů např. velikost zařízení, schopnosti 

ředitelek, způsob plánování a řízení… atd. 
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XXIII. Zm ěnila se obsahová náplň práce ředitelek MŠ (z Vašeho pohledu) 
            v posledních pěti  letech?  
 
1. ano  
2. ne 
3. nevím 
 
Tab. č. 32 
 

1 ano  70 77.78% 

3 nevím  18 20% 

2 ne  2 2.22% 

 
Odpověď „nevím“ (18 respondentek) mohla být ovlivněna délkou praxe respondentek ve 

funkci ředitelky (méně než rok – 4 ředitelky, ve funkci 1–6 let – 30 ředitelek). U této 

otázky kladně odpovědělo 70 ředitelek (77,78 %). V případě kladné odpovědi odpovídají 

respondentky na otázku č. XXIV.  

Pokud tuto otázku srovnáváme s výsledky jednotlivých anket (uvedené v textu anketa 1–3) 

byla odpověď ředitele jednoznačná (-„ano“) – pouze v anketě č. 1 se vyskytly 4 odpovědi 

„nevím“.  

 

XXIV. V jaké oblasti? 

……………………… 

Ze získaných odpovědí můžeme vytvořit několik základních souborů –„oblastí“: 

1. nejčastěji uváděnou byla oblast administrativy – ta v daných odpovědích převládala 

      v různých podobách; celkem 44 odpovědí (44,44 %) 

2. legislativa – 14 odpovědí (15,55 %) 

3. ekonomika – 9 odpovědí (10 %) 

4. vedení lidí – 7 odpovědí (7,77 %)  

5. právo – 5 odpovědí (5,55 %) 

6. všechny oblasti – 5 odpovědí (5,55 %) 

7. jako další odpovědí byla uváděna oblast BOZP, pedagogická a kontrolní oblast, 

       oblast hygieny a stavebnictví. 

Některé z dalších názorů: 

…změny v přístupu zřizovatele – „musím mnohem více bojovat za školku…“ 

…změny umožnily zřizovatelům přesunout na ředitelky neskutečnou odpovědnost 

    téměř za vše… 



 55

XXV.     Ve které oblasti řízení uvítáte více pravomocí (ve vztahu 
               k zřizovateli)? 
 
1. v rozhodování o hospodaření s finančními prostředky školy (provoz, sponzor. dar) 
2 . v oblasti přijímaní dětí – (např. správní řízení, kritéria přijímání dětí, počty dětí) 
3.  v oblasti pedagogické (např. vzdělávací program, zaměření…) 
4.  v jiné 
5.  jsem spokojena s daným stavem 
 
Tab. č. 33a 
 

 Odpověď  Počet Lokálně 

1 
v rozhodování o hospodaření s finančními 

prostředky školy (provoz, sponzorské dary)  44 48.89% 

2 
v oblasti přijímání dětí (např. správní řízení, 

kritéria p řijímání, počty dětí)  28 31.11% 

5 jsem spokojena s daným stavem  26 28.89% 

3 
v oblasti pedagogické (např. vzdělávací 

program, zaměření,...)  7 7.78% 

 
Tab. č. 33b 
 

 mám velmi vstřícného zřizovatele  1 1.11% 

 ve všech oblastech, v současné době jsem dosti 
svá  1 1.11% 

 počty dětí ve třídě 25  1 1.11% 

 pokud by bylo finančních prostředků víc  1 1.11% 

4 můj platový výměr a odměny  1 1.11% 

 jsme právní subjekt, a přesto nás zřizovatel více 
utahuje  1 1.11% 

 aby formální pravomoce byly respektovány-
zřizovatel  1 1.11% 

 ale velmi záleží na zřizovateli  1 1.11% 

 jsem v začátcích, nemůžu hodnotit  1 1.11% 

 
Na prvním uváděném místě je oblast financí – 44 ředitelek (48,89 %). Jak je vidět, právě 

tato problematika se výrazně odráží v práci ředitelek. 

Pokud srovnáváme tyto výsledky s podobným průzkumem (Votrubová, 2011),51 je u obou 

skupin tato oblast v popředí. I když doplňující tabulka (č. 33 c) není jednoznačně zaměřena 

na pravomoci ředitelek vůči zřizovateli.  

 

                                                           
51 Votrubová, D. Trendy a problémy předškolního vzdělávání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online 
     na http: //trendy-a-problemy-pr.vyplto.cz. 
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Tab. č. 33c   V které oblasti řízení bych chtěla mít více pravomocí: 
52 

Odpověď Počet Lokálně 

v systému ohodnocování 
zaměstnanců 

59 49.17% 

v rozhodování o hospodaření s 
finančními prostředky školy 

46 38.33% 

v jiné oblasti 26 21.67% 

v sestavování kritérií k přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání 

25 20.83% 

v nabídce kroužků 1 0.83% 

 
Graf č. 8 
 

 
 
 
S touto otázkou úzce souvisí následující dotaz: Která oblast v práci ředitelky je pro Vás 
v posledních letech nejnáročnější? 
 
 
 
XXVI.   Která oblast v práci ředitelky je pro Vás v posledních letech nejnáročnější? 
 
1. výchovně-vzdělávací a kontrolní (např. tvorba ŠVP, hodnocení školy…) 
2. ekonomická 
3. pracovně právní 
4. vedení lidí 
5. jsem spokojena s daným stavem, nemám pocit náročnosti v žádné oblasti 
6. jiná  ……………………… 

                                                           
52 Votrubová, D. Trendy a problémy předškolního vzdělávání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online 
     na http: //trendy-a-problemy-pr.vyplto.cz. 
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Tab. č. 34 

 Odpověď  Počet Lokálně 
2 ekonomická  34 37.78% 

1 výchovně-vzdělávací a kontrolní (např. tvorba ŠVP, 
hodnocení školy,...)  22 24.44% 

3 pracovně-právní  17 18.89% 

4 vedení lidí  10 11.11% 

5 jsem spokojena s daným stavem, nemám pocit 
náročnosti v žádné oblasti  2 2.22% 

 po volbách jednání se zřizovatelem  1 1.11% 

 nemohu zatím posoudit  1 1.11% 

6 možná větší právní servis by byl pomocí  1 1.11% 

 nedá se říci co je nejnáročnější,vše dohromady  1 1.11% 

 chybí čas na vše  1 1.11% 

    

 

I u této otázky je ve sledovaném souboru na prvním místě oblast ekonomiky 

– 34 ředitelek (37,78 %). 

Graf č. 9 
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3 Výsledky šetření a jejich hodnocení 

 Z provedeného dotazníkového šetření a z výsledků zařazených anket je patrné, že 

v důsledku procesu legislativních a společenských změn, které provázejí fungování 

(činnost) jednotlivých MŠ, došlo v současných podmínkách ke změně v obsahu řídících 

činností ředitelek. 

Na otázku č. XXII – Změnila se obsahová náplň práce ředitelek MŠ v posledních 5 letech? 

– odpovědělo 70 respondentek (77,78 %) jednoznačně „ano“. V daném dotazníkovém 

šetření pak ředitelky, které označily tuto možnost, mohly samostatně odpovědět (otázka 

č. XXIII)- „V jaké oblasti?“ Otázka má podobu otevřeného dotazu. Z daných odpovědí lze 

po určitém zobecnění vytvořit tři základní skupiny odpovědí. 

Nejčastěji uváděnou byla oblast administrativy. Ta značně převládala v různých podobách 

celkem u 44 odpovědí (44,44 %), pak následovala oblast legislativy 14 odpovědí (15,55 %) 

a ekonomiky – 9 odpovědí (10 %). 

Ve výsledcích uváděných anket, které sloužily zároveň jako kontrolní a doplňující zdroj 

informací, označily ředitelky odpovědi takto: 

Anketa č. 1  

Změnila se náplň práce ředitelek v oblasti výchovně-vzdělávací za posledních 5 let?  

Celkem110 odpovídajících, z toho možnost ano označilo 106 dotázaných (96,36 %).       

Anketa č. 2  

Změnila se náplň práce ředitelek v oblasti interní (pracovněprávní a vnitřní vztahy – vedení 

lidí) za posledních 5 let? 

 Celkem 118 odpovídajících – jednoznačná odpověď „ano“ 118 (100 %).                             

Anketa č. 3  

Změnila se náplň práce ředitelek v oblasti ekonomické za posledních 5 let? 

Celkem 98 odpovídajících. Všichni označili možnost „ano“ 98 (100 %).                          

 Výsledky jednoznačně ukazují, že v jednotlivých oblastech řízení se mění náplň práce 

ředitelek MŠ.  

Ve spojení s danými změnami nové legislativy dochází, jak je vidět i z odpovědí na otázku 

č. XXIV., k neúměrnému nárůstu administrativních prací souvisejících s řídící a kontrolní 

činností ředitelek MŠ. V současnosti není tento stav nijak zohledněn v podmínkách 

fungování daných zařízení, a to jak po stránce personální, tak po stránce ekonomické. 

Otázka č. XV – Máte na zařízení samostatnou administrativní pracovnici? – v daném 

vzorku označilo možnost „ne“ 76 respondentek (84,44 %). S touto odpovědí korespondují 

výsledky otázky č. XXVII – Uvítala byste jako ředitelka administrativní sílu na pracovišti? 
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Na tuto otázku dalo kladnou odpověď 73 respondentek (96,06 % ředitelek, které nemají 

tuto pracovnici v zařízení). 

Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. XII a otázka XIV) a praxe ukazují, že velkou 

část administrativních úkonů v současnosti vykonávají ředitelky samy, bez toho, aby jim 

byla snížena přímá vyučovací povinnost (legislativou nebyla v posledních 5 letech nijak 

upravena délka přímé výchovně-vzdělávací činnosti ředitelek v MŠ). Tento stav se pak 

může odrážet např. na délce jejich přesčasových hodin (otázka č. XIX – průměrný počet 

hodin nad rámec úvazku ředitelek v daném souboru je 9,08 hodin týdně), v procesu 

delegování (otázka č. XIII a XIV) a v nedostatku času, který ředitelky ve své práci pociťují 

(otázka č. XVIII). Tato skutečnost se odráží ve výsledcích ankety č. 4.  

 Anketa č. 4  

Která z uvedených profesí se podle Vašeho mínění nejvíce přibližuje vaší práci? 

Celkem     pedagog           manažer          administrativní prac.        jiné 

145            11 (7,59)         26 (17,93 %)      107 (73,79 %)                  1 (0,69 %)  

 Tyto zpracované výsledky sledovaného souboru potvrzují: 

Předpoklad č. 1 

Z pohledu ředitelek se v současných podmínkách mění obsahová náplň jejich 

pracovních činností, její zaměření i rozsah. 

S těmito závěry a s potvrzením předpokladu číslo 1 úzce souvisí výsledky otázek směřující 

k osobě ředitelky. 

Jak ukazuje otázka č. IV – Je potřeba při vaší práci doplňovat odborné znalosti? –, celý 

soubor 90 ředitelek (100 %) jednoznačně označil možnost „ano, pravidelně“. Ve 

vyhodnoceném dotazníku je to jediná otázka, na kterou se vyskytla u všech respondentů 

jednoznačná odpověď. U navazující otázky č. V – Jak doplňujete svoje znalosti? (zde 

mohly ředitelky označit i několik možností) – uvedlo 78 ředitelek (87,64 %) odborné 

semináře, přednášky /DVPP/, samostudium -–odborná literatura označilo 64 odpovídajících 

(71,91 %) a konzultace – spolupráce s ostatními ředitelkami 53 (59,55 %). Dané výsledky 

pak ukazují, že si 23 ředitelek (25,84 %) doplňuje vysokoškolské vzdělání /VŠ/. 

Na otázku č. III – Domníváte se, že by bylo pro funkci ředitelky MŠ v současných 

podmínkách potřebné vysokoškolské vzdělání? – odpovědělo „ ano“ 51 (56,67 %) 

ředitelek. Tento výsledek je vyšší o 26,67 % než souhrn všech vysokoškoláků daného 

souboru. Dá se však předpokládat, že tuto odpověď uváděly nejen ty ředitelky, které již 

vysokoškolské vzdělání ukončily, ale i ty, které právě studují na VŠ. Výsledek pak může 

být do jisté míry ovlivněn (a to v obou směrech ±) legislativním přístupem k platovému 
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hodnocení pracovníku MŠ, kteří nemají vysokoškolské vzdělání (platové tabulky platné od 

1. 1. 2011). Na základě těchto výsledků pak můžeme pozitivně vyhodnotit předpoklad č. 2: 

Předpoklad č. 2 

Se změnami podmínek v práci ředitelek vzniká  potřeba širšího odborného vzdělávání 

a jejich větší profesní připravenosti; 

P     více než polovina ředitelek požaduje vysokoškolské vzdělání vzhledem ke změnám ve 

       své  profesi 

P1    méně než polovina ředitelek požaduje vysokoškolské vzdělání vzhledem ke změnám ve  

     své profesi. 

 

Výsledky ukázaly, že v daném dotazníkovém šetření, více než polovina ředitelek požaduje 

vysokoškolské vzdělání vzhledem ke změnám ve své profesi – potvrzení předpokladu P. 

Pokud srovnáme výsledky tohoto šetření s dosaženými závěry v rigorózní práci stejného 

zaměření (Kalábová, 2008),53 můžeme konstatovat, že výsledky a závěry šetření se v obou 

pracích značně překrývají, i když v případě této práce byla velikost základního souboru 

výrazně menší – pouze 90 respondentek. Tvořila tedy jen 30 % vzorku rigorózní práce. 

Stejně tak se musí přihlédnout ke složení obou skupin (největší skupinu tvořily ředitelky ve 

funkci ředitelky 1–6 let) a ke skutečnosti, že mezi danými šetřeními je rozdíl 4 let (získání 

dat rigorózní práce – listopad 2006 – leden 2007). 

Toto srovnání pak může vést ke konstatování, že pozitivní změny, které by vedly 

k výraznému zlepšení podmínek v práci ředitelek MŠ (za poslední 4 roky) nebyly 

ve výsledcích tohoto souboru zaznamenány.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Kalábová, H. Ředitelka mateřské školy v současných podmínkách předškolní výchovy. Praha, 2008, 
    s. 144-146. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární 
    pedagogiky. 
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ZÁVĚRY 

 Problematika řízení škol je rozsáhlou oblastí, ze které se dá čerpat řada poznatků 

a závěrů, které jsou aplikovatelné i pro oblast řízení mateřských škol. Proto při stanovení 

zobecňujících závěrů je nutné přihlédnout nejen k výsledkům výzkumného šetření 

a ke srovnání výsledků ve vztahu k jiným studiím, ale i k teoretickým základům této práce, 

které vycházejí z teorie řízení škol. 

Jak ukázala 1. část této práce, postavení MŠ a jejich činnost je jasně formulována 

a legislativně zakotvena. Tento legislativní základ však vytváří pouze formální podmínky 

pro fungování a řízení jednotlivých zařízení. Obecně však můžeme říci, že legislativní 

vymezení podoby předškolní institucionální výchovy je postačující, ale problémy nastávají 

při její realizaci v praxi. Tato skutečnost se pak odráží i ve vlastní práci ředitelek MŠ. 

Větší autonomie MŠ, jejich specifika a proces změn, který neustále působí na fungování 

jednotlivých zařízení, se promítá do obsahu práce ředitelek. Tyto změny můžeme vnímat 

jak v rozsahu a různorodosti pracovních úkonů, které ředitelky musejí z pozice řídícího 

pracovníka vykonávat (viz teoretická část), tak v jejich množství (C1). 

Z výsledků dotazníkového šetření a z uvedených anket – část 2 – je patrné, že tato 

problematika řízení MŠ v současných podmínkách školského systému je značně složitou 

oblastí, kde teoretické požadavky na práci ředitelky nemusejí být v souladu s jejím 

skutečným obrazem, např. neúměrný nárůst administrativy atd. (C2). 

Získané závěry uvedené v práci byly srovnávány s výsledky šetření jiných prací 

vztahujících se k dané problematice. Toto srovnání má vytvořit širší pohled na tuto 

problematiku, popřípadě získat a vyhodnotit nové informace (viz část 2). Jak se ukázalo, 

v této oblasti existuje řada prací, ale jejich zaměření či vymezená skupina respondentů, 

zvolená velikost sledovaného souboru nebo způsob zpracování jednotlivých šetření 

neodpovídalo požadavkům pro využití v této práci. Podstatnou se stala i nedostupnost 

některých materiálů. Tím se značně snížily možnosti širšího srovnání jednotlivých prací 

(C3). 

Všechny výsledky zde uveřejněné nejsou neměnnými a definitivními závěry na tuto 

problematiku. Na jejich základě však můžeme přijmout určitá doporučení, která by 

napomohla k řešení některých problémů: 

- vysokoškolské vzdělání by mělo být zakotveno v právních dokumentech jako 

zásadní předpoklad pro výkon funkce ředitelky MŠ, 

- měl by být vypracován kariérní postup pro ředitelky MŠ, který by souvisel s jejich 

dalším vzděláváním, 
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- v rámci ekonomiky by mělo dojít k přehodnocení finančních normativů, které by 

zohlednily potřebu administrativních pracovníků a potřebu ředitelek snížit jejich 

přímou pedagogickou činnost 

- nesrovnávat nesrovnatelné – akceptovat rozdíly v podmínkách jednotlivých zařízení 

na základě určitých pravidel (např. řízení 1 pětitřídní MŠ x řízení 5 MŠ – 

jednotřídek) 

- přehodnotit některé požadavky na administrativní činnost ředitelek MŠ 

 

Cílem této práce, jehož součástí bylo i dotazníkové šetření, bylo zmapovat změny 

podmínek v práci ředitelek MŠ a zároveň vytvořit náhled na tuto problematiku z pohledu 

těchto řídících pracovníků v současných podmínkách. Jak se ukázalo, proces neustálých 

změn přináší v této oblasti řadu nových otázek, které vedou k hledání nových odpovědí. 

Jsem si vědoma, že tuto šíři nelze pokrýt v rámci jedné práce, ale získané výsledky zde 

uváděné by mohly být přínosným zdrojem informací pro další výzkum či šetření v této 

oblasti. Tento materiál může sloužit i profesním organizacím (OMEP atd.), které se snaží 

pozitivně ovlivnit podmínky v oblasti předškolního vzdělávání. 
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ZKRATKY 
 
APV  Asociace předškolní výchovy 
ČŠI  Česká školní inspekce 
ČR  Česká republika 
EURYDICE The Information  Network on Education in Europe 
MŠMT Ministerstvo školství 
MŠ  Mateřská škola 
OMEP  Světová organizace pro předškolní výchovy  
RVP  Rámcový vzdělávací program 
RVP PV Rámový vzdělávací program pro předškolní výchovu 
Sb.  sbírka zákonů 
ŠVP PV Školní vzdělávací program 
ÚIV  Ústav  pro informace ve vzdělávání 
VÚP  Výzkumný pedagogický ústav 
WWW  Word Wide Web 
ZŠ  Základní škola 
 
 
 
 
VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM 
 
Tabulky v textu: 
 
- podbarvení tabulek modře označuje tabulky přejaté z jiných zdrojů 
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PŘÍLOHY 
PŘÍLOHA Č. 1  DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY M Ś 
 

A) Osobnost ředitelky: 

I.Ve funkci ředitelky pracuji : 
 
1. méně jak rok 
2.   1–6     let 
3.   7–12   let 
4. 13–19   let 
5. 20–27   let 
6. nad 28 let 
 
II. Dosažené vzdělání: 
 
1. vyšší odborné VOŠ 
2. středoškolské 
3. vysokoškolské bakalářské 
4. vysokoškolské magisterské 
5. vysokoškolské doktorandské 
 
III. Domníváte se, že by bylo pro funkci ředitelky MŠ potřebné- v současných 
       podmínkách, vysokoškolské vzdělání? 
 
1. ano 
2. ne 
3. nevím 

IV. Je potřeba při vaší práci doplňovat odborné znalosti?  

1. ano, pravidelně 
2. ano, ale jen výjimečně 
3. ne 
4. nevím 

V. Jak doplňujete svoje znalosti?  
 
1. samostudium – odborná literatura . 
2. konzultace – spolupráce s ostatními ředitelkami  
3. odborné semináře, přednášky /DVPP/  
4 doplnění vysokoškolského vzdělání /VŠ/ 
 
VI . Ze které oblasti si nejčastěji znalosti doplňujete?  
 
1. řízení lidí /např. způsoby vedení spolupracovníků, motivace/ 
2. pedagogicko-psychologická oblast 
3. legislativa 
4. právo  
5. ekonomika  
6. jiné 



B)  Vaše mateřská škola: 
VII. Velikost zařízení, které řídíte (otázka č. VIII.  a IX  upaveno  na internetu) : 
 
 1 jedna MŠ   .........................    počet tříd 
 2. více MŠ    .........................  ( počet jednotlivých MŠ)............... počt tříd 
 
X. Průměrný věk pedagogických pracovníků. 

 ……………………. 
 
XI. Mají zam ěstnanci zájem aktivně se zapojovat do řízení MŠ? 
 
 1. ano (pravidelně) 
 2. ne 
 3. částečně (výjimečně) 
 
 XII. Ve které oblasti Vám zaměstnanci pomáhají nejčastěji?  

 1. organizační 

 2. pedagogické 
 3. administrativní 
 4. jiné …………………………… 

XIII.  Delegujete některé činnosti na své zaměstnance?(otázka č. XIV Ve které oblasti? 

-otázka upravena na internetu) 
   
1.ano pravidelně  a/ organizační 
    b/pedagogické 
    c/administrativní 
    d/jiné ……………………. 
2.  jen výjimečně 
3.   nedeleguji 

XV. Máte v zařízení samostatnou administrativní pracovnici? ( mimo hospodářky 
kuchyně) 
 
1. ano 
2. ne 
 
XVI.  Tento pracovník je: 
 
1. zaměstnancem MŠ 
2. služba /placen z provozu/ 
 
XVII. Uvítala byste jako ředitelka administrativní sílu na pracovišti? 
 
1. ano, pravidelně  
2. ano, jen nárazově                                                         
3. ne  
 
 



C) Obsah práce ředitelky: 
XVIII. Máte ve své práci dostatek prostoru a času na vlastní pedagogickou, řídící 
             a kontrolní činnost? (výchovně-vzdělávací činnost) 
1. ano 
2. ne 
3. nevím 

XIX.  Kolik hodin týdn ě se v průměru věnujete práci pro MŠ nad rámec pracovního 
úvazku?   …………………………. 
 
XX. Jak považujete za vhodné řešit přespočetní hodiny ve své práci? 
 
1. snížením úvazku přímé práce s dětmi 
2. přenesením některých administrativních úkonů na administrativní sílu  

(za předpokladu dostatku financí) 
3.  jinak   ………………… 

XXI. Plánujete si svou práci pravidelně a dopředu? 

1. ano, pravidelně 

2. občas 

3. ne 

XXII . Kolik hodin týdn ě Vám zaberou neplánované aktivity /návštěvy, telefony, 
           řešení školních situací /? 
……………………. 
 
XXIII. Zm ěnila se obsahová náplň práce ředitelek MŠ, (z Vašeho pohledu) 
            v posledních pěti  letech? ( ot.č. XXIV V jaké oblasti? otázka upravena na internetu) 
 
1. ano (v jaké oblasti)…………………………………………………… 
2. ne 
3. nevím 
 
XXV.     Ve které oblasti řízení uvítáte více pravomocí (ve vztahu 
               k zřizovateli)? 
 
1. v rozhodování o hospodaření s finančními prostředky školy (provoz, sponzor. dar) 
2 . v oblasti přijímaní dětí – (např. správní řízení, kritéria přijímání dětí, počty dětí) 
3.  v oblasti pedagogické (např. vzdělávací program, zaměření…) 
4.  v jiné 
5.  jsem spokojena s daným stavem 
 
XXVI. Která oblast v práci ředitelky je pro Vás v posledních letech                    
nejnáročnější? 
1. výchovně-vzdělávací a kontrolní (např. tvorba ŠVP, hodnocení školy…) 
2. ekonomická 
3. pracovně právní 
4. vedení lidí 
5. jsem spokojena s daným stavem, nemám pocit náročnosti v žádné oblasti 
6. jiná  ………… 


