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ABSTRAKT: 

     Dynamický rozvoj současné společnosti výrazně ovlivňuje požadavky na vzdělávání. 

Soudobý vzdělávací program musí proto pružně reagovat a implementovat nové poznatky            

z oblasti techniky, informačních a komunikačních technologií, ekonomiky, reflektovat 

narůstání sociálních rozdílů, proměny tradičního modelu rodiny, ekologická ohrožení. Škola 

jako společenská instituce tak musí zajistit plnění řady funkcí a její fungování je závislé na 

mnoha faktorech působících nejen uvnitř školy, ale i ve vnějším prostředí. Tato práce proto ve 

své první části charakterizuje funkce školy a školního vzdělávání v současnosti. Dále je také 

pozornost věnována i roli a funkci ředitelů škol v procesu vzdělávání a řízení školy. Druhá 

část je pak zaměřena na výzkum plnění funkcí škol v systému základního vzdělávání. 

Přestože výsledky výzkumného šetření jasně hovoří o plnění většiny požadovaných funkcí, 

tak zejména jejich přímý vliv na mimoškolní a volno-časové aktivity studentů a veřejnosti je 

třeba zlepšit.   
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ABSTRACT: 

     Dynamic development of contemporary society significantly affects the education 

requirements. Therefore current educational program has to respond flexibly and implement 
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The role of school as a social institution must ensure the implementation of a range                     

of functions and its operation is dependent on many involved factors associated not only with 

school itself but also with external environment. Thus in the first part, this thesis describes the 

function of schools and current school education. Further attention is also paid to the role and 

function of school leaders in education and school management. The second part is focused 
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Úvod 

 
     Škola je společenskou institucí, jejíž tradiční funkcí je poskytovat vzdělání žákům 

příslušných věkových skupin v organizačních formách podle určitých vzdělávacích programů. 

Je zřizována vzhledem ke stanoveným společenským potřebám, ať se jedná o soukromé nebo 

státní zřizovatele. Škola, jako zprostředkovávající nástroj, slouží stanoveným cílům, které 

jsou závislé na rozmanitých očekáváních a požadavcích ze strany státu, společnosti, rodičů, 

žáků a jiných odběratelů.  

     V rozvoji vzdělanosti má tedy škola nezastupitelnou úlohu, současně také sdílí dění ve 

společnosti. Naše společnost prochází změnami a tyto změny se odráží i do školního 

prostředí. Škola prochází od roku 1989 četnými reformami, mění se styl práce, funkce školy, 

kultura učení. Zásadní změny se týkají především funkce školy, cílů, kurikula a v neposlední 

řadě se dnešní školy zaměřují především na kultivaci osobnosti žáka, jako jedinečné 

osobnosti, individua. Vstup dítěte do základní školy představuje v jeho životě důležitou 

změnu, proto jednou z důležitých funkcí je důraz na přizpůsobení výuky, školního prostředí 

potřebám žáka jako individua. Se vstupem dítěte do základní školy se hlavním druhem 

činností stává učení. Před českými školami tak vyvstávají náročné úkoly, které nelze řešit 

zastaralými postupy. Je nezbytné hledat cesty k nové funkci školy. Dílčí funkce školy – 

výchovná, vzdělávací, kvalifikační, integrační, selektivní, ochranná se uplatňují v různém 

spektru podle převládající společenské situace. Navíc v řízení školství na lokální a regionální 

úrovni se vyskytují některé problémy v dělbě práce a ve vztazích mezi školami, obcemi                  

a dalšími sociálními partnery, které brání úspěšnějšímu rozvoji vzdělávání.  

     Problematika funkce školy je v posledních letech silně frekventována jak v odborné, tak 

v mediální sféře, a právě tento impuls mě vedl k detailnějšímu zpracování tohoto tématu. 

Cílem diplomové práce je najít odpovědi na tyto otázky: 

a) Jaké funkce školy se v současném vzdělávacím systému vyskytují? 

b) Jaký je jejich vliv v procesu vzdělávání? 

c) Jsou tyto funkce v českém školství plně zastoupeny a využívány? 

Výsledkem této diplomové práce je zjistit funkce školy v současnosti, zhodnocení jejich vlivů 

ve vzdělávacím procesu, identifikace hlavních problémů funkcí školy a návrhy k jejich řešení 

se zaměřením na podporu inovačního chování školy.  
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1. Historický vývoj systému českého školství 

 

     Funkce školy a školního vzdělávání je nepochybně spjata s historickým vývojem českého 

školství. Tak jako se měnila samotná koncepce vzdělávání v jednotlivých obdobích                       

a samozřejmě také i požadavky tehdejší dynamicky vyvíjející se společnosti, tak se vůči tomu 

musely i přizpůsobit samotné funkce a role školy ve vzdělávacím systému. Cílem této 

kapitoly je proto shrnout nejdůležitější etapy v historickém vývoji českého školství, které 

měly na jeho vývoj největší vliv. 

 

1.1. Systém českého školství do roku 1948 

 

       České školství započalo svou historii v 10. století spolu se vznikem českého státu.           

Až do poslední třetiny 18. století mělo rysy tzv. evropského školského universalismu. Tento 

systém školství byl charakterizován následujícími znaky (Průcha, 2009b):  

� jednotná ideologie - křesťanství,  

� jednotná filosofie - scholastika,  

� jednotné druhy škol - klášterní, katedrální,  

� jednotné vzdělávací obsahy - sedmero svobodných umění a latina,  

� jednotný vyučovací jazyk - latina.  

     První vzniklé školy sloužily výhradně potřebám církve a od 13. století i potřebám měst.  

Po vzniku Karlovy univerzity v roce 1348, začaly školy plnit funkci jakýchsi přípravek pro 

univerzitní studium. A právě toto spojením škol s univerzitou vytvořilo první zárodek českého 

školského systému. V následujících staletích nebyly podniknuty žádné důležité kroky, které 

by vedly k zlepšení systému školství v zemích koruny české. Takovou přelomovou dobou se 

stalo až 18. století, kdy bylo v českých zemích zavedeno školství lidové určené dětem 

poddaných. Stalo se tak druhou kolejí existujícího školství a český školský systém se začal 

dynamicky rozvíjet (Průcha, 2009b). 

 

1.1.1.  České školství od poslední třetiny 18. století do poloviny 19. století 

 

     Přelomovým okamžikem vývoje systému českého školství se beze sporu stala doba vlády 

Marie Terezie. Četnými Tereziánskými školskými reformami se české školství začalo rozvíjet 

podle potřeb rakouského státu. Duch školy však zůstal neměnný - náboženský. Evropský 
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universalismus byl nahrazen tzv. universalismem státním (stejné školy, vzdělávací osoby, 

vyučovací jazyk) a české školství se tak reformovalo v souladu s celorakouskými záměry 

(Průcha, 2009b). V této době lze již pozorovat první zárodky současného českého systému 

školství. Byly zavedeny nové typy škol pokrývajících různé úrovně vzdělávání. 

a) Lidové školy 

     Úkolem této nově zřízené školy bylo primárně zlikvidovat negramotnost populace, dále 

pak poskytnout základy všeobecného vzdělání a zprostředkovat základy vzdělávání 

odborného (Průcha, 2009b). Vzdělávací program lidových škol nebyl jednotný a získané 

vzdělání se lišilo zejména podle místa výuky, viz tab.1.  

Tab.1. Systém lidových škol v Čechách z roku 1774. (Průcha, 2009b) 

Název školy Místo výuky Obsah vzdělávání 

triviální : 1-2 třídní fara 
čtení, psaní, počítání, náboženství, základy 

hospodaření a průmyslu 

hlavní : 3 třídní krajské město 
obsah stejný jako ve škole triviální, navíc základy 

reálií a latiny, kreslení, sloh, geometrie 

normální : 4 třídní zemské město 
stejné předměty jako na škole hlavní ale v širším 

rozsahu 
 

b) Střední školy 

     Sekundární stupeň výuky byl zajišťován dvěma typy středních škol – gymnázia a odborné 

školy. Gymnázia (název užíván od 17. století, nahradil název ,,latinská škola užívaný od 

počátku novověku.) byla podrobena státnímu dozoru. Reforma z roku 1775 rozšířila 

vzdělávací obsah v duchu klasicismu o řečtinu, němčinu, matematiku a reálie (přírodopis, 

zeměpis, dějepis). Úpravami z let 1808 a 1818 byla gymnázia prodloužena na šest let (Průcha, 

2009b).  

     Odborné školy, nový element rakouského školství, byly zavedeny jako střední (reálky)             

a vyšší střední (akademie) školy (Průcha, 2009b). 

 

c) Vysoké školy 

     Vysoké školy, jak university tak techniky, podléhaly taktéž kontrole státu. Jejich 

badatelská funkce ustoupila státnímu důrazu na potřeby praktického života. Započal také 

proces zodbornění filozofických fakult. Česká stavovská inženýrská škola, zřízená jako první 



 12 

v Evropě v roce 1707, se v roce 1803 přejmenovala na Královské české stavovské technické 

učiliště v Praze a od roku 1816 fungovala pod názvem Královský český polytechnický 

zemský ústav v Praze (Průcha, 2009b). 

 

1.1.2. České školství od poloviny 19. století do vzniku ČSR 

 

     Po porážce revolučního hnutí v roce 1848 se české školství vyvíjelo zcela podle zásad 

rakouské politiky. Zřízeno bylo první ministerstvo věnující se problematice školství - 

ministerstvo kultu a vyučování. Prioritou ve vývoji českého systému školství se stal rozvoj 

vysokých a poté i středních škol (Průcha, 2009b). V tomto období lze již nalézt strukturu 

školství takovou, jakou známe z dnešní doby – vzdělání předškolní, základní, střední                     

a universitní.  

 

a) Instituce pro předškolní výchovu 

     Již dříve existovalo mnoho různých zařízení jako jsou opatrovny či tzv.dětské zahrádky, 

jejichž primárním úkolem bylo zajistit potřebnou předškolní výchovu dětí. Průlomovým 

okamžikem v předškolní výchově byl však vznik první české mateřské školy a to v Praze            

u Svatého Jakuba (Průcha, 2009b). 

 

b) Lidové školy 

     Rok 1869 byl pro primární sféru školského systému přelomovým. Byly zavedeny nové 

typy lidových škol (obecné, měšťanské), nové instituce pro vzdělávání učitelů (učitelské 

ústavy), vymezil se nový obsah vzdělávání, povinnost školní docházky, byla stanovena 

pravidla pro zřizování škol a zásady hmotného a sociálního zabezpečení učitelů. 

Nejdůležitějším krokem pak bylo zavedení povinné osmileté školní docházky (Průcha, 

2009b). 

 

c) Střední školy 

     Systém středních škol opět doznává určitých proměn a to především ve struktuře studia. 

Nosným pilířem sekundárního vzdělávání zůstávají stále gymnázia, nicméně odborné školství 

je více diverzifikováno.      

     Gymnázia mění obsah a délku studia na 8 let rozdělené na 2 čtyřleté cykly. V tomto 

období byla zavedena maturitní zkouška a byla zřizována gymnázia s českým vyučovacím 

předmětem. Dynamický rozvoj přírodních a technických věd, způsobený vědecko-technickou 
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revolucí, si vynutil vznik první reálky, škole strukturně podobné gymnáziu, avšak zaměřené 

zejména na studium techniky (Průcha, 2009b). 

     Další formou bylo reálné gymnázium, které mělo umožnit absolventům studium na obou 

směrech vysokoškolského studia. Dále byl zaveden další typ: reformní reálné gymnázium. 

Existovalo jako vyšší cyklus s latinou a živým jazykem a navazovalo na nižší cyklus reálky. 

Od roku 1900 sloužila pro dívky šestiletá lycea (Průcha, 2009b). 

 

d) Vysoké školy 

     Toto období bylo pro české vysoké školství dobou uvolnění a restrukturalizačních změn. 

Nejprve je nutné uvést, že byly obnoveny akademické svobody a vysoké školy tak přestaly 

podléhat hloubkové kontrole státu. V Praze existovaly dvě univerzity a Pražská Technika byla 

rozdělena na českou a německou (Průcha, 2009b). 

 

1.1.3. České školství v letech 1918 - 1948 

 

     Československá republika v prvních letech vývoje systému školství převzala rakouské 

školské zákonodárství. Tento prvotní koncept umožňoval středoškolské studium dívek, byl 

zrušen celibát učitelek a bylo zavedeno vzdělávání dětí národnostních menšin v mateřské 

jazyce. První změny nastaly v roce 1922, kdy nově přijatý školský zákon obnovil v plném 

rozsahu osmiletou povinnou školní docházku, povinný tělocvik pro dívky, zavedl nové učební 

předměty (občanská nauka a výchova, ruční práce pro chlapce), paritu mužů a žen 

v učitelských sborech (Průcha, 2009b). 

 

a) Lidové školy 

     Obecné školy v průběhu první republiky početně vzrostly, převažovaly však dvoutřídky                 

a jednotřídky. I v malých obcích tak byla zajištěna dostupnost základního vzdělávání. Počet 

měšťanských škol se zdvojnásobil a pro svoji vzdělávací nabídku nabyly na významu 

(Průcha, 2009b). 

 

b) Střední školy 

     Československá republika převzala ze systému vzdělávání  rakousko-uherské monarchie 

všechny typy středních škol. Významně vzrostl počet reálných gymnázií, zavedením studia 

dívek stoupl počet studentů. Reformní dění směřovalo k vytvoření jednotného nižšího 

středního školství jako ,,společného základu“ vyššího středoškolského studia (Průcha, 2009b). 
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     Další reformní snahou bylo sbližování bývalého středního školství se školami 

měšťanskými a tím zajistit přestup ze školy měšťanské na školu střední bez ztráty ročníku.            

O sjednocení lidového a středního školství usilovala tzv. příhodovská reforma, která hodlala 

zavést principy a postupy světové, zejména americké, pedagogiky. Přes omezenost podmínek 

reforma poměrně značně ovlivnila všeobecnou školní praxi (Průcha, 2009b). 

 

c) Vysoké školy 

     Vznik samostatného českého státu významnou měrou přispěl i k dynamickému rozvoji 

českého vysokého školství a vzniku nových vysokých škol (Průcha, 2009b), např.: 

o Roku 1919 byla založena Masarykova univerzita v Brně.  

o V roce 1920 řešil tzv. Marešův zákon poměr pražských univerzit ( zda dědičkou 

původního Karlova učení je česká, nebo německá), byl rozhodnout ve prospěch české.  

o V roce 1920 byl Královský český polytechnický zemský ústav v Praze přejmenován 

na České vysoké učení technické v Praze. 

 

1.1.4. České školství v době okupace 1939 - 1945  

 

    Druhá světová válka, zvláště pak období Protektorátu, přinesla do českého školství „dobu 

temna“, což se promítlo ve všech stupních tehdejšího vzdělávání. Nacistické Německo chtělo 

během okupace Československé republiky zavést do výuky všech škol fašistickou ideologii           

a vymýtit české dějinné povědomí. Školy čelily velkému ideologickému tlaku, byla zavedena 

povinná výuka německého jazyka, po tvrdé perzekuci byli vyloučeni židovští žáci ze škol 

(Průcha, 2009b).   

 

a) Lidové školy 

     Podléhaly reformě v duchu říšské praxe. Pětiletá obecná škola byla zkrácena na 4 roky, do 

měšťanských (výběrových) škol postupovalo pouze 35 % žáků obecných škol. Ostatní děti 

končili vzdělání ve školách obecných (Průcha, 2009b). 

 

b) Střední školy 

     Počet gymnázií se podstatně snížil a tím klesl i počet žáků. Pro chlapce existovalo reálné a 

klasické gymnázium, na dívčí reálná gymnázia se zavedla místo latiny praktická příprava na 

budoucí roli žen a matek (Průcha, 2009b). 
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c) Vysoké  školy 

     Nejvíce bylo okupací zasaženo právě vysoké školství. Po říjnové revoluci demonstraci 

roku 1939 byly 17. listopadu obsazeny studentské koleje, 9 studentů říšské orgány popravily, 

1 200 studentů deportovali do koncentračních táborů. Současně byly uzavřeny všechny české 

vysoké školy. Německá univerzita, k 1. září 1939 převedená do říšské správy, byla 

přejmenována na Německou Karlovu univerzitu (Průcha, 2009b). 

 

1.1.5. České školy v období 1945 – 1948 

 

     V období po skončení druhé světové války bylo nutné komplexně revitalizovat český 

školský systém. Inspirace k jeho obnovení byla čerpána v dobře fungujícím systému českého 

školství za první republiky. Prvními kroky v revitalizaci českého školství (Průcha, 2009b) 

byly následující:  

o Školní rok 1944/45 byl proto prodloužen do 15. července.  

o Výnosem z 16.10.1945 byly uzavřeny všechny německé školy. 

 

a) Lidové školy 

     Byly obnoveny předválečné typy (obecné, měšťanské) škol zřízené za účelem plnění 

povinné školní docházky (Průcha, 2009b). 

 

b) Střední školy 

     Zachoval se chod škol z dob okupace, obnovena byla klasická a reálná gymnázia. 

Pokračoval rozvoj odborných škol (Průcha, 2009b). 

 

c) Vysoké školy 

     V květnu 1945 vysoké školy obnovily svou činnost a předváleční studenti                          

mohli ve zkrácených termínech dokončit studium. Uzavřena byla Německá univerzita v Praze                   

a vznikly součásti Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni a v Hradci králové, obnovena 

byla univerzita v Olomouci a zřízeny pedagogické fakulty. Dále vznikly Akademie 

múzických umění, Vysoká škola sociální a politická nebo Vysoká škola báňská v Ostravě 

(Průcha, 2009b). 

     V tomto období probíhaly spory o podobu školského systému vedené mezi stoupenci 

stávajícího stavu a názorově rozdvojenými stoupenci jednotné školy (diferencovaná versus 

nediferencovaná forma). Nediferencovaná forma jednotné školy, kterou díky své politické 



 16 

pozici prosadili po únoru 1948 komunisté, se stala podkladem školského zákona vydaného 

v dubnu 1948 (Průcha, 2009b). 

 

1.2. Systém českého školství v letech 1948 - 1989 

 

     V důsledku politické diktatury komunistické strany a jejich mnoha chybných až 

škodlivých řídících rozhodnutí, především v padesátých letech minulého století, procházelo 

školství negativními etapami. Školský systém však současně přinášel i určitá pozitiva, např. 

kvantitativní rozvoj středního odborného a vysokého školství, rozšiřování přístupu populace 

k vyšším úrovním vzdělávání, či růst vzdělanostní mobility. Při hodnocení vývoje českého 

školství po roce 1948 je nutno brát v úvahu významné historické                          

determinanty (Průcha, 2009b): 

� Vyspělost vzdělávacího systému, s nímž československá společnost vstupovala do 

éry komunistického režimu. 

� Vysokoškolská příprava učitelů. 

� Poměrně vyspělá ekonomika Československa v období tzv. socializmu.  

     Výdaje na školství se mohly postupně zvyšovat. Růst umožnil stavět nové školní budovy, 

zřizovat ZUŠ, financovat zdravotní péči v době školní docházky, poskytovat výdaje na 

zvyšující se počty učitelů. 

 

a) Předškolní výchova 

     Rozvoj mateřských škol byl v průběhu těchto let enormní (Průcha, 2009b), a to v různých 

parametrech: 

� počet dětí začleněných do předškolní výchovy, 

� počet MŠ  a tříd,  

� počet učitelek atd.  

Předškolní výchova měla vysokou kvalitu. 

 

b) Základní vzdělávání 

     Pro základní vzdělávání bylo rozhodující zavedení tzv. jednotné školy. Princip jednotné 

školy spočívá v tom, že poskytuje veškeré populaci mládeže obsahem i kvalitou rovnocenné 

vzdělávání, od zahájení povinné školní docházky až do určitého věku (14-15 let nebo i výše)    

a to ve školské instituci téhož typu. Československo zavedlo jednotnou všeobecně vzdělávací 
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školu pro všechnu mládež jako jedna z prvních zemí na světě a díky tomu tak vznikla 

třístupňová struktura všeobecného vzdělávání (Průcha, 2009b): 

� národní škola (5 ročníků) 

� střední škola (4 ročníky) 

� gymnázium (4 ročníky) 

     Od roku 1960 se znovu zavedla devítiletá ZŠ (ZDŠ) a nad ní byla zřízena dvanáctiletá SŠ, 

tedy struktura 5+4+4, s celkovou délkou 13 let všeobecného vzdělávání. 

 

c) Středoškolské vzdělávání 

     Také středoškolské vzdělávání procházelo v letech 1948-1989 vývojem jak s pozitivními, 

tak i negativními stránkami. Diferenciace středoškolského vzdělávání se tak vyvinula do tří 

proudů, které existují dodnes (Průcha, 2009b): 

� gymnázia, 

� SOŠ (průmyslové, zdravotnické, zemědělské, ekonomické atd.), 

� učňovské školy, OU a SOU. 

 

1.3. Transformace české společnosti, školství a vzdělávání po roce 1989 

 

     Školství a společnost jsou vzájemně propojeny. Charakter společnosti, její historické 

tradice, kultura, stav ekonomiky, politiky, sociální struktura, hodnoty a aspirace lidí, to vše 

hluboce ovlivňuje a utváří podobu škol, školství a vzdělávání vůbec. Školství (Průcha, 2009b) 

zpětně působí na společnost tím, jaká je jeho povaha, jaké má výsledky, jakým způsobem 

účastníky vzdělávacího procesu spojuje nebo rozděluje, co v něm žáci a studenti prožívají a 

co si skutečně odnáší. 

     Události následující po 17. listopadu 1989 měly v oblasti transformace české společnosti  a 

českého školství velký význam. V krátkém časovém období, bez podpory výzkumu a analýz, 

jen na základě tlaku zájmových skupin, byly uzákoněny zásadní změny českého vzdělávacího 

systému (Průcha, 2009b). To, co se odehrávalo v krátkém časovém úseku, nyní trvá dlouhá 

léta. Došlo k nastartování procesů, které vzdělávací politiku dodnes významně ovlivňují. 

     Vzdělávací systém se obvykle mění pomalu a těžce. To co se v českém školství odehrálo  

v pouhém půlroce po listopadu 1989 vyvolává údiv: do základních školských zákonů pronikly 

koncepční změny (autonomie VŠ, otevření prostoru pluralitnímu školství), měnil se obsah 

vzdělávání (konec ruštiny), na vedoucích místech se vyměnili lidé (od ministerstva až po 
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ředitele škol). Opatření (Průcha, 2009b), která byla v rozporu s trendy vývoje v rozvinutých 

zemích: 

� zkrácení povinné školní docházky na 9 let, 

� zrušení jednotné školy, 

� zavádění kurikulární reformy tradiční centralistickou metodou, 

� státní financování učňovského školství, 

� rušení institucí, které zajišťují vzdělávání učitelů, 

� vysokým školám byla přiznána autonomie bez zajištění zpětné vazby na potřeby 

společnosti. 

     Po roce 1989 se očekávalo, že bude zaveden nový vzdělávací systém, systémové reformy, 

které by změnily celý základní model. Vzdělávací reformy byly namířeny proti starému 

vzdělávacímu systému, totalitnímu školství. Rozsáhlejší reformy nebyly realizovány z důvodu 

politické nestability, v pomalém tempu zavádění ekonomicko - sociálních reforem, nedostatku 

finančních a lidských zdrojů, komplikovaných jednání mezi zúčastněnými stranami. 

 

1.3.1. Transformace vzdělávací soustavy 

 

     V českém systému školství po roce 1989 jsou tímto termínem označovány snahy 

vzdělávací politiky usilující o zkvalitnění a přeměnu školství. Jsou jednak vyvíjeny jednak 

z MŠMT ČR, jednak skupinami odborníků a profesních skupin (Středisko vzdělávací politiky 

na PdF UK, školské asociace aj.). Bohužel mnohé transformační návrhy jsou vzájemně 

izolované, jen teoreticky založené, bez vypracovaných studií proveditelnosti, bez nezbytného 

experimentálního ověřování (Průcha, 2009a). 

• Bílá kniha (Průcha, 2009a) = Mezinárodně přijatý název pro koncepční a programový 

dokument např. v oblasti vzdělávací politiky. V ČR Národní program rozvoje 

vzdělávání. 

• Inovace ve vzdělávání (Průcha, 2009a) = Souhrnné označení pro nové pedagogické 

koncepce a praktická opatření, zvláště pak v obsahu a organizaci škol. Edukace, 

hodnocení žáků, klimatu školy příznivém k žákům i veřejnosti, včetně uplatňování 

nových technologií ve vzdělávání. Různé inovace zavádějí jak standardní školy, tak 

alternativní školy. 
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• Národní program rozvoje vzdělávání (Průcha, 2009a) = Dokument české vzdělávací 

politiky označovaný běžně jako Bílá kniha. Byl vypracován týmem odborníků na 

zasedání MŠMT ČR, předcházela mu veřejná diskuse. Dokument byl schválen na 

zasedání vlády ČR dne 7. února 2001 a samostatně publikován. Obsahuje proklamace, 

návrhy a doporučení jednak ekonomického a politického charakteru (např. návrh na 

zrušení víceletých gymnázií, na zvýšení platů učitelů aj.), jednak pedagogického 

charakteru (zavedení povinné výuky dvou cizích jazyků na základní škole, vyrovnání 

vzdělávacích příležitostí pro sociálně znevýhodněné děti aj.), které by se měly 

uskutečnit do roku 2005, resp. 2010. Vzhledem k tomu, že dokument naráží na odpor 

některých politických stran a že není založen na analýzách stavu české edukační 

reality (i svými tvůrci je považován za ,,vizi“), je realizace jeho návrhů a doporučení 

sotva možná. 

• Pluralismus ve vzdělávání (Průcha, 2009a) též ,,pluralita“ =  Princip vzdělávací 

politiky, podle něhož mají být ve vzdělávací soustavě zabudovány možnosti pro volbu 

rozdílných vzdělávacích drah jednotlivcem. To zajišťují zejména odlišné vzdělávací 

programy a alternativní školy. V ČR byl tento pluralismus legislativně zaveden v roce 

1990, a to  návrhem novelizovaného zákona č. 29/1984 Sb., podle něhož ,,odstraňuje 

se jednotná škola a zavádí se diferencované vzdělávání podle schopností žáků“ a 

,,dosavadní školská soustava se v souladu s politickým a ideologickým pluralismem 

doplňuje o soukromé a církevní školy“. 

• Školská reforma (Průcha, 2009a) = Rozsáhlá, úředně organizovaná a zaváděná změna 

ve školské soustavě zaměřená na její zlepšení. Ve všech vyspělých zemích byly 

realizovány v posledních desetiletích různé školské reformy zaměřené zejména na 

změny v kurikulu, v přístupnosti vzdělání, zajišťování rovnosti vzdělávacích 

příležitostí aj. O výsledcích těchto reforem se vedou diskuse, některé reformy 

neprokázaly žádoucí efekty. V současné době se ve vzdělávací politice vyspělých 

zemí neuplatňují velké školské reformy, ale plánují se změny v charakteru edukačního 

prostředí (tzv. vnitřní reforma školy). V ČR probíhá po roce 1989 dlouhodobý 

reformní proces označovaný jako transformace vzdělávací soustavy. V zahraničí se 

nyní prosazuje spíše než ,,školská reforma“ koncept širší, tj. vzdělávací reforma. 
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• Vzdělávací politika (Průcha, 2009a) = Termín označuje zároveň vědní obor a 

praktickou činnost zabývající se plánováním, legislativou, financováním, budoucím 

rozvojem a jinými rozhodovacími procedurami v sektoru školství a celého 

vzdělávacího systému. Součástí vzdělávací politiky je kutikulární politika. Vzdělávací 

politiku lze chápat jakožto ,,principy, priority a metody rozhodování vztahující se k 

uplatňování společenského vlivu na vzdělávání“. V ČR se vzdělávací politika teprve 

postupně vytváří jako vědní disciplína, prakticky je realizována orgány státní školské 

správy a aktéry školského managementu. V současné době je nejzávažnějším 

dokumentem vzdělávací politiky v ČR 2árodní program vzdělávání. 
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2. Funkce školy a školního vzdělávání 

 

     Škola představuje přirozený předmět zájmu společnosti i jednotlivců. Rodiče, pedagogičtí 

pracovníci, administrátoři, manažeři a zaměstnavatelé reprezentují společenské skupiny, které 

mají nejen zvýšený zájmem o školní vzdělávání, ale především se podílí i na jeho současné 

tvorbě a implementaci. 

 

2.1. Charakteristika školy v současném pojetí 

 

     Pojem škola má svůj původ v řeckém výrazu scholé = volnost, příležitost, možnost, 

interval, prostor, pro aktivitu osvobozující od starostí a shonu., čas vyměřený na získávání 

poznatků, na vzdělávání. Řecký kořen slova je zachován ve většině indoevropských jazyků. 

Pojem škola (Průcha, 2009b) je často spojován s výrazy ,,společné, hromadné, kontrolované“ 

vzdělávání realizované ve formě vyučování ve specializovaných institucích. Průcha (2008) 

definuje tento termín následovně: „Škola je společenská instituce, jejíž tradiční funkcí je 

poskytovat vzdělávání žákům příslušných věkových skupin v organizovaných formách podle 

určitých vzdělávacích programů.“ Školní vzdělávání dostalo označení ,,formální“ na rozdíl od 

neformálního vzdělávání, které probíhá v podnicích, kulturních institucích, sociálních 

zařízeních apod., eventuálně informálního, spontánního, na institucích nezávislého.  

     Škola se stala místem socializace žáků, podporujících jejich osobnostní a sociální rozvoj                          

a připravujícím je na život osobní, pracovní a občanský. Postupně ztratila monopol na 

vzdělávání, stále více se otevírá životní realitě a sbližuje se s neformálním a informálním 

vzděláváním. Ačkoliv je instituce školy a její role v současné společnosti často kritizována 

kvůli údajnému konservatismu, nebo je dokonce zcela odmítána v koncepcích radikální 

descholarizace, přetrvává a je schopna se postupně zdokonalovat, zejména uplatňováním 

nových technologií ve vzdělávání (alternativní škola, efektivnost škol, evaluace škol, 

inovativní škola, efektivnost škol, evaluace škol, inovativní škola, kvalita škol, síť škol, 

školství, výchova, vzdělání, vzdělávací proces, vzdělávací systém) (Průcha, 2008). 

     Školu lze také chápat jako sociální organismus (Pol, 2007) fungující podle zavedených 

pravidel s funkčně propojenými soubory, které utvářejí systém sociálních interakcí školské 

instituce: 

� populace v ní je relativně stabilní a definovatelná, 

� formují a utvářejí funkční společenské struktury, 
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� vytvářejí si vlastní vnitřní řády zabezpečující chod organizace, 

� rozvíjejí a utvářejí sítě sociálních vztahů, 

� ovlivňují city, postoje, myšlení, 

� vytvářejí a formují kulturu školy, jednání, návyky, rituály, 

� školské instituce diferencujeme podle stupně a zaměření. 

     Na základě předchozí definice školy lze formulovat i elementární funkce školy (Pol, 2007) 

a to následovně: 

� při formování kulturních vzorců hodnot a chování se uplatňuje funkce výchovná, 

� vzdělávací funkce se zaměřuje na osvojení obsahů kultury, jazyka, vědy a umění, 

� pro výkon v zaměstnání je potřebná míra znalostí, rozvíjení schopností a dovedností, 

které souvisí s kvalifikací, 

� při komunikaci a sociálním styku se uplatňuje funkce integrační a socializační, 

� zabývá se tvorbou životního prostředí – mikroklima, 

� ochraňuje před rizikovým chováním, ochranná-sociální kontrola. 

 

2.1.1. Současný školský systém v ČR 

 

     Školský systém je propojený komplex škol a školských zařízení zajišťující formální 

vzdělávání. Jeho vývoj a současná podoba jsou ovlivňovány ekonomickými, politickými, 

kulturními a jinými faktory příslušné společnosti. Fungování školského systému je řízeno 

vzdělávací politikou země a zcela nebo z větší části financováno státem. Školský systém je 

hlavní součástí celkového vzdělávacího systému. Pro vymezení pojmu ,, školský systém“ jsou 

rozhodující dvě okolnosti (Průcha, 2008): 

o Školský systém tvoří páteř celkového vzdělávacího systému, ale není s ní totožný. 

Vzdělávací systém je širší pojem, zahrnuje veškeré edukační instituce a v nich 

realizované edukační procesy, tj. jak formální, tak neformální vzdělávání. Formální 

vzdělávání se týká  vzdělávání dětí a mládeže, neformální se týká zejména dospělých 

subjektů. 

o Pojem ,,školský systém“ se z velké části kryje s pojmem ,,regionální školství“, který 

se u nás začal uplatňovat po roce 1989. Regionální školství zahrnuje vzdělávací 

instituce předškolního, základního, středního, vyššího odborného vzdělávání, včetně 

institucí speciálního školství, jednak školská zařízení poskytující služby pro 

vzdělávání dětí a mládeže. 
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Současný školský systém je vymezen těmito zákony (Průcha, 2008): 

� Zákon č.561/2004 Sb., (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání) 

� Zákon č.563/2004 Sb., (zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů) 

� Zákon č. 179/2006 Sb., (zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a 

o změně některých zákonů) 

 

     Školský systém je jedním z nejrozsáhlejších sektorů společnosti. Ve všech úrovních 

vzdělávání, od předškolního až po vysokoškolské, zahrnuje podle Statistické ročenky školství 

z roku 2010/2011 (ÚIV, 2011) celkem: 

� 11 637 škol, 

� 2 080 780 žáků a studentů 

� 148 955 učitelů 

 

     Český školský systém, viz obr.2.1, je členěn na druhy škol, které na sebe hierarchicky 

navazují. Tento termín vyjadřují dvě kritéria kvalifikace (Průcha, 2009b): 

� kritérium věku vzdělávajících se subjektů 

� kritérium úrovně vzdělávání 

 

a) Mateřské školy 

     Institucemi pro preprimární vzdělávání v České republice jsou mateřské školy (Pol, 2009), 

podle zákona č.564/2004 SB., považované za školy, které ale dříve byly chápány jako 

výchovná zařízení. Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti od 3-6 let věku. Není 

povinné, avšak mateřské školy v současnosti navštěvuje kolem 80 % dětí. Jeho cíle, obsah a 

předpokládané výsledky jsou v České republice stanoveny a vymezeny „Rámcovým 

programem pro předškolní vzdělávání“ z roku 2004 a dalšími dokumenty.  

 

Stav mateřských škol ve školním roce 2010/11 dokumentují následující data (ÚIV, 2011): 

� celkem je v provozu 4 880 škol, 13 998 tříd a 328 612 žáků 

� v těchto MŠ pracuje 25736 učitelů, z toho 25 670 učitelek 
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Obr.2.1. Schéma vzdělávacího systému ČR ve školním roce 2010/2011 (ÚIV, 2011). 
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Zřizovatelem je těchto škol jsou (ÚIV, 2011): 

� obec – 4 638 škol 

� kraj – 77 škol 

� soukromý subjekt – 126 škol 

� církev – 31 škol 

� MŠMT – 8 škol 

 

b) Základní školství 

     Základní školy v České republice (Průcha, 2009b) zajišťují základní vzdělávání v průběhu 

povinné školní docházky, která je zákonem stanovena na dobu devíti školních roků. České 

základní školy jsou členěny do dvou stupňů: 

� První stupeň je tvořen 1. - 5. ročníkem. Jeho cíle a obsah jsou vymezeny „Rámcovým 

programem pro základní vzdělávání“ z roku 2005. 

� Druhý stupeň je tvořen 6.- 9. ročníkem. Obsah vzdělávání je strukturován do více 

samostatných předmětů. 

 

Stav základních škol ve školním roce 2010/2011 dokumentují následující data (ÚIV, 2011): 

� v celkem 4 123 školách je 41 720 tříd, které navštěvuje 789 486 žáků 

� z celkem 58 302 učitelů je 49 307 žen 

 

Zřizovatelem ZŠ je (ÚIV, 2011): 

� obec – 3 655 škol, 

� kraj – 297 škol 

� soukromý subjekt – 80 škol 

� MŠMT – 51 škol 

� církev – 40 škol 

 

c) Střední školství 

     Po zdárném ukončení základního stupně vzdělání následuje etapa sekundární, čili 

středoškolské vzdělávání (Průcha, 2009b), které může být buď všeobecné, nebo odborné. Jeho 

délka se pohybuje od 2 do 5 let v závislosti na výstupním profilu studenta. V českém systému 

školství je sekundární vzdělávání diferencováno podle zaměření, obsahu a náročnosti studia 

na typy, uvedené na obr.2.2. 
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Obr.2.2. Diferenciace středních škol v České republice. (Průcha, 2009b) 

Stav středních škol ve školním roce 2010/2011 dokumentují následující data (ÚIV, 2011): 

� v celkem 1 984 školách je 20 351 tříd, které navštěvuje 489 711 žáků 

� z celkového počtu 45 385 učitelů je 26 745 žen. 

 

Zřizovatelem středních škol je (ÚIV, 2011): 

� kraj – 1368 škol 

� soukromý subjekt – 394 škol 

� církev – 40 škol 

� MŠMT – 51 škol 

� obec – 27 škol 

� jiný rezort – 4 škol, 

     Střední školy plní i jiné účely: zajišťují tzv. post-sekundární vzdělávání (vzdělávání 

k rozšiřování znalostí nebo rekvalifikaci pro ty, kteří ukončili nějaký typ středního 

vzdělávání). Formy tohoto post-sekundárního vzdělávání jsou následující (Průcha, 2009b): 

� nástavbové studium (pro uchazeče, kteří absolvovali střední vzdělání s výučním listem 

a chtějí získat maturitu) 

� pomaturitní studium na jazykových školách s akreditací MŠMT 

� zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem 

� rekvalifikační kurzy pro absolventy SŠ 

 

d) Vyšší odborné školství 

     Vyšší odborné školství (Průcha, 2009b) je reprezentováno novým druhem škol - VOŠ, 

které jsou v ČR zřizovány od roku 1996. Jejich studijní programy trvají zpravidla 3 roky.  
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Studium na VOŠ je ukončeno absolutoriem opravňujícím absolventa k titulu diplomovaný 

specialista (DiS.). Ve všech VOŠ se platí školné. 

 

    Stav vyšších odborných škol ve školním roce 2010/2011 (ÚIV, 2011) dokumentují 

následující data: 

� celkem 182 škol navštěvuje 29 800 studentů, 

� z toho 1841 učitelů je 1157 žen. 

 

Zřizovatelem VOŠ je (ÚIV, 2011): 

� kraj – 113 škol, 

� soukromý subjekt – 50 škol, 

� církev – 12 škol, 

� jiný rezort – 7 školy. 

 

e) Vysoké školství 

     V mezinárodní kvalifikaci ISCED je vysoké školství (Průcha, 2009b) vymezováno jako 

sektor institucí poskytujících terciární vzdělávání (v české pedagogické terminologii 

,,vysokoškolské vzdělávání“). Terciární vzdělávání má dva stupně: 

� První stupeň – programy bakalářského a magisterského studia 

� Druhý stupeň- směřuje k vědecké kvalifikaci a zajišťují jej doktorské studijní 

programy ukončené titulem Ph.D. 

 

     Stav vysokých škol v ČR ve školním roce 2010/2011 (ÚIV, 2011) dokumentují následující 

data: 

� celkem 70 VŠ má 125 fakult, které studuje 396 307 studentů 

� na veřejných VŠ pracuje celkem 16 525 pedagogických pracovníků. 

 

Z celkového počtu VŠ (ÚIV, 2011) je: 

� 26 veřejných VŠ s 339 307 studenty 

� 44 soukromých VŠ s 57 424 studenty 

� 2 státní VŠ (Policejní akademie, Univerzita obrany) s 4005 studenty 
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f) Speciální školství 

     Speciální školy (Průcha, 2009b) zajišťují vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Zákon č.561/2004 Sb.vymezuje, že tyto speciální vzdělávací potřeby 

se týkají osob: 

� se zdravotním postižením 

� se zdravotním znevýhodněním 

� se sociálním znevýhodněním 

 

     Stav speciálních škol ve školním roce 2010/2011 (ÚIV, 2011) dokumentují následující 

data: 

� v celkem 850 školách s 55 491 žáky pracuje 11 624 pedagogů 

 

2.2. Funkce školy v kontextu proměn společnosti 

 

     Škola jako společenská instituce plní řadu funkcí, které vyjadřují, čím má být společnost 

užitečná. Průcha (2009b) definuje pojem funkce školy následovně: „ Pojem funkce označuje 

činnost zaměřenou k určitému účelu, úkol, cíl, činnost, poslání. Funkce školy zdůvodňují její 

existenci ve společnosti, vyjadřují smysl činnosti školy a její vztah k potřebám společnosti., 

určují její postavení mezi ostatními institucemi. Školy jsou zřizovány z iniciativy státu                     

a určitých skupin společnosti (soukromých zřizovatelů, církví apod.). Vztah mezi společností  

a školou vyjadřují obecné cíle, které mají školy svou činností naplňovat.“    

     Fungování školy je závislé na mnoha faktorech působících uvnitř školy i ve vnějším 

prostředí. Funkce školy lze také chápat jako naplňování potřeb společnosti, zpravidla státu 

nebo určitých skupin obyvatel. Jsou formulovány za pomoci odborníků jako vize a obecné 

cíle školy. Jejich přijetí a strategie realizace je záležitostí vzdělávací politiky, která by měla 

být konsensuální, společností přijímaná a podporovaná. Analýza sociálních funkcí školy je 

důležitá pro hledání účinnějších podob školního vzdělávání a  vytváření  teoretických  modelů 

školy budoucnosti. Funkcemi školy se zabývají sociální vědy, zejména sociologie, 

psychologie, ale také politologie a ekonomie. Pedagogika tradičně zdůrazňovala výchovnou a 

vzdělávací funkci školy. V současnosti rozlišuje více funkcí respektujících potřeby 

společnosti vědění. Do centra pozornosti se tak dostává idea celoživotního učení a teorie 

učení inovativního, tedy předjímajícího změny (Průcha, 2009b). 
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Tab.2. Cíle a funkce vzdělávání (Průcha, 2009b). 

Cíl Funkce Prostředky realizace 

Rozvoj lidské 

individuality 

osobnostně 

rozvojová 

Péče o zdraví, kultivace a uplatnění 

individuálních schopností a citový rozvoj. 

Zprostředkování 

historicky vzniklé 

kultury, zajištění 

kontinuity v čase, 

rozvíjení národní 

identity a ochrany 

kulturního dědictví 

 

kulturně 

transmisivní 

Poznatky z vědy, techniky, umění, 

pracovní dovednosti, duchovní a morální 

hodnoty. 

Ochrana životního 

prostředí a zajištění 

udržitelného rozvoje 

společnosti                           

ekologická 

Poznatky o životním prostředí, vytváření 

citového vztahu k přírodě a schopnosti 

k utváření zdravého životního prostředí. 

Posilování soudržnosti 

společnosti 

sociálně 

integrační 

Zajištění spravedlivého přístupu ke 

vzdělávání všem, vyrovnávání nerovností 

a znevýhodnění, výchova k lidským 

právům. 

Výchova k partnerství, 

spolupráci, globalizující 

se společnosti 

interkulturně 

a globálně integrační 

Výchova k toleranci, kultivace vztahů 

k odlišnostem a jinakosti, poznávání 

souvislostí v evropském a globálním 

rozměru. 

Zvyšování konkurence 

schopnosti ekonomiky a 

prosperity společnosti 

ekonomická 

Rozvoj lidských zdrojů, podpora pružnosti 

a přizpůsobivosti v pracovní sféře, 

využívání nových technologií, rozvoj 

řídích schopností. 

Zvyšování 

zaměstnavatelnosti 
kvalifikační 

Rozvíjení tvořivosti, samostatnosti a 

zodpovědnosti, posílení podílu 

všeobecného vzdělávání, široký základ 

odborného vzdělávání, rozvíjení 

klíčových dovedností, práce 

s informacemi a ICT, kritické myšlení. 
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     Základní dokument vzdělávací politiky, @árodní program rozvoje vzdělávání v ČR. Bílá 

kniha (2001), obsahuje obecné cíle vzdělávání ze společenských i individuálních potřeb, viz 

Tab.2. Zdůrazňuje rovinu osobního rozvoje, začleňování do života společnosti a formování 

občana i přípravu na pracovní život a formuluje tyto cíle a funkce vzdělávání (Průcha, 2009b). 

     Závazné cíle pro všechny stupně a typy školního vzdělávání formuluje zákon č. 561/ 2004 

Sb. (školský zákon). Současně jsou zde vymezeny podmínky pro zajištění fungování škol, 

odpovědnosti zřizovatelů, účastníků školního vzdělávání a sociálních partnerů školy i způsoby 

kontroly a hodnocení. RVP ZV 1(2005) nahrazuje dřívější povinné osnovy a učební plány. 

Umožňuje školám vytvářet vlastní ŠVP2. Poprvé v historii českého školství dostávají školy 

příležitost vytvořit si vlastní program, zohlednit místní potřeby a soustředit se na naplňování 

cílů a funkcí s ohledem na potřeby svých žáků (Průcha, 2009b). 

     Proměny společnosti výrazně ovlivňují změny společenských potřeb a požadavků na 

vzdělávání a funkce školy. K těmto proměnám patří zejména nárůst nových poznatků, rozvoj 

techniky, informačních a komunikačních technologií, zostřující se ekonomická soutěž, 

narůstání sociálních rozdílů, proměny tradičního modelu rodiny, ekologická ohrožení a další. 

Potřeba orientace ve světě a příprava na aktivní a odpovědný život osobní, občanský a 

pracovní vyžaduje od školy nejen rozvíjení univerzálněji použitelných ,,klíčových 

kompetencí“, ale také plnění celého komplexu funkcí, které specifikují základní vzdělávání a 

výchovnou funkci školy. Následující přehled formuluje žádoucí funkce školy v současné 

společnosti (Průcha, 2009b): 

• Etická funkce -> Zdůrazňuje, jak škola funguje jako systém hodnot, jak interpretuje 

současný svět, jakým způsobem předkládá otázky světa žákům. Svět má vystupovat 

jako rozmanitý, multikulturní. Pro utváření identity žáků je etická funkce klíčová. 

• Ochranná funkce -> Školní prostředí má vytvářet pocity bezpečí a vzájemné důvěry, 

dále vytváří a formuje obranné mechanismy proti násilí. Nejde jen o sociálně-

patologické jevy (drogová závislost, šikana), škola se musí vymezit i vůči manipulaci, 

zejména proti reklamě a informacím deformujícím a ohrožujícím bezpečnost a zdraví. 

Škola by měla žáky učit, jak informace zpracovávat a hodnotit, jak vnímat a využívat 

média jako zdroj informací. 

• Metodologicko-koordinační funkce -> Do této funkce patří řízení procesu učení, 

systematizace poznatků a včleňování sociální zkušenosti do procesu učení. Škola má 

                                                 
1 RVP ZV = Rámcový Vzdělávací Program pro Základní Vzdělávání 
2 ŠVP = Školní Vzdělávací Program 
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význam pro utváření základů celoživotního učení. Škola musí reflektovat rozšíření 

příležitostí pro získávání poznatků z různých zdrojů, ze zkušeností z běžného života, 

mimoškolních a volno-časových aktivit žáků. 

• Socializační a personalizační funkce -> Škola předává vzorce chování a občanského 

jednání z jedné generace na druhou, utváření výbavy pro život jedince ve společnosti. 

Socializační funkce navazuje na působení rodiny, výchovné a vzdělávací procesy, 

usiluje o vzájemnou spolupráci. 

• Kvalifikační funkce -> Tato funkce souvisí s rozvíjením pracovních návyků, znalostí 

a dovedností potřebných pro pracovní činnosti a uplatnění na trhu práce. Kvalifikační 

funkce dostává širší rozměr i na střední školy s odborným zaměřením, a to vzhledem 

k dynamice sféry práce a pružnosti uplatnění na pracovním trhu. 

• Integrační funkce -> zdůrazňuje potřebu soudržnosti a začlenění jedince do 

společnosti. Směřuje k utváření postojů a dovedností umožňujících sociální interakce 

a komunikaci v rozmanité a multikulturní společnosti. Kultivuje tolerantní vztah 

k odlišnostem, respektování jinakosti a individuálních zvláštností, a to jak ve škole 

samé, tak v širším společenství. Škola utváří také návyky a dovednosti potřebné pro 

integraci jednotlivců do společenství a zvládání nečekaných, sociálně obtížných 

situací. 

• Selektivní (třídicí) funkce -> Tato funkce na tradiční škole některým žákům 

usnadňovala, jiným znesnadňovala vzdělávací dráhu a životní dráhu. Při vstupu do 

školy probíhala první selekce. Dnešní přístup, který podporuje včleňování do 

společnosti, umožňuje všem žákům snadnější integraci do běžných škol  a přípravu na 

začlenění do společnosti. 

• Diagnostická funkce -> Škola by měla rozpoznávat žákovy zvláštnosti, schopnosti, 

tvořivost, motivace, zájmy a způsoby prožívání. Při odhalení problémů v učení, najít 

jejich původ, zdroje a příčiny, aby bylo možno cíleně podpořit jeho sebevědomí a 

školní úspěšnost. Stanovení diagnózy v tomto smyslu má význam pro žákovo 

sebepojetí, pro jeho další studium, volbu vzdělávací dráhy i výběr profese.  Tomuto 

účelu by mělo sloužit také průběžné slovní hodnocení, spolupráce s rodiči, 

s pedagogicko - psychologickou poradnou i spolupráce mezi školami navazujících 

stupňů. Podmínkou plnění diagnostické funkce je individuální přístup k žákům.  
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• Kulturační funkce -> Česká škola tuto funkci v historii zdůrazňovala a naplňovala na 

vysoké úrovni. Pro zachování národní identity, kultury a rozvoj národní vzdělanosti je 

významné seznamování s národní kulturou, ochrana a udržování kulturního dědictví. 

V současnosti je naplňována také institucemi mimoškolními, které rozšířily škálu 

vzdělávacích programů. Kulturační funkce ve škole posiluje mezinárodní a 

multikulturní dimenzi, zejména orientaci na Evropu a přípravu na život v otevřeném 

evropském prostoru. 

• Ekologická funkce -> Škola je instituce, která vytváří prostředí, v němž děti žijí, 

vyrůstají, realizují zájmové a tvůrčí činnosti. Dále je místem, kde děti nacházejí 

příjemné prostředí k životu a vstřícnou atmosféru, podporující jejich zdravý fyzický a 

duševní vývoj. 

• Ekonomická funkce -> Společnost vkládá do školy finanční prostředky a očekává 

výsledky. Efektivita a kvalita školy se zjišťuje z výsledků žáků, ale také 

z charakteristik fungování školy, její organizace, vztahů a procesů, které v ní 

probíhají, zjišťují se efekty, které má škola na společnost. Rozvoj evaluačních 

systémů dokládá posilování ekonomické funkce školy. 

• Politická funkce -> Škola realizuje principy vzdělávací politiky státu, zajišťuje plnění 

práva a přístup ke vzdělání všem bez rozdílů sociálních, etnických, jazykových, 

kulturních a zdravotních, odpovídá za dodržování norem stanovených státem a orgány 

veřejné správy. 

     V současné společnosti je škola považována za nezastupitelnou institucí s dominantní rolí 

v utváření základů celoživotního učení a v socializaci dětí a mládeže. Škola plní i další 

funkce, které reflektují potřeby a podmínky demokratické společnosti, podporují rozvoj všech 

jejích členů. Škola projevuje značnou institucionální stabilitu, prochází však, spolu s celou 

společností, procesem vnitřní proměny a hledá svou novou podobu. Posiluje socializační 

funkci a partnerství s ostatními institucemi, které se podílejí na vzdělávání. V budoucnosti 

bude nepochybně existovat více modelů školy reflektujících rozmanitost společenských 

potřeb a podmínek, které společnost škole vytváří (Průcha, 2009). 
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2.3. Funkce školy v historické retrospektivě  

 

     K rozšíření veřejného školního vzdělávání na našem území došlo ve 2. polovině 18. století, 

kdy škole a všeobecné gramotnosti byla přiznána významná politická a ekonomická funkce. 

Stát převzal školství do své kompetence, aby uplatnil své zájmy a podpořil rozvoj industriální 

společnosti. Zdůraznil mravní a náboženskou výchovu, intelektuální rozvoj a přípravu na 

občanský život. Struktura školství plnila třídicí funkci, podporující standardní rozvrstvení 

společnosti. Vnější diferenciace funkcí škol odlišných typů (obecná, měšťanská, gymnázia           

a reálky) na úrovni povinné školní docházky neumožňovala větší části populace přechody do 

vyšších stupňů. Významnou, specificky národně-kulturační funkci plnily převážně české 

venkovské školy (Průcha, 2009b). 

     Do samostatné Československé republiky vstoupila česká společnost s vysokým 

procentem gramotného obyvatelstva (96,7 %) a rozvinutou ekonomikou. Struktura školství 

v rámci povinné školní docházky zůstávala i nadále diferencovaná, škola dále sloužila jako 

sociálně třídící instituce. Úspěchem bylo rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí a zvýšení 

počtu osob s vyšším než primárním vzděláváním. V období protektorátu byla výrazná 

oficiální politická funkce školy, prosazující vládnoucí ideologii a záměry převýchovy 

méněcenného národa, uvedenou kulturační funkci tehdy plnila česká škola s obtížemi (Průcha, 

2009b). 

     V poválečném období se dominantní stala ekonomická a politická funkce školy, odrážející 

potřeby satelitního státu socialistického bloku. Bohužel i v této době byla oslabena právě 

kulturační funkce školy, redukce postihla především humanitní a esteticko-výchovné 

předměty a jejich obsah. Socializační funkce se naplňovala v rámci norem omezujících 

občanský a společenský život. Selektivní funkci škola plnila pod vlivem ideologie třídního 

principu (Průcha, 2009b). 

 

2.4. Škola jako instituce 

 

     Vznik instituce školy je spojen s nárůstem požadavků na přípravu dětí a mladých lidí pro 

budoucí život. Odborníci vytvořili soubor ustálených činností, které směřují k danému cíli, 

jímž je vychovaný, vzdělaný a na výkon budoucího povolání připravený jedinec. Definice 

termínu „škola jako instituce“ je následující (Pol, 2007): „Instituce bývá vymezována jako 

soubor společných vztahů, ustanovení, příkazů, podřízení. V případě škol vychází 

institucionální dimenze z povinného napojení ustavené školy na jednotný vnější rámec, který 
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je pro ni v řadě ohledů závazný. Školu ve vztahu k celému školskému systému lze chápat jako 

instituci, jejímž úkolem i povinností je dodržovat vnější pravidla (právní, ekonomická, 

společensko-politická, hygienická,…) systémem ustanovená.“.  

     Díky škole jako instituci začala být vzdělanost chápána ve smyslu gramotnosti a osvojení 

si encyklopedických znalostí. V současné době si nedovedeme představit, že by v naší kultuře 

bylo možné dosáhnout vzdělání jinak než ve škole a skrze školu. Škola získala monopol na 

výchovu a především vzdělávání, porušování, odmítání posílat děti do škol je jako trestný čin 

sankcionováno. 

 

2.4.1. Škola jako sociální instituce 

 

     Pro civilizovanou společnost je škola nepostradatelnou institucí, jejíž hlavní funkcí je 

cílené vzdělávání nastupujících generací. Je jedním z pilířů společnosti, součástí základů její 

institucionální struktury. Funkce školy a školního vzdělávání jsou vymezeny a specifikovány 

v odpovídajících zákonech, navazujících normách a předpisech, v kategoriích cílů, úkolů               

a závazných činností. Jejich plnění společnost sleduje a hodnotí. 

     Jak uvádí Průcha (2009b): „ Hlavním úkolem škol je vychovávat a vzdělávat děti a mládež, 

podporovat zachování generační kontinuity, posilovat stabilitu, soudržnost a udržitelný rozvoj 

společnosti a umožnit začlenění nastupujících generací do života občanského a pracovního.“ 

Škola se podílí na kultivaci osobnosti žáků, formování jejich hodnot, postojů a chování ve 

specificky organizovaném a vybaveném prostředí, ve vymezeném čase a prostoru. 

     Model školy (Průcha, 2009b) se měnil v návaznosti na vývoj společnosti. Rozvoj školy 

jako veřejné sociální instituce podmiňovaly potřeby industriální společnosti. Hlavním úkolem 

školy bylo vybavit děti a mládež vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro život 

v dospělosti., seznamovat je s kulturními vzorci společnosti a jejími občanskými normami. 

Zavedení povinné školní docházky umožnilo uplatnit prostřednictvím školy třídící 

mechanismy ovlivňující základní situování jedinců do zavedené sociální struktury. Tento 

model dominoval do poloviny 20. století a stal se předmětem kritiky, která vyvrcholila 

v teoriích ,,odškodnění“ společnosti ve 2. polovině 20. století. Byla zaměřena proti 

manipulativnosti, pasivní reprodukci sociální zkušenosti a nedostatečnému zohledňování 

současného sociálně-kulturního kontextu. Proměna tradičního modelu, cílů a funkcí školy 

byla považována za prioritní úkol. Tento model školy však prokazoval značnou setrvačnost a 

odolnost. Příčiny obtíží jsou shledávány v tom, že škola nepovažovala reflexi změn sociálního 

a kulturního kontextu za součást svého poslání. Obecné úvahy o potřebě vnitřní proměny 
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školy, obsažené v řadě dokumentů, projektů a vědeckých studií, dostávají konkrétnější 

podobu modelu otevřené, dynamické, autonomní, na budoucnost života společnosti 

orientované školy a školy reflektující své postavení v síti vztahů k dalším institucím, které se 

podílejí na vzdělávání a podporujícím učení. Taková škola by měla vytvářet podmínky pro 

rozvoj kompetencí potřebných k celoživotnímu učení, odpovědnému jednání v měnící se 

společnosti, k plnohodnotnému životu a osobnímu rozvoji. 

     V nejobecnější rovině je možné školu jako sociální instituci (někdy také kulturní instituci) 

definovat (PdF UP, 2008) jako soubor následujících vlastností: 

� Soubor specializovaných, ustálených, obecně používaných a obecně uznávaných 

postupů, které směřují ke konkrétnímu cíli. 

� Instituce jako soubor postupů směřujících ke konkrétnímu cíli. 

     Člověk je bytostí, která dokáže promýšlet a plánovat své jednání. Toto jednání je určováno 

zvoleným cílem, ke kterému směřujeme a který je ztělesněn určitou hodnotou a volenými 

prostředky, které pro dosažení cíle používáme. Pro dosažení vytyčeného cíle hledáme nástroj, 

kterým cíle dosáhneme. 

• Instituce je soubor specializovaných postupů (PdF UP, 2008)- K řešení některých 

problémů používáme specializované postupy, které mohou provádět jedinci, kteří jsou 

k tomu odborně připraveni. 

• Instituce je ustálený soubor postupů (PdF UP, 2008)- Tím, že se nám soubor  postupů 

při řešení problému osvědčil, máme tendenci používat jej automaticky. 

• Instituce je soubor obecně používaných postupů (PdF UP, 2008)- Prostřednictvím 

interakce s různými lidmi si vzájemně sdělujeme informace o užívaných nástrojích, 

učíme se od sebe vzájemně. Postupy se šíří mezi ostatní lidi, kteří je také začnou 

používat. 

• Instituce je soubor obecně uznávaných postupů (PdF UP, 2008) - Skupiny lidí tedy 

přijímají kontaktem s ostatními nové postupy a zároveň se učí také, že tyto postupy 

jsou nejlepší, nejefektivnější, a proto je výhodné či dokonce nutné tyto postupy 

dodržovat. 

    Instituce jsou kulturními antropology považovány za velmi významný znak kultury. Právě 

skrze instituce je možné velmi efektivně studovat každou kulturu. 
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2.4.2. Funkce školy jako sociální instituce 

 

     Cíle, jichž je prostřednictvím institucionalizované výchovy dosahováno také můžeme 

nazvat jako funkce školy (PdF UP, 2008). Z tohoto hlediska hovoříme o funkcích školy ve 

dvou rovinách. Funkce školy (PdF UP, 2008), viz obr.2.3, můžeme dělit na: 

� funkce manifestní - důsledky činnosti školy, které byly zamýšlené, vědomé, 

předpokládané či veřejně prezentované 

� funkce latentní - důsledky výchovného působení nezamýšlené, neočekávané, 

nepředvídané či veřejně nedeklarované. 

     Jiným členěním funkcí školy (PdF UP, 2008) je členění na funkce individuální, které 

ovlivňují jedince a funkce sociální, ovlivňující chod a vývoj celé společnosti. 

 

Obr.2.3. Funkce školy (PdF UP, 2008). 

a) manifestní funkce školy 

     Tyto funkce školy lze v zásadě rozdělit na dvě odlišné skupiny a to na funkce individuální 

a sociální. Mezi individuální manifestní funkce školy patří (PdF UP, 2008): 
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Personalizační funkce - hlavním cílem je tvorba individua jako celistvé, samostatně jednající a 

zodpovědné osobnosti. 

o Kvalifikační funkce - orientuje jedince na výkon a znalosti jako na hlavní prostředek 

rozvoje vlastní osobnosti. 

Zatímco sociální manifestní funkce jsou: 

o Socializační funkce - hlavním cílem je zprostředkovat jedinci postoje dané sociální 

skupiny (její hodnoty a normy) a zapojit se na základě jejich sdílení do určitých 

formálních i neformálních skupin v rámci školy. Vstupem do mateřské školy se dítě 

poprvé setkává s vrstevnickými skupinami. 

o Integrační funkce - prostřednictvím školní výchovy je jedinec vychováván i pro 

začlenění do společnosti, pro společenský a veřejný život a jeho aktivní výkon. 

 

b) latentní funkce školy 

     Latentní funkce lze taktéž rozdělit na dvě skupiny – funkce individuální a sociální. 

Typickými rysy pro latentní sociální funkce jsou (PdF UP, 2008): 

o Reprodukce sociálního řádu - dítě se prostřednictvím výchovy seznamuje se sociálním 

řádem, dále se učí vykonávat předepsané sociální role, očekávané způsoby jednání a 

zastávat danou sociální pozici. Získává povědomí o existenci sociálních nerovností. 

Tento řád dítě přebírá a v dospělosti předává dále na mladší generaci. 

o Legitimace sociálních nerovností - přebírání sociálního řádu a jeho následné předávání 

na mladší generaci je možné díky tomu, že sociální řád se stává se všemi 

předepsanými rolemi a společenskými nerovnostmi, přirozeným, ospravedlněným, 

důvěryhodným. Když uvěříme, že společenské rozdíly které existují jsou spravedlivé, 

tak tento sociální řád předáváme dále mladším generacím. 

o Sociální selekce - prostřednictvím výchovy dochází k tzv. společenskému výběru 

sociální selekci. Na základě školních výsledků, jsou vybíráni úspěšnější jedinci, kteří 

dále postupují na vyšší stupně škol. Dále jsou označováni jedinci, kteří na vyšší stupně 

škol nepostupují.  

o Sociální alokace - tím se vytváří proces umisťování na různé pozice ve společenské 

hierarchii na základě úspěšnosti v rámci školního vzdělávání. 
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Pro individuální latentní funkce jsou charakteristické tyto rysy (PdF UP, 2008): 

o Vytváření časových struktur - prostřednictvím výchovy ve školním prostředí dítěti 

vštěpujeme koncepci pracovního- školního času a volného času, a tím i vědomí vztahu 

nutnosti a svobody. 

o Vytváření koncepce dětství - škola vytváří pojetí dětství jako období nezralosti, etapu 

období života, po které je osobnost dítěte směřována k výkonu budoucího povolání. 

Dětství jako specifická sociální kategorie začala být společensky vnímána právě se 

vznikem přípravy na školní vzdělávání. 

o Odcizení výkonu - škola klade na výkon veliký důraz, ale přesto neumožňuje 

dosáhnout  dítěti hmatatelných výsledků. Úspěch žáka je předpokladem k dalšímu 

vzdělávání. Škola odhaluje předpoklady dítěte jako příslib, vedoucí k budoucímu 

úspěchu. 

Vytváření potřeby dalšího vzdělávání - ve společnosti stoupá potřeba po odborně vzdělané a 

připravené populaci, která se projevuje větší zájmem o středoškolská a vysokoškolská studia. 

 

2.5. Škola jako sociální organizace 

 

     V současné době hrají organizace v našem běžném životě významnější roli. Je to tím,            

že nás v dnešní moderní době provázejí na každém kroku. Organizace vzniká v okamžiku, 

kdy výkon určité instituce dosáhl již takového stupně specializace, že je nutné vytvořit 

skupinu pro tuto činnost zaměřených a školených odborníků. Organizace je výrazem snah o 

co nejefektivnějším výkonu institucionalizované činnosti. Výstižná definice termínu 

organizace (Pol, 2009) je: „ Jde o plánovanou koordinaci aktivit řady lidí za účelem dosažení 

nějakého společného explicitního účelu nebo cíle prostřednictvím dělby práce a funkce a 

prostřednictvím hierarchie moci a odpovědnosti. Školy jsou proto odbornou veřejností 

vnímány jako vzájemně konkurující si organizace“. Její vznik je možné spojit s potřebou 

koordinovat skupinové aktivity při výkonu určité institucionalizované činnosti (dělba práce) a 

na základě toho také s nutností rozdělit kompetence a vytvořit strukturu moci a autority (dělba 

moci) (PdF UP, 2008). 

     Každá organizace je charakterizována určitým stupněm formálnosti vztahů (PdF UP, 

2008). Tyto vztahy, pracovní vztahy jsou upraveny zvláštními předpisy, které stanoví pravidla 

komunikace a kooperace nadřízených a podřízených pracovníků, pevností rozdělených 

kompetencí. Tato formálnost organizací spočívá také v tom, že principy jejich fungování jsou 
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podobné, ať se jedná o zajištění výroby, péči o nemocné, růst vědeckého poznání, obranu či 

výkon spravedlnosti. I škola je určitým typem formální organizace, která splňuje jmenované 

předpoklady. 

      

Obr.2.4. Škola jako sociální organizace (PdF UP, 2008). 

     S pojmem škola, viz obr.2.4, se můžeme setkávat v několika rovinách, které jsou vzájemně 

významově odlišné (PdF UP, 2008). Za školu můžeme označit soubor postupů, jimiž se 

aktivními postupy formují osobnosti dětí a mladých lidí, kteří jsou připraveni na výkon 

budoucího povolání. Za školu dále můžeme považovat určitou specializovanou skupinu lidí, 

kteří jsou pověřeni, aby jmenované aktivní a intencionální postupy formování osobnosti dítěte 

a jeho přípravu na budoucí povolání prováděli. Dále ji můžeme považovat za místo, kde 

jmenované skupiny lidí provádí jmenované postupy - v případě naší kultury konkrétní budovu 

či soubor budov. 
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2.6. Proměny pohledu na funkci vedení a řízení školy 

 

     Vést a řídit školy v době dynamických proměn, mnoha četných požadavků, nejistoty a 

řady dalších okolností může být úkolem velmi náročným. Jak tedy nahlížet na práci těch, kteří 

školy vedou a řídí? Co se od nich očekává, co lze učinit, aby ji zvládali co nejlépe?  

     Pohledy na vedení a řízení organizací, požadavky na vedoucí pracovníky prodělávají 

v průběhy let určitý vývoj. V současné pedagogické praxi (Pol, 2009) patří výraz škola k těm 

nejfrekventovanějším. Škola je v životě jednotlivce a společnosti něco tak vysoce důležitého,             

že je o ní řeč neustále. Význam školy v životě jednotlivce a společnosti dokládá i to, že její 

existence je zakotvena na úrovni ústavy. Listina základních práv a svobod, která je součástí 

ústavního pořádku České republiky, stanovuje v článku 33: 

1) Každý má právo na vzdělávání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví 

zákon. 

2) Občané mají právo na bezplatné vzdělávání v základních a středních školách, podle 

schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. 

     Řízení školy (Pol, 2009) tak nabývá komplexnější povahy v realitě školní každodennosti i 

středně a dlouhodobých výhledů a postupuje všemi dalšími oblastmi fungování školy. 

Součástí řízení školy souvisí se snahami uspořádat podmínky chodu školy v každé další 

jednotlivé oblasti. Má přímý vztah ke stavu dalších oblastí chodu školy: shody lidí na 

hlavních principech fungování školy, prostředí podporující učení a vyučování, vytváření a 

naplňování vize školy i otevřenosti školy vůči okolí. 

 

2.7. Ředitel školy 

 

     Položme si nejprve otázku, kdo to ředitel školy vlastně je, všem spočívá jeho úloha                  

a funkce při řízení a vedení školy? Definici „ředitele školy“ lze nalézt v mnohé literatuře. 

Jedna z definic (Průcha, 2009a) je následující: „Ředitel je pracovník zákonem pověřený 

výkonem některých funkcí státní správy ve školství. Jeho kompetence ve vztahu ke škole, 

veřejnosti, obci aj. jsou rozsáhlé - zejména řídí školu, předškolní zařízení nebo školské 

zařízení, odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou, výchovnou a 

vzdělávací práci, efektivní využívání finančních prostředků, jmenuje své zástupce atd. Ředitele 

školy jmenuje a odvolává příslušný zřizovatel.“ 
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     S výkonem funkce ředitele školy se bezesporu setkáváme s pojmy jako řízení školství, 

řízení školy, řízení třídy a školský management. V mnohých pedagogických slovnících 

existuje spousta téměř shodných definic. Čili dříve než se budeme detailněji věnovat funkci 

ředitele školy a školy samotné v kontextu dnešní doby, je nutné udělat s představu o tom, co si 

vlastně pod pojmy řízení školství, řízení školy, řízení třídy a školský management představit . 

� Řízení školství (Průcha, 2009a) - Cílevědomé plánování, organizování, hodnocení a 

rozhodování o změnách ve školství. Na řízení školství se podílejí správní orgány na 

všech úrovních – centrální, regionální a místní. Legislativně řídí školství na nejvyšší 

úrovni Parlament ČR, který schvaluje zákony, jejich novely a státní rozpočet pro 

školství. Iniciační roli má Výbor pro vzdělání, vědu a kulturu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Na centrální úrovni se po zrušení odvětvového řízení a decentralizaci 

veřejné správy mění řídící kompetence ministerstva školství (MŠMT ČR).                       

Na regionální úrovni řídí školství krajské úřady prostřednictvím svých odborů školství 

krajského úřadu, na místní úrovni obecní zastupitelstva a vedení jednotlivých škol. 

 

� Řízení školy (Průcha, 2009a) - Komplex činností spojených s plánováním                          

a zajišťováním chodu školy, kvality vzdělávacího procesu, s hodnocením žáků                    

a  vnějšími vztahy školy. V řízení školy má značné pravomoci a zodpovědnosti ředitel 

školy, se stoupajícími nároky na výkon této funkce a profese. Proto se v České 

republice má zavádět odborné vzdělávání ředitelů škol, podobně jako se již provádí v 

některých zemích. 

 

� Školský management - (Průcha, 2009a) 

o      Obecně je školský management celkový systém řízení školství v zemi,                     

od centrálního makrořízení (na úrovni ministerstva školství aj.), přes střední články 

(krajské) až po řízení na lokální úrovni (jednotlivé školy, rady škol aj.). V tomto 

širším smyslu zahrnuje školský management všechny činnosti a instituce, které 

vytvářejí nebo realizují vzdělávací politiku. Jde o plánování, organizování, 

financování, monitorování, evaluace různých oblastí fungování školství. 

o      V užším smyslu termín znamená řízení školy, management školy. Označuje 

subjekty (ředitel školy, zástupce ředitele, ekonom školy aj.), které řídí provoz 

konkrétní školy nebo vzdělávacího zařízení, a to především v oblasti plánování 
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vzdělávacího programu a procesu, kurikula školy, materiálních finančních a 

lidských zdrojů, vztahů školy s rodiči a sociálními partnery aj. 

o      Obor studia postupně se uplatňující na některých pedagogických fakultách 

v ČR a určený pro další vzdělávání ředitelů škol, školních inspektorů, pracovníků 

školské administrativy. 

 

� Řízení třídy (Průcha, 2009a) - Součást profesních činností učitele, která se realizuje při 

vyučování i mimo ně. Nejdůležitějším prostředkem řízení třídy je taková učitelova 

strategie, která vede k vytváření spolupráce žáků s učitelem, spolupráce mezi žáky 

navzájem a klimatu třídy usnadňujícího učení. Řízení třídy je podle výzkumných 

poznatků nejobtížnější z učitelových činností, protože předpokládá nejen dovednost 

prezentovat učivo, ale především organizovat práci žáků přiměřeně k jejich 

možnostem a zároveň tak, aby byla posilována jejich motivace i dodržování kázně. 

Proto před realizací řízení třídy musí předcházet důkladné plánování a příprava 

souladu se složením konkrétní třídy žáků a konkrétních podmínek vyučování. Termín 

řízení třídy se často používá alternativně s termínem řízení vyučování.  

 

2.7.1. Představa o dobrém řediteli 

 

     Dobrý ředitel, kdo to vlastně je a existuje vůbec? Jakým způsobem ho lze charakterizovat, 

jaké požadavky by měl splňovat? Obecně řečeno, dobrý ředitel je vždy vybaven odbornými i 

všeobecnými kompetencemi (Pol, 2009). 

Kdo je dobrým ředitelem? (Pol, 2009) – Jedním z měřítek odbornosti a kompetentnosti 

ředitele školy je tzv. profesiogram. Profesiogram se skládá z dovedností, profesních 

předpokladů (řídící, organizační schopnosti, a také schopnosti pro práci s vizí), 

lidských vlastností, činností, zůstává pedagogem a stává se také manažerem. Relativně 

silným předpokladem je kladný emocionálně zabarvený vztah ke škole, k lidem v ní, 

také k jejich práci. 

Co by měl dobrý ředitel umět? (Pol, 2009) – Dobrý ředitel by měl být vybaven 

dovednostmi řídícími, komunikačními. Dále by měl motivovat druhé a vytvářet 

pozitivní sociální klima. Nesmíme také opomíjet dovednosti umět řídit a vést, 

kontrolovat a hodnotit, pracovat s týmem. Dobrý ředitel by měl pracovat s vizí, 

koordinovat druhé, pracovat s konflikty, delegovat pravomoci. Řídit každodenní chod 
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školy a zároveň rozhodovat o tom, kam má škola směřovat v dlouhodobější 

perspektivě, není snadným úkolem. 

     Profesní dráha ředitele (Pol, 2009) se vymezuje obdobím profesního startu (období ředitele 

začátečníka) následuje období stabilizace ( zkušený ředitel). 

     Základním cílem studia učitelství na vysokoškolských institucích (Průcha, 2009b) je 

připravit kvalifikovaného pracovníka pro výkon jeho profese. Programy učitelského studia 

jsou konstruovány tak, že umožňují studentům získávat takové znalosti, dovednosti, 

postoje,jež vytvářejí učitelovu profesní kompetenci. O profesní kompetenci učitele se nyní 

hojně diskutuje ve vztahu k potřebám vytvořit nový model vysokoškolské přípravy učitelů, 

ředitelů. 

     Velká skupina řídicích pracovníků chce na sobě pracovat, absolvuje vysokoškolskou 

přípravu v bakalářském či navazujícím magisterském studiu a tento počet roste. Další skupinu 

tvoří ředitelé škol, kteří jsou se současnou situací spokojeni a nehodlají nic ve svém profesním 

růstu měnit. 

     Ředitelská způsobilost, a samozřejmě i učitelská, je založena na určitých požadavcích      

(Pol, 2009) a to na: 

� dosažení odborné způsobilosti. 

� úspěšném absolvování nástupní praxe. 

� osobnostních předpokladech pro výkon učitelské/ředitelské profese. 

 

2.7.2. Role a funkce ředitele školy 

 

     V posledních letech se úloha ředitelů podstatně změnila. Funkce řídícího pracovníka se 

stává stále komplexnější a různorodější. S uvedením do funkce se mění společenské zařazení  

i hodnocení – ředitel reprezentuje a nese v sobě obraz své školy a školské politiky 

uplatňované ministerstvem školství. Ředitel je osobností, která má autoritu, snaží se být 

nestranný a spravedlivý. Funkce ředitele vede k větší informovanosti. Často získává důvěrné 

informace o zaměstnancích, dětech a rodičích. Je tak jeho povinností být diskrétní a nemluvit 

o nich. Na základě podkladů (Průcha, 2009a), (Pol, 2009) lze formulovat následující 

vlastnosti dobrého ředitele školy: 

• Disponibilita – Disponibilita je charakterizována dvěma základními vlastnosti : 

dosažitelnost v čase a vhodné vnitřní ladění. Ředitel bude považován za 

disponibilního, pokud pracovníci vědí, kdy a kde ho během dne nebo týdne zastihnou. 

Ředitel se musí projevit i jako duševně disponibilní – to je jedna z obtíží, kterým čelí. 
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Všechny případy musí být projednány a řešeny včas. Proto tato situace vyžaduje 

velkou vyrovnanost v osobním životě. 

• Rozhodnost – Ředitel přijímá a vydává rozhodnutí daná zákony a nařízeními, která se 

vztahují k chodu školy, k personalistice, bezpečnosti. Nerozhodnost působí jako 

nemotivační činitel či faktor. 

• Konflikty a jejich řešení – V tomto případě ředitel využívá své schopnosti 

rozhodovací, komunikativní, organizační, které vedou ke zvládnutí a vyřešení 

konfliktů. Dalším důležitým faktorem je najít příčinu konfliktu a jeho včasné řešení. 

• Vedení lidí – Výrazným způsobem ovlivňuje chod školy. Ředitel je odpovědný za 

pracovní morálku učitelů, na rozvoj jejich odbornosti. Proto se prvořadým cílem stává 

vytvořit si dobré pracovní podmínky. 

• Sebeřízení – Důležitými vlastnostmi ředitele jsou bezesporu ovládání emocí, 

zachování klidu, vhodné řízení. 

• Nositel vizí, cílů – Ředitel  a jeho funkce jsou předurčeny k tomu, aby jako odpovědný 

činitel dal jasně najevo, jaké vize, cíle, hodnoty chce ve škole prosadit. K tomu 

potřebuje spolupráci a podporu celého kolektivu školy. Bez této tvůrčí spolupráce a 

vzájemné podpory nelze těchto vytyčených cílů dosáhnout. 

     Když se detailněji zaměříme na funkce řídícího pracovníka (ředitele), tak je možné je 

rozdělit do čtyř základních sekcí (Pol, 2009) a to na: 

� Organizační 

• spočívá v utváření organizace, hledání cesty k vhodnému zaměření, strukturám 

a formám 

• definování rolí (funkcí,úkolů, poslání), kontrolování, aby cíle byly plněny  

� Motivační 

• spočívá v neustálé motivaci pracovníků prostřednictvím společných cílů 

• termín označuje utváření vztahů, budování týmů 

� Informační 

• pravidelně informuje pracovníky a tím podporuje aktivitu, činorodost 

� Vzdělávací 

• vzdělávání pracovníků školy i ředitele školy se stává nedílnou součástí 

• chceme-li zůstat výkonní, musíme se soustavně vzdělávat a přijímat nové 

informace 
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     Nyní si položme otázku: „Je kvalita ředitelské práce důležitá a když ano, tak proč?“. 

Odpověď je víceméně jednoduchá. Ředitelé tvoří samostatnou skupinu řídících pracovníků. 

Na nich záleží, jakým směrem a jakými způsoby se bude ubírat dnešní škola. Měli by být 

iniciátory všech změn. K tomu potřebují kvalitní vzdělání, informace ze znalostní společnosti, 

součinnost se státní správou samosprávou, ministerstvem školství, pedagogickými fakultami. 

Ve své práci nesmí zůstat osamoceni. 

 

2.7.3. Kompetence ředitele školy 

 

     V současnosti dosáhlo užívání pojmu kompetence (způsobilosti) velké obliby. Objevují se 

nejrozmanitější kompetenční modely a také snaha vnést jeden platný model, který má ambice 

nést standard. 

 

     ,,Kompetence je trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, které podporuje           

dosažení cíle.“  

                                                                                                                            (Průcha, 2009a) 

     Kompetence tedy nejsou jen pouhými dovednostmi. Jsou to pozorovatelné způsoby, 

pomocí kterých dosahujeme efektivních výkonů (Pol, 2009). V nových podmínkách 

demokratické společnosti se práce ředitelů škol a školských zařízení stává středem pozornosti. 

Řídit a spravovat školu není snadné. Pro úspěch řídící práce ředitele školy a jím vedeném 

kolektivu je důležité, v jakém prostředí pracují, co je spojuje, jaké mají společné cíle, vize, 

jaká pravidla přijímají a jaké jsou společné názory na další perspektivy. A jaké kompetence 

jsou řediteli k dispozici (Pol, 2009)?  

o Kompetence řídící 

• Realizovat školskou politiku 

o dodržování závazných dokumentů, zákonů, vyhlášek 

o stanovení poslání, vize školy 

o otevřenost školy k ostatním partnerům, rodičům 

o vytvářet pozitivní klima 

• Řídit vzdělávání žáků 

o komunikovat se žáky, učiteli, rodiči. 

o formulace výukových cílů. 

o využívání základních a moderních metod výuky. 
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o efektivní řízení výukového procesu. 

o vytváření pozitivního výukového klima třídy, školy. 

o hodnocení výukových a vzdělávacích programů. 

• Řídit lidské zdroje 

o plánování lidských zdrojů. 

o přijímání nových pracovníků- jakým způsobem. 

o rozvoj pracovníků-DVPP,plán vzdělávání. 

o hodnocení pracovníků-kontrola, hodnocení. 

o řešení konfliktů 

• Řídit materiální zdroje 

o zajištění výukových prostor v souladu se vzdělávacími programy. 

o kontrola a monitorování použitých zdrojů. 

• Řídit informační zdroje 

o efektivní využívání informačních technologií. 

o vyhledávat a vyhodnocovat informace 

� Kompetence sebe-řídící (řídit svůj profesionální rozvoj) 

• Rozvíjet sebe sama s cílem zvýšení kvality práce. 

o sebepoznání – kdo jsem a co umím 

o seberozvoj – určení cílů svého rozvoje 

o sebehodnocení – sebekontrola  

o sledování odborné literatury 

o rozvoj řídících dovedností 

• Podílet se na týmové práci. 

o jasné vyjádření funkcí a cílů školy jako instituce 

o aplikace týmové výuky 

o rozvíjet svou osobnost a schopnost pracovat v týmu 

o stanovení filosofie školy v týmu a její hodnoty 

� Kompetence personální 

• plánovat dosažení optimálních výsledků 

• vést ostatní k dosažení optimálních výsledků 

• řídit sebe k dosahování optimálních výsledků 

• využívat intelektu k optimalizaci výsledků 
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     Funkce ředitele v nových podmínkách demokratické společnosti, informační, znalostní, 

učící se, měnící se, vyžaduje vysokou úroveň adaptability. Na základě těchto faktorů se od 

ředitelů očekává (Pol, 2009): vedení lidí, řešení konfliktů, motivaci, komunikaci 

s nadřízenými i podřízenými, budování týmů, vize školy, plánování, organizování, kontrolní 

činnost, delegování pravomocí. Kompetence by měly být východiskem pro vymezení 

standartu jako normativní kategorie. Standardy ředitele (Pol, 2009) popisují vědomosti, 

dovednosti, vlastnosti, které odpovídají klíčovým oblastem vedení. Definují odborné znalosti 

a jsou navrženy tak, aby sloužily jako základ pro plánování profesního rozvoje učitelů, kteří 

aspirují na ředitelskou pozici, tak i ředitelů v praxi.  

     Nyní se detailněji zaměřme na pracovní náplň ředitele školy. Této problematice se věnuje 

pozornost v mnoha publikacích. Konkrétní školy vyžadují konkrétní kompetence a specifické 

vedení školy, nicméně obecně vzato pracovní náplň ředitele školy spočívá v (Pol, 2009):  

a) Řízení organizace : 

o Statutární zástupce školy. Jedná ve všech záležitostech školy. 

o Řídí školu a odpovídá za chod školy ve všech oblastech. 

o Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci prostřednictvím porad 

vedení, pedagogických a provozních porad. 

o Zodpovědnost za chod organizace, za všechna rozhodnutí. Schvaluje organizační 

strukturu organizace. 

o Tvorba základních vzdělávacích, speciálních, individuálních vzdělávacích 

programů. Zpracovává roční, dlouhodobé plány a jejich realizaci. 

o Stanovuje provoz školy a další dokumenty vztahující se k řízení školy. 

b) Výchovně-vzdělávací proces : 

o Zajišťuje a sleduje, kontroluje a hodnotí výchovně- vzdělávací proces včetně jeho 

výsledků podle daného vzdělávacího programu školy. 

o Odpovědnost za plnění školního vzdělávacího programu školy. 

o Odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně- vzdělávací práce 

školy. 

o Zajišťovat a hodnotit personální a materiálně-technické podmínky, výchovně- 

vzdělávací činnosti. 

o Zřizovat pedagogickou radu jako poradní orgán. 

o Vytvářet pedagogickým pracovníkům podmínky pro realizaci dalších akcí školy. 

o Rozhodnout o přijímaní a ukončení docházky. 
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c) Pracovně-právní vztahy : 

o Přijímání pracovníků, zabezpečení personálního obsazení školy. 

o Uzavírání pracovních smluv, dohod, stanovení platových výměrů, odměn, čerpání 

dovolené v průběhu roku. 

o Odpovědnost za vedení agendy školy a podkladů souvisejících se mzdovou 

agendou. 

o Seznámení s pracovně právními předpisy, kontrola jejich dodržování. 

o Předat své zkušenosti začínajícím pedagogickým pracovníkům, jejich uvádění do 

praxe. 

d) Materiální a ekonomická oblast : 

o Efektivní využívání finančních prostředků. 

o Správa svěřeného majetku, skartace, uložení do archivu. 

o Uzavírání smluv, objednávek, efektivní využívání prostorů, materiálně- 

technického zabezpečení a vybavení. 

o Hospodárnost a správné využití finančních prostředků- mzdové a provozní náklady 

školy. 

e) Dokumentace : 

o Vede povinnou dokumentaci školy, odpovídá za její ukládání, skartaci. 

o Odpovídá za všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy školy. 

o Vydává a schvaluje směrnice a školní normy, jejich projednání a kontrolu. 

o Zpracovává evaluační, výroční zprávu školy a výroční zprávy o hospodaření školy. 

f) Externí vztahy : 

o Spolupracuje s nadřízenými orgány, projednává výsledky kontrol, jejich 

nedostatků. 

o Zajišťuje, aby zákonní zástupce byli informováni o koncepci výchovně-vzdělávací 

práce školy, o podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální a personální,              

o průběhu vzdělávání a výchovy. 

o Projednává se zřizovatelem koncepci rozvoje školy, rozpočet a materiální 

podmínky pro činnost školy.  

o Informuje zřizovatele o čerpání rozpočtu a dalších záležitostech. 

o Zpracovává statistické výstupy ze školy pro Ministerstvo školství ČR, Českou 

správu sociálního zabezpečení ČSSZ, zdravotní pojišťovny a statistické úřady. 
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2.7.4. Ředitel současnosti versus ředitel budoucnosti 

 

    Společnost informační, znalostní, učící se. Tato slova a termíny pronikající stále více do 

našeho profesního, občanského i osobního života. Žáky a studenty je nutné co nejlépe 

připravit na plnohodnotný život právě pro tuto společnost rychle se měnící, vyžadující 

vysokou úroveň adaptability, poskytující množství informací, s nimiž musí umět pracovat. 

Slavíková (2007) proto říká: „Všichni máme zájem, aby absolventi školy byli úspěšní, ale 

úspěch je vázán stále více na úroveň a kvalitu dosaženého vzdělání“. 

     Funkce a role školy (Slavíková, 2007) tak získává novou dimenzi, která by měla zajistit,           

či dokonce garantovat kvalitu národní vzdělanosti. Z pohledu společenského systému se mění 

nároky na výstupy (široké uplatnění absolventů, rozsah a kvalita a dovedností, celoživotní 

zaměstnanost, informační gramotnost), vstupy však zůstávají přibližně stejné (finanční dotace, 

žáci, legislativní podmínky). Oblast, která byla a je v této hře nabídky a poptávky rozhodující, 

je tedy výchovně vzdělávací proces, kurikulum, metody práce a především strategie 

organizace. Má-li škola dosáhnout čeho chce, musí znát své cíle, vědět kam má jít a s kým, 

poněvadž jakékoli cíle a strategie jsou neuskutečnitelné bez lidí, ať je již nazýváme lidskými 

zdroji či kapitálem. V dnešní době je zcela zřejmé, že kvalita organizace, školy, firmy je dána 

a indikována kvalitou pracovníků (Slavíková, 2007). Pokud má škola odevzdávat perfektní 

výkony, musí mít fungující strategii. Strategie funguje, pokud ji lidé vezmou za svou, podílejí 

se na její přípravě, spoluvytvářejí ji, pak ji mohou úspěšně realizovat. 

     Řídící pracovníci se po roce 1989 orientovali na kontrolu, plánování a hodnocení, dále 

v oblastech finančních, legislativních. Rozpočtová pravidla, normativní financování, právní 

subjektivita a časté legislativní změny vyžadovaly, aby byl ředitel spíše ekonomem                       

a právníkem než tvůrcem týmů, dlouhodobých strategií, leaderem (Slavíková, 2007). Ředitelé 

jsou postaveni před úkol připravit dlouhodobou strategii rozvoje školy tak, aby byla přijata a 

schválena nejen na úrovni regionu, ale aby byla především přijata zaměstnanci, žáky i rodiči, 

protože sebelepší plány a koncepce, nejsou k ničemu, pokud je lidé nevezmou za své. 

Uskutečňování strategií a plánů není záležitostí krátkodobou a tak se stává výzvou a úkolem 

pro řídící pracovníky dneška, aby mohli být absolventi škol připraveni na požadavky, které na 

ně bude klást společnost zítřka. Výrazně posiluje kompetence v oblasti výchovně 

vzdělávacího procesu, rozšíření profesních kompetencí, schopností a znalostí, které                    

od řídícího pracovníka očekáváme (Slavíková, 2007): 

 

 



 50 

o vedení lidí 

o řešení konfliktů 

o motivace 

o komunikace s nadřízenými i podřízenými 

o řízení změny 

o budování týmů 

o public-relation 

o plánování – vytváření krátkodobých plánů v návaznosti na připravené dlouhodobé 

strategie 

o delegování pravomocí 

     Každý pracovník, který je v řídící funkci, má jistou míru svobody. Záleží jen na něm, jak ji 

využije pro to, aby všem aktérům školního vyučování (pracovníků, rodičům, žákům), že jeho 

škola je ta , která nabízí odpovídající typ vzdělávání, metody práce, dobrou atmosféru, klima 

ve škole i třídě. Především ředitel musí být pozorný k tomu, jaký je obraz jeho školy, aby se 

každý právem cítil hrdý, že jí věnuje svou energii a svůj čas. 
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3. Výzkumné šetření - Funkce základních škol v současnosti  

      

     Tato prakticky zaměřená část diplomové práce je věnována výzkumu v oblasti funkce 

základních škol a vzdělávání v současnosti. Anketa tak volně navazuje na rešerši a její 

výsledky by teoreticky měly potvrdit či vyvrátit domněnky a závěry publikované v mnohé 

odborné literatuře (Havlík, 2002), (PdF UP, 2008), (Pol, 2007) ,(Průcha 2009a).  

     Cílem výzkumného šetření je zjistit současný stav funkce školy a vzdělávání na základních 

školách. Kvůli zobecnění výsledků je anketa určena pouze pro ředitele základních škol.                 

A proč právě základních? Důvodů je hned několik. Základní stupeň vzdělávání je pro všechny 

žáky universální, tj.zajišťuje vzdělání všech studentů bez ohledu na jejich „kvalitu“. Tím se 

liší od středního školství – gymnázií, středních odborných škol a učilišť, kde požadavky na 

výuku jsou výlučně dány skupinou studentů a jejich zaměřením. 

 

3.1. Formulace předpokladů a hypotéz 

 

     Model školy se neustále vyvíjí a mění. Škola je základní společenskou institucí, která musí 

zajistit celou řadu funkcí reflektujících potřeby společnosti a cíleného vzdělávání. Proto je 

před sestavením vlastního dotazníku nutné ujasnit si řešenou problematiku a formulovat tak 

určité předpoklady a otázky, které by svým rozsahem pokryly řešený problém funkce základní 

školy v současnosti. Veškeré následující úvahy vycházejí z definic žádoucích funkcí školy 

v současné době uvedených kap.2.2.   

 

-> Předpoklady 

• Ředitelé základních škol jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní lidé s dlouholetou 

praxí.  

• Ředitelé umí v maximální možné míře zajistit plnění práva a kvalitního vzdělávání 

všem bez rozdílů sociálních, etnických, jazykových, kulturních a zdravotních.   

• Ředitelé jsou schopni pružně reagovat na stále se vyvíjející požadavky tržního 

hospodářství.  

• Ředitel vytváří dostatečné podmínky k mnohostrannému rozvoji pedagogů. 

• Ředitel se věnuje vlastnímu profesionálnímu rozvoji. 
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     Výše zmíněné „ideální“ předpoklady jsou základním pilířem pro sestavení dotazníku, 

jehož cílem je zjistit současný stav funkcí základní školy a jejího ředitele v současnosti.  

 

-> Výzkumným šetřením jsou hledány odpovědi na tyto otázky: 

• Jsou na stávajících základních školách splněny žádané funkce (etická, ochranná, 

metodologicko-organizační, socializační,…)?   

• Je škola schopna pružně reagovat na potřeby neustále vyvíjející se společnosti? 

• Zavádí škola nové moderní postupy do výuky a snaží se být profesionálně vybaveným 

zařízením?  

• Spolupracuje škola s ostatními státními a nestátními institucemi, zvláště pak 

s rodinou? 

• Orientuje se škola na zájmy dítěte-individua? Vytváří mu příjemné prostředí, pocit 

bezpečí a vzájemnou důvěru? 

• Je ředitel školy opravdu dobrým manažerem, který je v daných podmínkách schopen 

zajistit kvalitní výuku, rozvoj pedagogů ale také i svůj vlastní? 

 

3.2. Dotazník  

 

     Idea a formulace jednotlivých otázek sestaveného dotazníku vycházejí nejen z dostupné 

literatury našich i zahraničních autorů (Kalous, 1983a), (Kalous, 1983b), (Skutil, 2011), z 

odborných časopisů, internetových zdrojů, ale nejvíce však z vlastních zkušeností a 

předpokladů uvedených v kap.3.1.. Zpracovaný soubor otázek je primárně založen na metodě 

SMART a lze jej rozdělit do čtyř základních sekcí a to na: 

• Charakteristika školy a respondenta – Tato první oblast má za úkol charakterizovat 

respondenty základních škol. Dotázaným jsou pokládány tyto otázky:  

○ Charakterizujte typ školy – státní, soukromá, církevní? 

○ Jaké je vaše pohlaví – žena, muž? 

○ Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání – vysokoškolské, vyšší odborné, 

středoškolské?  

○ Jaká je délka vašeho funkčního období na pozici ředitele školy? 
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• Funkce školy – Tato část je zaměřena především na funkce školy v širším kontextu. 

Zkoumány jsou existence a dodržování funkcí etické, ochranné, personalizační, 

kvalifikační, integrační, selektivní, diagnostické, kulturační, ekologické a politické. 

Otázky, které jsou cíleně kladené k jednotlivě uvedeným funkcím, jsou tyto:  

○ Funguje vaše škola jako systém hodnot, tj. interpretuje současný svět jako 

rozmanitý, multikulturní? 

○ Vytváří vaše škola pocit bezpečí a vzájemné důvěry, v níž jsou formovány 

mechanismy obrany proti škodlivým vlivům a násilí? 

○ Zajišťuje vaše škola plnění práva a přístup ke vzdělávání všem bez rozdílů 

sociálních, etnických, jazykových, kulturních a zdravotních? 

○ Včleňuje vaše škola sociální zkušenosti do procesu učení, utváříte základy 

celoživotního učení? 

○ Spolupracuje vaše škola se státními institucemi, školami a veřejností? 

○ Zavádí vaše škola v rámci inovace výuky žáků nové moderní metody? 

○ 6aplňuje vaše škola v rámci výuky požadované celospolečenské cíle (např. klíčové 

dovednosti)? 

○ Seznamuje vaše škola děti s národní kulturou a kulturním dědictvím? 

○ Podporuje vaše škola přístup včleňování žáků do společnosti, snadnější integraci? 

○ Využívá vaše škola školní potenciál k vytváření a realizaci rozmanitých nabídek 

pro učení různých skupin dětí, dospívajících i dospělých lidí ze širokého okolí 

školy (obce, mikroregionu apod.)? 

○ 6abízí vaše škola příležitosti k získávání poznatků z různých zdrojů (mimoškolní a 

volnočasové aktivity žáků)? 

○ 6abízí vaše škola dětem příjemné prostředí a vstřícnou atmosféru? 

○ Je školní prostředí, které nabízíte, profesionálně vybaveným zařízením? 

○ Mají pedagogičtí pracovníci na vašem zařízení odpovídající kvalifikaci, nebo se 

dále vzdělávají, aby odbornou kvalifikaci získali? 
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• Funkce školy při vzdělávání žáků – Tato sekce se detailněji věnuje vztahu škola versus 

rodina a student, metodám vzdělávání a funkcím školy v procesu výuky. Toto téma je 

tedy zaměřeno na existenci a využívaní funkcí metodologicko-koordinační                        

a socializační. V tomto bloku otázek jsou respondentům položeny následující otázky:  

○ Spolupracuje vaše škola s rodinou, navazujete výukou na její působení? 

○ Orientuje se vaše škola v rámci výuky na zájmy dítěte, žáka- individua? 

• Poslední oblast - Funkce školy versus ředitel, ředitelka školy – se věnuje zhodnocení 

působení a vlivu ředitele samotného. Cílem této sekce je zjistit postoj vedoucího 

pracovníka k jednotlivým vykonávaným funkcím (kvalifikační, ekonomická, 

personalizační) a vlivu funkcí na proces jeho rozvoje. Respondentům jsou kladeny tyto 

otázky:  

○ Vytváříte příležitosti pro dospělé pracující ve škole, aby se mohli mnohostranně 

rozvíjet – individuálně, ve spolupráci s druhými i v kontextu organizačního učení 

ve škole? 

○ Podporujete spolupráci a dialog učitelů (vytváříte prostor pro profesionální 

diskuse ve škole)? 

○ Přispíváte aktivně ke kvalitě vyučování ve škole? 

○ Věnujete se vlastnímu rozvoji? 

 

     Nutno ještě zmínit princip vyhodnocování posledních tří sekcí. Metodika vyhodnocení 

jednotlivých otázek využívá tradiční hodnotící škálu odpovědí – ano, spíše ano, spíše ne, ne. 

U odpovědí ano, ne se předpokládá, že ředitelův názor na danou otázku je pevný neměnný, 

zatímco odpověďmi typu spíše ano, spíše ne je vyjádřena určitá míra nejistoty. 

 

3.3. Metodika vyhodnocení ankety 

 

     Výzkumné šetření problematiky funkce školy a vzdělávání v současnosti probíhalo 

elektronickou formou, viz příloha č.1. Dotazník byl, pro co největší jednoduchost a časovou 

nenáročnost, respondenty vyplňován přes webové rozhraní a výsledky byly zaznamenávány 

bezplatnou aplikací Google Docs. Anketa tak byla zcela anonymní a délka jejího trvání byla  

3 týdny.   
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   Co se týče samotného vyhodnocení ankety, tak kromě vyhodnocení charakteristiky 

výběrového souboru respondentů podle pohlaví, vzdělání a délky funkčního období, bylo také 

nutné provést určitá statistická vyhodnocení jednotlivých otázek. V dotazníku byla použita již 

zmíněná hodnotící škála – ano, spíše ano, spíše ne, ne, přičemž při vyhodnocování bylo              

ke každé odpovědi přiřazeno odpovídající bodové ohodnocení od 4 bodů do 1 bodu dle 

předchozího pořadí. Z provedených výpočtů byly určeny ke každé otázce aritmetické 

průměry, hodnoty rozptylu resp. směrodatné odchylky, které dále byly využity při výpočtu 

intervalů spolehlivosti (Kalous, 1983a), (Svoboda, 1974). Jen pro připomenutí, interval 

spolehlivosti nám říká, v jakém rozmezí se nejčastěji budou průměrné odpovědi vyskytovat. 

Cílem výpočtů bylo tedy stanovit interval spolehlivosti při zvolené hladině významnosti 

α = 0.05, tj. interval, ve kterém bude s pravděpodobnostní 95 % ležet skutečná průměrná 

odpověď jakýchkoliv dotázaných respondentů. 

 

3.4. Výběrový soubor respondentů 

 

     Anketa byla určena pro všechny ředitele základních škol ve Východních Čechách, tj.v 

Pardubickém a Královéhradeckém kraji, viz obr.3.1. Počet odeslaných dotazníků odpovídal 

počtu základních škol v jednotlivých krajích. Odbor školství Pardubického kraje uvádí 

k 1.1.2012 celkem 228 základních škol, z toho 108 malotřídních (OŠKT PK, 2012). Krajský 

úřad školství Královehradeckého kraje uvádí k 2.2.2012 taktéž 228 základních škol (KÚŠ 

HK, 2012). Celkem tak bylo elektronicky rozesláno ředitelům škol 456 anketních lístků. 

Celkový počet zaznamenaných odpovědí byl pouze 87. To znamená, že výzkumného šetření 

se aktivně zúčastnilo pouze 19 % ředitelů základních škol Pardubického a Královéhradeckého 

kraje. Nicméně i přes takto nízkou účast lze předpokládat, že výsledky této ankety jsou 

věrohodné a v praxi aplikovatelné. 

 

Obr.3.1. Mapa krajů ČR – Pardubický a Královéhradecký kraj (GP Zeměpis, 2012) 



 56 

     Nyní již k vyhodnocení ankety. Všechny výsledky včetně statistických výpočtů jsou 

přehledně uvedeny v příloze č.2. Z detailního rozboru charakteristiky respondentů vyplývá,  

že všichni ředitelé základních škol mají vysokoškolské vzdělání a působí na školách 

státních, jejichž zřizovateli jsou obce či kraje. Při pohledu na to, zda na pozici ředitele působí 

muž či žena lze říci, základní školy Východních Čech jsou ze 2/3 řízeny ženami,                       

viz obr.3.2.A.  

     Funkční období 2/3 ředitelů je delší jak 6 let, viz 3.2.B. Z jedné strany pohledu lze říci,  

že se jedná o velmi zkušené pracovníky, kteří své práci rozumějí a jsou pro školu přínosem. 

Nicméně ale na druhé straně je nutné zmínit aktuální polemiku, která je vedena ohledně 

omezení délky funkčního období na pozici ředitelů škol. Podle novely školského zákona              

§ 166 odst. 2 musí být ředitel jmenován na vedoucí pracovní místo zřizovatelem na období 

maximálně 6 let. Otázkou však zůstává, jak tato novela ovlivní funkci školy a roli ředitelů 

v procesu vzdělávání…? 

       

A) podle pohlaví B) podle délky funkčního období 

Obr.3.2. Charakteristika respondentů podle jednotlivých kriterií. 

 

3.5. Vyhodnocení ankety 

 

     Tato kapitola je detailněji zaměřena na vyhodnocení ankety podle jednotlivých otázek, 

jejichž výsledky jsou níže diskutovány.  

     Na obr.3.3.A je uveden výsledek odpovědí na otázku č.1.: „Funguje vaše škola jako systém 

hodnot, tj .interpretuje současný svět jako rozmanitý, multikulturní?“. Z grafu je patrné, že 

současné základní školy interpretují současný svět jako rozmanitý, multikulturní. Reagují tak 

na novodobé trendy společnosti, které sebou přineslo tzv.,,Otevření hranic České republiky“. 

Multikulturní téma, konkrétně naplňování této výchovy v základních školách, integrace 

cizojazyčných dětí do českého prostředí se tak stává aktuálním tématem, které nelze 



 57 

v současných podmínkách přehlížet a musí mu být právem věnována pozornost ze strany 

učitelů a ředitelů škol. Na to by se měly školy v budoucnosti více zaměřit.  

            

A) otázka č.1. B) otázka č.2. 

Obr.3.3. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Školy jsou místem, kde žáci tráví většinu dne. Navazují zde kontakty se svými vrstevníky, 

učiteli, ostatními pracovníky. Prostředí školy by mělo vytvářet pocit bezpečí a vzájemné 

důvěry, dále vytvářet a formovat obranné mechanismy proti násilí, drogové závislosti, šikaně. 

Zjistit současný stav této situace na základních školách bylo předmětem otázky č.2.: „Vytváří 

vaše škola pocit bezpečí a vzájemné důvěry, v níž jsou formovány mechanismy obrany proti 

škodlivým vlivům a násilí? Při pohledu na obr.3.3.B je jasné, že škola tyto podmínky vytváří a 

bojuje proti škodlivým vlivům a násilí. I nadále je nutné tuto oblast nepodceňovat a do 

budoucnosti se na ni co nejvíce zaměřovat, protože především žáci základních škol jsou 

nejvíce ohroženou skupinou. Nárůst sociálně patologických jevů u dětí se stává 

celospolečenským problémem a právě děti patří k nejrizikovější skupině. Úkolem školy je pak 

vytvořit pozitivní klima, aby děti do ZŠ docházely s důvěrou, otevřeností, pocitem bezpečí             

a současně, aby se nebály o problémech hovořit. Předejít a zamezit všem možným způsobům 

šikany, náznakům, projevům se tak stává prioritou.       

       

A) otázka č.3 B) otázka č.4 

Obr.3.4. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 
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     Obr.3.4.A zobrazuje výsledky výzkumného šetření na otázku č.3: „ Zajišťuje vaše škola 

plnění práva a přístup ke vzdělávání všem bez rozdílu sociálních, etnických, jazykových, 

kulturních a zdravotních? Z grafu je zřejmé, že skoro na všech zařízeních jsou základní práva 

zaručena všem, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo postavení. Vzdělávání je tak umožněno skoro všem 

zájemcům, je dán prostor a příležitost uplatnit se v normálním životě, zajistit dětem 

pravidelnou školní docházku. 

     Odpovědi na otázku č.4: „Včleňuje vaše škola sociální zkušenosti do procesu učení                   

a utváříte zároveň i základy celoživotního učení?“ jsou uvedeny na obr.3.4.B. Socializační 

funkce školy umožňuje a učí žáky učit se, organizovat svou práci, kriticky uvažovat, pokládat 

základy celoživotního učení. V tomto případě byli dotazovaní opatrní, i když převažovala 

odpověď ano, což je logické. Při podrobnějším vyhodnocování vyšlo najevo, že většina 

ředitelů sociální zkušenosti do učení včleňuje také- odpověď spíše ano. Na této oblasti je 

nutné dále pracovat a vytvořit tím podmínky pro celoživotní vzdělávání. Současně však také 

chybí možnost učit se podle potřeby v každé životní fázi.     

  

A) otázka č.5 B) otázka č.6 

Obr.3.5. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Nyní se zaměřme na vyhodnocení funkce školy vzhledem k jejímu vztahu k partnerům             

a okolí, či regionu. Spolupráce školy s rodinou, návaznost výuky na její působení patří mezi 

nejdůležitější úkoly nejen pro vedení školy, ale i pro všechny její pracovníky. Cílem 

průzkumu bylo zjistit, jak si v této otázce základní školy stojí. První ze sady těchto otázek, 

otázka č.5, byla formulována následovně : „Spolupracuje vaše škola s rodinou, navazuje 

výukou na její působení?“. Při pohledu do grafu na obr.3.5.A je patrné, že většina 

respondentů vidí spolupráci ze strany školy s rodinou jako výbornou a dostačující. Škola 
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navazuje na tradice rodiny a spolupracuje s ní. Rodiče a školy by spolu měly spolupracovat, 

komunikovat, zajímat se o prospěch žáků a přispívat k jeho zlepšení.      

     Spolupráce a komunikace se zřizovatelem, státními institucemi, školami, veřejností patří 

mezi nejdůležitější úkoly nejen ředitele školy, ale i všech pracovníků. Cílem otázky č.6,             

jen pro připomenutí : „Spolupracuje vaše škola se státními institucemi, školami, veřejností? “, 

bylo zjistit jak si v této oblasti základní školy stojí. Při pohledu na výsledná zjištění,                  

viz obr.3.5.B, je zřejmé, že většina respondentů vidí spolupráci ze strany školy se státními 

institucemi, školami a veřejnosti jako výbornou a dostačující, žádné výrazné nedostatky v této 

oblasti nejsou. Zajímavé by také bylo zjištění, jak na tuto oblast nahlížejí státní instituce                

a zřizovatel. Ale to už by bylo předmětem dalšího výzkumu.  

     Cílem otázky č.7 „Orientuje se vaše škola v rámci výuky na zájmy dítěte, žáka-individua?“  

bylo zjistit do jaké míry základní školy naplňují realizaci ,,Školského zákona“, především 

odstavce, která se zabývá zájmy dítěte, žáka – individua. Školy by měly těmto žákům dát 

prostor pro seberealizaci, podporovat jejich rozvoj, vytvořit podmínky pro kvalitní výuku 

kvalifikovanými pedagogy, případně lektory. Dle výsledků uvedených na obr.3.6.A je zřejmé, 

že školy tuto otázku nepodceňují, zabývají se jí.   

       

A) otázka č.7 B) otázka č.8 

Obr.3.6. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Inovativní prvky ve výuce žáků zvyšují zájem o zařízení, které tyto nové moderní metody 

ve výuce uplatňuje. Cílem otázky č.8 „Zavádí vaše škola v rámci inovace výuky žáků nové 

moderní metody?“ bylo zjistit, zda nové moderní metody výuky základní školy zavádějí. 

Z grafu je patrné, že většina dotazovaných tyto nové metody zavádí a v praxi realizuje. 

Žijeme v době moderních technologií a způsob výuky by měl všechny tyto změny podchytit         

a v praxi realizovat. Otázkou je také finanční zabezpečení. Nákup moderních učebních 

pomůcek je nákladný a rozpočty škol omezené. Očekává se proto větší podpora státu, zejména 
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MŠMT při tvorbě rozpočtu základních škol, popřípadě hledat podporu v podnikatelské oblasti 

(sponzorství). 

      
 

A) otázka č.9 B) otázka č.10 

Obr.3.7. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Klíčové dovednosti neboli ,,kompetence“ jsou začleněny do nejnovějších vzdělávacích 

programů a kutikulárních dokumentů. Cílem otázky č.9 ve znění 6aplňuje vaše škola v rámci 

výuky požadované celospolečenské cíle (např. klíčové dovednosti-sociální a personální, 

pedagogické, komunikativní, pracovní..)?“  bylo zjistit, jestli se tyto nové inovativní procesy 

uplatňují i v běžné pedagogické praxi. Při pohledu na grafické znázornění na obr.3.7.A                

je jasné, že školy  se o toto propojení snaží a ve své výuce tyto prvky uplatňují. Každá škola 

svým programem k plnění celospolečenských cílů směřuje.   

     Seznamování s národní kulturou, ochrana a udržování kulturního dědictví, je velmi 

významnou oblastí, na kterou je nutné se stále zaměřovat. Tuto funkci vždy česká škola 

v historii splňovala a zdůrazňovala. Je to zřejmé i výsledků výzkumného šetření na otázku 

č.10 : Seznamuje vaše škola děti s národní kulturou a kulturním dědictvím?“. Z odpovědí na 

obr.3.7.B je patrné, že odpovědi respondentů jsou jednoznačné. Většina dotázaných zvolila 

odpověď ano. Školy tím tak splňují předpoklad začlenění této oblasti do vzdělávacích 

programů škol, které se kulturou a kulturním dědictvím zabývají. 

     V otázce č.11, formulovanou jako „Podporuje vaše škola přístup včleňování žáků do 

společnosti, snadnější integraci?“, se zkoumal především přístup a vztah k dětem. Z došlých 

odpovědí a grafu na obr.3.8.A je patrné, že ředitelé škol míní, že jejich školy nabízí příjemné 

prostředí a vstřícnou atmosféru a tím se cítí ve škole dobře, spokojeně, jistě, bezpečně. 

Otázkou také je to, jak to ředitelé škol mohli objektivně posuzovat. Práce ředitelů je spojena 

především na základních školách s administrativou, úvazky u dětí mají minimální. 

Zodpovídají za veškerý chod školy  a na vyřizování administrativy by měli mít specializované 

pracovníky, kteří by výrazně ušetřili čas ředitelů škol. Další možností je též omezení 
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administrativy tím, že ředitel bude řešit především ty věci, které jsou spjaty s jejím dobrým 

fungováním. 

       

A) otázka č.11 B) otázka č.12 

Obr.3.8. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Zvýšený zájem o vzdělávání v různých fázích života jedince i veřejnosti sebou nese                  

i potřebu škol vytvářet potenciál k realizaci těchto nabídek. Cílevědomý rozvoj individuálních 

zájmů, který se následně projevuje v kvalitě života každého jedince a přeneseně i v kvalitě 

života celé společnosti je novou a potřebnou oblastí, na kterou se školy v budoucnosti musí 

stále více zaměřovat. Otevřenost škol, možnost poskytnout další vzdělávání, realizace 

rozmanitých nabídek je další cestou k rozvoji škol. Na základě otázky č.12, formulované 

„Využívá vaše škola potenciál k vytváření a realizaci rozmanitých nabídek pro učení různých 

skupin dětí, dospívajících?“ byly zjištěny tyto výsledky, které jsou uvedené na obr. obr.3.8.A. 

Na první pohled je zřejmé, že odpovědi na tuto otázku nejsou jednoznačné. 

  

A) otázka č.13 B) otázka č.14 

Obr.3.9. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Další sledovanou oblastí byla funkce školy ve vztahu k mimoškolním a volnočasovým 

aktivitám. Respondentům byla položena otázka č.13 ve znění : „6abízí vaše škola příležitosti 

k získávání poznatků z různých zdrojů (mimoškolní a volnočasové aktivity žáků)?“ 
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Mimoškolním vzdělávání v kulturních zařízeních, zájmových klubech by mělo být přínosem 

v oblasti získávání poznatků z různých zdrojů ve školním prostředí. Zábavné vzdělávání, 

vzdělávání prostřednictvím zábavy, škola hrou = specifický druh zábavy, jejímž 

prostřednictvím se může zúčastněný vzdělávat. Tyto mimoškolní aktivity jsou vázány 

především na nové informační a komunikační technologie nebo jiná masově se rozšiřující 

média. Jak je z odpovědí uvedených na obr.3.9.A patrné, školy se na tuto oblast zaměřují…      

     V otázce č.14 „6abízí vaše škola dětem příjemné prostředí a vstřícnou atmosféru?“               

se zkoumal především přístup a vztah k dětem. Z grafu na obr.3.9.B je patrné, že ředitelé škol 

míní, že jejich školy nabízí příjemné prostředí a vstřícnou atmosféru a tím se cítí ve škole 

dobře, spokojeně, jistě, bezpečně. Otázkou také je to, jak to ředitelé škol mohli objektivně 

posuzovat. Práce ředitelů na základních školách je především spjata s administrativou, úvazky 

u dětí mají minimální. Zodpovídají za veškerý chod školy a na vyřizování administrativy by 

měli mít specializované pracovníky, kteří by výrazně ušetřili čas ředitelů škol. Další možností 

je též omezení administrativy tím, že ředitel bude řešit především ty věci, které jsou spjaty 

s jejím dobrým fungováním. 

  

A) otázka č.15 B) otázka č.16 

Obr.3.10. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Má-li na škole probíhat kvalitní výuka, musí mít k tomu odpovídající vybavení, didaktické 

pomůcky. Tato oblast je pak vázána na oblast finančního zabezpečení škol.V současné době 

se v této oblasti na školy kladou velké požadavky. Jednou ze zkoumaných oblastí byla i právě 

vybavenost základních škol, čili otázka č.15 „Je školní prostředí, které nabízíte profesionálně 

vybaveným zařízením?“. Z obr.3.10.A vyplývá, že v této oblasti školy mají určité rezervy. 

Snaží se školy vybavit nábytkem a dalším zařízením, které by splňovalo určité závazné normy 

a vyhlášky. 
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     Další otázkou č.16 ve znění „Mají pedagogičtí pracovníci na vašem zařízení odpovídající 

kvalifikaci, nebo se dále vzdělávají, aby odbornou kvalifikaci získali?“ je pozornost zaměřena 

na kvalifikovanost vedoucích pracovníků. Velká skupina učitelů chce na sobě pracovat a má 

vysokoškolské vzdělání. Učitelská způsobilost má být založena na dosažené odborné 

připravenosti, úspěšném absolvování nástupní praxe a dále na osobnostních předpokladech 

pro výkon učitelské profese. V současné době na základních školách pracují učitelé, kteří mají 

potřebnou kvalifikaci. Druhou skupinu tvoří většinou učitelé, kteří mají odpovídající praxi, 

ale mnohdy jim  kvalifikace chybí. To vyplývá i z vyhodnocení příslušného grafu, nechybí 

však ochota se dále vzdělávat a příslušnou kvalifikaci získat. 

     Otázka mnohostranného rozvoje ve škole patří ke klíčovým oblastem v oblasti vývoje 

každého pedagogického pracovníka. Na základě otázky č.17, s formulací „Vytváříte 

příležitosti pro dospělé pracující ve škole, aby se mohli mnohostranně rozvíjet- individuálně, 

ve spolupráci s druhými i v kontextu organizačního učení ve škole?“vyplynuly tyto závěry, 

viz obr.3.11.A. Z tohoto grafu je zřejmé, že ve všech fázích profesního rozvoje je 

pracovníkům dovoleno, resp. jsou nuceni, v rámci své pedagogické praxe se vzdělávat. 

Vedení školy jim k tomu vytváří potřebné podmínky, dostatečný prostor a plnou podporu. 

Cílem potom bude plně kvalifikovaný pedagogický pracovník, který se hlásí ke své škole                

a dělá jí dobré jméno, chválí jí a hrdě se k ní hlásí. 

  

A) otázka č.17 B) otázka č.18 

Obr.3.11. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Kvalitní spolupráce a dialog mezi učiteli je důležitým prvkem vzájemné komunikace                

a spolupráce učitelského sboru Diskuse nad metodami, způsoby výuky, tvorbou školních 

vzdělávacích programů je cestou ke kvalitě a úspěchu české školy. Komunikace mezi učiteli, 

vzájemná spolupráce, motivace druhých vytváří pozitivní sociální klima. Do tohoto procesu 

pak také vstupuje ředitel školy, který by měl druhé koordinovat, pracovat s problémy                     

a konflikty, delegovat pravomoci. Nabízí se tedy položit respondentům otázku č.18 v znění 
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Podporujete spolupráci a dialog učitelů (vytváříte prostor pro profesionální diskuse ve 

škole?“. Při pohledu na grafické vyhodnocení na obr.3.11.B je zřejmé, že ředitelé škol 

spolupráci učitelů podporují a vytvářejí vhodné prostředí pro profesionální diskuse. 

     Další problematikou je hledání odpovědi na otázku č.19 „Přispíváte aktivně ke kvalitě 

vyučování ve škole?“. Kvalitní vyučování = kvalitní ředitel = kvalitní škola. Na osobnost 

ředitele školy se kladou velké nároky, tvoří samostatnou skupinu řídících pracovníků. 

Především na nich záleží, jakým směrem a jakými způsoby se bude ubírat jejich škola. Měli 

by být i současně iniciátory všech změn na svém zařízení a tím kvalitu školy zlepšovat. Dle 

grafického znázornění většina ředitelů odpověděla tak, že z výsledků lze usuzovat, že svým 

přístupem ke kvalitě škol přispívají, mají zájem na jejich rozvoji.Výsledkem pak bude 

kvalitně připravený žák k dalšímu vzdělávání. 

  

A) otázka č.19 B) otázka č.20 

Obr.3.12. Vyhodnocení odpovědí jednotlivých anketních otázek. 

     Poslední otázka této ankety, čili otázka č.20 se zněním „Věnujete se vlastnímu rozvoji?“, 

směřovala na přímo osobu ředitele školy. Cílem bylo zjistit, jak vedoucí pracovníci přistupují 

k vlastnímu rozvoji. V současné době se připravuje projekt, který svým obsahem reaguje na 

absenci uceleného systému výběru, hodnocení a rozvoje ředitelů škol v ČR, který by 

umožňoval celoživotní zvyšování kvality práce a tím samozřejmě také zvyšování kvality 

českých škol. Otázka dalšího sebevzdělávání patří dle výsledku výzkumného šetření ke 

klíčovým oblastem vývoje každého ředitele. Velká skupina řídících pracovníků se chce dále 

vzdělávat, absolvuje vysokoškolskou přípravu v bakalářských či navazujícím magisterském 

studiu. Tento počet každoročně roste. Ředitel svým přístupem k vlastnímu rozvoji tak může 

motivovat i další pedagogy a tím zvyšovat kvalitu výuky, renomé školy, a dále si ředitel tímto 

přístupem připravuje i své následné nástupce. 
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3.6. Závěry výzkumného šetření 

 

     Tato kapitola detailněji pojednává o výsledcích provedeného výzkumu a diskusi výsledků. 

Nejprve je pozornost zaměřena na charakteristiku respondentů. Před sestavením dotazníku 

byly formulovány předpoklady takové, že vedoucí pracovníci jsou lidé vysokoškolsky 

vzdělaní s dlouholetou praxí. Tento předpoklad se ukázal být správným a výsledky ankety jej 

jednoznačně potvrdily. Co je ale zajímavé je to, že řediteli ve 2/3 základních škol jsou ženy. 

Tento trend souvisí i se skladbou pedagogického sboru, ze kterého se pak ve většině případů 

vychází i při jmenování nových ředitelů škol. Z vlastních zkušeností lze konstatovat, že muži 

v pedagogickém sboru základních školách prostě chybí a to se projevuje nejen na těchto 

vedoucích místech, ale dejme tomu třeba i na výchově mládeže.   

 

Obr.3.13. Statistické vyhodnocení ankety pro otázky č.1-10. 

     Nyní zhodnoťme existenci a využití jednotlivých funkcí základních škol, které jsou 

požadovány trendem současné společnosti. Nejprve je pozornost zaměřena na vyhodnocení 

otázek č.1-10, jejichž statisticky zpracované výsledky odpovědí jsou přehledně porovnány na 

obr.3.13. Tyto otázky, viz příloha č.1, byly zaměřeny na vyhodnocení vlivu etické, kulturační, 

ochranné, socializační a metodologicko-organizační funkce. Z grafu na obr.3.13 je patrné,                    

že všechny tyto funkce jsou ve vzdělávacích programech a systému řízení škol hojně 

využívány. Nejvíce bezproblémovou sekcí jsou odpovědi na otázky č. 3, 5, 6, 8 a 10, které 

v sobě reflektují vliv kulturační a socializační funkce. Ostatní výše zmíněné funkce pak 

nejsou ve všech školských zařízeních plně zastoupeny a využívány.  
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       Další výsledky odpovědí na sérii otázek č.11-20 jsou statisticky zpracovány a přehledně 

porovnány na obr.3.14. Tato druhá polovina dotazníku byla zaměřena na vyhodnocení vlivu           

a existence metodologicko-koordinační, personalizační, kvalifikační, integrační, selektivní, 

diagnostické, ekonomické a politické funkce. Při pohledu na porovnání (obr.3.14) je jasné, že 

všechny výše jmenované funkce jsou v základním vzdělávacím systému zastoupeny, ne ale 

plně, nýbrž s určitou nejistotou.  

  

Obr.3.14. Statistické vyhodnocení ankety pro otázky č.11-20. 

     Při detailnějším pohledu jsou ale vidět rozdíly u odpovědí na otázky č.12 a 15. Jen pro 

připomenutí, formulace otázky č.12 byla : „Využívá vaše škola potenciál k vytváření                      

a realizaci rozmanitých nabídek pro učení různých skupin dětí, dospívajících?“. Čili tato 

otázka byla cílena na zhodnocení současného vlivu metodologicko-koordinační a kulturační 

funkce. Jak je z výsledku patrné, základní školy nevytváří příliš mnoho nabídek, které by 

zvyšovaly zájem o vzdělávání a podílely se tak na mimoškolních aktivitách a rozvoji žáků. 

Otázka č.15 zněla: „Je školní prostředí, které nabízíte profesionálně vybaveným 

zařízením ? “. Profesionální vybavenost nejen základních škol je velmi horkým tématem. 

Ředitelé jsou ale omezeni přesně danými rozpočty a nemohou si dovolit narušit jeho 

rovnováhu. Při porovnání nákladů potřebných na modernizaci školy, která by v sobě odrážela 

současný věděcko-technický vývoj, je tudíž takřka nemožné udržet tento trend. Financování 

škol by mělo být zlepšeno, nicméně tuto situaci ředitel ovlivní jen minimálně. Ředitel školy 

by však mohl více využívat možnosti modernizace zprostředkované ve formě darů a různých 

příspěvků z podnikatelské sféry, které by jistě zlepšily efektivnost výuky. 
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Výzkumným šetřením byly hledány odpovědi na tyto otázky:  

• Jsou na stávajících základních školách splněny žádané funkce (etická, ochranná, 

metodologicko-organizační, socializační,…)?   

Ano, koncepce vzdělávání a fungování základních škol využívá funkce požadované 

ze strany státu, společnosti, rodičů, studentů a jiných odběratelů. 

• Je škola schopna pružně reagovat na potřeby neustále vyvíjející se společnosti? 

Spíše ano, školy jsou schopny pružně reagovat na požadavky společnosti, nicméně 

jsou omezeny vzdělávacími programy, financemi a třeba i profesionalitou 

pedagogů. 

• Zavádí škola nové moderní postupy do výuky a snaží se být profesionálně vybaveným 

zařízením?  

Ano, školy se snaží implementovat nové moderní postupy do výuky, tzn. množství 

názorných ukázek, výpočetní technika, exkurze, praxe. Nicméně určitým limitem je 

ale profesionální vybavenost školy díky omezenému financování. Rozdíly                   

ve vybavenosti jsou patrné i při porovnání městských a vesnických základních škol. 

• Spolupracuje škola s ostatními státními a nestátními institucemi, zvláště pak 

s rodinou? 

Ano, komunikace škol s ostatními instituce je na velmi dobré úrovni, nicméně byla 

shledána určitá rezerva v komunikaci s rodinou.  

• Orientuje se škola na zájmy dítěte-individua? Vytváří mu příjemné prostředí, pocit 

bezpečí a vzájemnou důvěru? 

Spíše ano, věnovat se individuálně studentům je v současné době trochu 

problematické. Individuální přístup je omezen především počtem žáků ve třídě. Čili 

při naplnění třídy 30 žáky není individuální přístup možný, resp. je omezen. Výuka 

je proto zaměřena na výuku celku a ne jednotlivých studentů. Co se týče 

problematiky zabezpečení příjemného prostředí, pocitu bezpečí a vzájemné důvěry, 

myslím si, že stále je zde určitá možnost zdokonalení, což ostatně odpovídá                 

i výsledkům ankety. 

• Je ředitel školy opravdu dobrým manažerem, který je v daných podmínkách schopen 

zajistit kvalitní výuku, rozvoj pedagogů ale také i svůj vlastní? 

Ano, ředitelé jsou dobrými manažery a své práci rozumí.  
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4. Závěr 

 

     Škola je společenská instituce, jejíž tradiční funkcí je poskytovat vzdělání žákům 

příslušných věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělávacích 

programů. Význam školy v životě člověka i společnosti je vyjádřen mimo jiné i tím, že její 

existence je zakotvena až na ústavní úrovni. Pojetí a funkce školy se mění se změnami 

společenských potřeb. Stala se místem socializace žáků, podporujícím jejich osobnostní                 

a sociální rozvoj a připravujícím je na život osobní, pracovní a občanský. Postupně ztratila 

monopol na vzdělávání, stále více se otevírá životní realitě a sbližuje se s neformálním 

vzděláváním. Ačkoliv je instituce školy a její role v současné společnosti často kritizována 

kvůli údajnému konzervativizmu, nebo je dokonce zcela odmítána v koncepcích radikální 

descholarizace, přetrvává a je schopna se postupně zdokonalovat, zejména uplatňováním 

nových technologií ve vzdělávání. 

Cílem diplomové práce bylo najít odpovědi na tyto otázky: 

a) Jaké funkce školy se v současném vzdělávacím systému vyskytují? 

b) Jaký je jejich vliv v procesu vzdělávání? 

c) Jsou tyto funkce v českém školství plně zastoupeny a využívány? 

     Funkce školy jsou výsledkem procesů modelování a idealizací, které mají umožnit 

orientaci ve složité realitě. Základní funkce škol v současném vzdělávacím systému jsou 

výchovná, vzdělávací, kvalifikační, integrační, selektivní a ochranná. Výchovná funkce školy 

spočívá v převodu kulturních vzorců chování a hodnot (tzv. kulturní transmisi) z jedné 

generace na druhou. Vzdělávací funkce je realizována procesy, v jejichž průběhu si lidé 

osvojují obsahy kultury (jazyk, vědu, umění). Kvalifikační funkce je naplňována získáním 

potřebné míry znalostí a rozvíjením schopností a dovedností požadovaných pro výkon v 

zaměstnání. Integrační funkci naplňuje škola v první řadě tím, že podporuje vytvářením 

postojů a dovedností umožňujících sociální styk a komunikaci nejen uvnitř školy,                        

ale i v sociální životě širšího společenství. Selektivní funkce je prováděna na mnoha různých 

úrovních a může řadě jedinců usnadňovat další kariéru, jiným ji naopak znesnadnit, 

znemožnit. Škola poskytováním výchovy a vzdělání a oceňováním jejich výsledků 

vysvědčením či diplomem provádí tzv. alokaci – základní situování jedinců do systému 

společenské stratifikace. Ochranná funkce je zakotvena i v zákonech a jejím smyslem je 

zachovávání tajemství a znepřístupnění důvěrných informací o studujících, nebo ochrana žáků 

před sociálně patologickými vlivy.  
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     Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda jsou tyto funkce v systému českého školství 

plně zastoupeny a využívány. Výběrový soubor respondentů byl tvořen řediteli základních 

škol Východních Čech. Výsledky výzkumu jednoznačně potvrdily předpoklady, že ředitelé 

základních škol mají vysokoškolské vzdělání a 2/3 ředitelů působí ve funkci déle jak 6 let. 

Zajímavým zjištěním bylo, že 2/3 ředitelů základních škol jsou ženy. Odpovědi na otázky, 

týkajících se jednotlivých funkcí školy, byly téměř jednoznačné. Školy a jejich management 

plně využívají a implementují veškeré funkce požadované současnými trendy společenského 

vývoje. Nicméně na základě výzkumného šetření navrhuji managementu základních škol 

následující doporučení: 

• Zaměřit se na zdokonalování v oblasti vytváření pocitu bezpečí a vzájemné důvěry. 

• Snažit se zaměřit na výchovu žáka jako individua. 

• Zavádět v rámci inovace výuky nové moderní metody. 

• Dbát na modernizaci pracoviště, vytvářet profesionálně vybavené prostředí. 

• Zlepšit komunikaci s rodinou. 

• Využít školní potenciál k vytváření a realizaci nabídek pro vzdělávání různých skupin 

dětí a dospívajících. 

• Dbát na celoživotní vzdělávání pedagogů, vytvářet jim příležitosti pro mnohostranný 

rozvoj, motivovat je k získání odborné kvalifikace. 
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Příloha č.1 - Dotazník – Funkce základních škol v současnosti 
 

� Charakteristika respondenta 

 

1) Charakterizujte typ školy? 

a. státní 

b. církevní  

c. soukromá 

2) Jaká je délka vašeho funkčního období na pozici ředitele školy? 

a. do 3 let 

b. 3 - 6 let 

c. 6 let a více  

3) Pohlaví ředitele: 

a. žena 

b. muž 

4) Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. středoškolské 

b. vyšší odborné  

c. vysokoškolské 

� Dotazník 

1) Funguje vaše škola jako systém hodnot, tj .interpretuje současný svět jako 

rozmanitý, multikulturní? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

2) Vytváří vaše škola pocit bezpečí a vzájemné důvěry, v níž jsou formovány 

mechanismy obrany proti škodlivým vlivům a násilí? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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3) Zajišťuje vaše škola plnění práva a přístup ke vzdělávání všem bez rozdílů 

sociálních, etnických, jazykových, kulturních a zdravotních? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

4) Včleňuje vaše škola sociální zkušenosti do procesu učení a zároveň utváříte základy 

celoživotního učení? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

5) Spolupracuje vaše škola s rodinou, navazujete výukou na její působení? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

6) Spolupracuje vaše škola se státními institucemi, školami a veřejností? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

7) Orientuje se vaše škola v rámci výuky na zájmy dítěte, žáka- individua? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

8) Zavádí vaše škola  v rámci inovace výuky žáků nové moderní metody? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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9) >aplňuje vaše škola v rámci výuky požadované celospolečenské cíle (např. klíčové 

dovednosti)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

10) Seznamuje vaše škola děti s národní kulturou a kulturním dědictvím? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

11) Podporuje vaše škola přístup včleňování žáků do společnosti, snadnější integraci? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

12) Využívá vaše škola školní potenciál k vytváření a realizaci rozmanitých nabídek pro 

učení různých skupin dětí, dospívajících i dospělých lidí ze širokého okolí školy 

(obce, mikroregionu apod.)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

13) >abízí vaše škola příležitosti k získávání poznatků z různých zdrojů (mimoškolní a 

volno-časové aktivity žáků)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

14) >abízí vaše škola dětem příjemné prostředí a vstřícnou atmosféru? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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15) Je školní prostředí, které nabízíte, profesionálně vybaveným zařízením? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

16) Mají pedagogičtí pracovníci na vašem zařízení odpovídající kvalifikaci, nebo se dále 

vzdělávají, aby odbornou kvalifikaci získali? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

17) Vytváříte příležitosti pro dospělé pracující ve škole, aby se mohli mnohostranně 

rozvíjet – individuálně, ve spolupráci s druhými i v kontextu organizačního učení ve 

škole? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

18) Podporujete spolupráci a dialog učitelů (vytváříte prostor pro profesionální diskurz 

ve škole)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

19) Přispíváte aktivně ke kvalitě vyučování ve škole? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

20) Věnujete se vlastnímu rozvoji? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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Příloha č.2 - Vyhodnocení ankety – charakteristika respondentů 

 

počet odeslaných formulářů 456    

počet přijatých odpovědí 87 tj. 19 % 

       

1. 
počet 

odpovědí 
(%)    

státní 87 100    

církevní 0 0    typ školy 

soukromá 0 0    

       

2. 
počet 

odpovědí 
(%)    

žena 60 69    
pohlaví 

muž 27 31    

       

3. 
počet 

odpovědí 
(%)    

do 3 let 15 17    

3 až 6 let 14 16    
věkové 

složení 
6 a více let 58 67    

       

4. 
počet 

odpovědí 
(%)   

vysokoškolské 87 100   

středoškolské 0 0   vzdělání 

vyšší odborné 0 0   
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Příloha č.3 – Statistické vyhodnocení anketních otázek 

 

 

 


