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ABSTRAKT: 

Cílem diplomové práce je popsat stav hodnocení ředitelů středisek volného času 

(dále jen SVČ) z pohledu zřizovatele pro potřeby stanovení výše odměn. Práce v úvodu 

zařazuje SVČ do systému českého školství. Věnuje se aktuálnímu stavu středisek v ČR, 

včetně pohledu na financování, pedagogické pracovníky a právní normy, které ovlivňují 

činnost ředitele střediska volného času a jednotlivých zřizovatelů. Dále se zaměřuje 

na téma hodnocení ředitelů z různých pohledů. Práce popisuje metody hodnocení, které 

mohou být využity při hodnocení, včetně hodnocení pro stanovení výši odměny. Věnuje 

se jednotlivým kritériím, která zřizovatelé v některých případech zveřejňují na svých 

webových stránkách. Jsou zde uvedena nejčastější kritéria hodnocení a popsány  

procesní postupy hodnocení, jak ze strany ředitelů SVČ, tak ze strany zřizovatelů SVČ. 

V závěru jsou uvedena doporučení pro zřizovatele, která mohou být využita při 

hodnocení pro stanovení výše odměny ředitelů SVČ. 
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Úvod 
S novými přístupy v rámci obecného managementu se mění také řízení škol a 

školských zařízení jakožto organizací, které svoji rozsáhlou činností mohou konkurovat 

ziskovým organizacím. V České republice k tomu přispívají také změny v oblasti 

právních norem a stále se zvyšující požadavky na vedoucího pracovníka. Ředitelé škol a 

školských zařízení již nejsou chápáni pouze jako pedagogové, součástí jejichž práce je 

také administrativní problematika. Jsou manažery, kteří v mnohých případech řídí práci 

desítek pedagogických i nepedagogických pracovníků. Jsou odborníky v oblasti 

financování škol, sledují nové právní normy, řídí pedagogických proces. Každodenně 

jsou v kontaktu s dětmi, s pedagogy. Reagují na přání a podněty rodičů, zřizovatelů a 

ostatních. Z druhé strany jsou pak sledováni různými kontrolními orgány.  Jedná se 

například o různé kontroly České školní inspekce, finančního úřadu, správy sociálního 

zabezpečení a v neposlední řadě kontrolu ze strany zřizovatele.    

Na druhou stranu jsou také tito manažeři více či méně pravidelně hodnoceni 

prostřednictvím pracovníků svých zřizovatelů. V některých případech je hodnocení ze 

strany zřizovatele průhledné a jasné, v jiných případech nejsou kritéria hodnocení 

známa vůbec. Jedním z typů školských zařízení jsou také střediska volného času (dále 

jen SVČ), jejichž postavení je mezi školami a ostatními školskými zařízeními 

specifické. Právě zájmové vzdělávání je v daném místě postaveno mnohdy až 

na poslední kolej, a s tím jde také ruku v ruce financování této oblasti školství. Na 

druhou stranu má ale náročnost, pestrost a dopad zájmového vzdělávání vliv nejen na 

činnost SVČ v obci, ale také na činnost ředitele takového typu organizace. Kritéria 

hodnocení ředitelů SVČ na rozdíl od kritérií ředitelů základních škol (dále jen ZŠ) či 

ředitelů středních škol (dále jen SŠ) nebývají zveřejňovány veřejně (např. na webových 

stránkách zřizovatele). Téma hodnocení ředitelů SVČ z pohledu zřizovatele zatím 

nebylo v žádné bakalářských prací zmapováno, popř. se tomuto tématu práce věnovala 

pouze okrajově.  

Diplomová práce nabídne pohled na hodnocení ředitelů SVČ ze strany 

zřizovatele, které je podkladem pro stanovení výše odměn. Z důvodu uceleného náhledu 

na oblast se nejprve seznámíme se systémem středisek volného času, včetně pohledu na 

pedagogické pracovníky, aktuální problémy financování. Dále je část teoretické části 

práce věnována platným právním normám, které ovlivňují oba základní činitele – tedy 
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ředitele SVČ a zřizovatele. Právě změna jedné z legislativních norem do budoucna 

ovlivní pohled na hodnocení ředitelů SVČ. Všechny zmíněné právní normy uvádíme 

s ohledem na činnost ředitelů SVČ, zákonné normy, které se týkají jiných typů škol a 

školských zařízení, nezmiňuje. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
2. Střediska volného času 
2.1 Střediska volného času aktuálně 
Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení 

pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času existují tohoto typu (dle vyhlášky č. 

74/ 2005 Sb.,1): domy dětí a mládeže (DDM) a stanice zájmových činností, které 

se zaměřují na jednu oblast činnosti (turistika, technika, přírodověda). V roce 2011 bylo 

v Rejstříku škol a školských zařízení2 zapsáno 290 domů dětí a mládeže a 12 stanic 

zájmových činností. V konkrétních případech názvu zařízení ale převládá název 

středisko volného času (SVČ), kterého se budeme v rámci práce držet také my. 

Počet středisek volného času roste, ve roce 2000 bylo v Rejstříku škol a školských 

zařízení zapsáno 289 SVČ a v roce 2011 jich bylo v Rejstříku zapsáno celkem 302. 

Tento nárůst byl ovlivněn především vznikem a zápisem některých církevních SVČ 

(např. Středisko volného času při Stojanově gymnáziu na Velehradě – zapsáno 1. 9. 

2010, Středisko volného času při Gymnáziu Vansdorf – zapsáno 1. 9. 2010 a Dům dětí 

při Dívčí katolické škole v Praze – zapsán 2. 5. 2011). V některých případech pak došlo 

ke změně zřizovatele. V takových případech se oddělilo od krajského SVČ zařízení, 

které nyní zřizuje obec (v Moravskoslezském kraji je to SVČ Bruntál). V roce 2011 se 

také setkáváme s novým zřizovatelem SVČ. V roce 2011 zřídilo MŠMT Stanici 

zájmových činností při Dětském domově v Dolní Malé Úpě a nově je v rejstříku škol a 

školských zařízení také Národní institut dětí a mládeže3 (dále jen NIDM), který může 

kromě činnosti zařízení pro DVPP vykonávat také činnost SVČ.  

Síť SVČ v ČR je poměrně hustá (např. na území okresu Náchod dnes funguje šest 

SVČ). V případě, že v daném městě neexistuje SVČ, často zde fungují odloučená 

pracoviště nejbližšího zařízení v okolí. 

                                                 
1 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších právních předpisů  
2 Rejstřík škol: Výběr z Rejstříku škol a školských zařízení. [online]. [cit. 2012-03-22]. Dostupné z: 
http://rejskol.msmt.cz
3 Celý název zařízení: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání. 
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SVČ v současné době pracují podle vlastních školních vzdělávacích programů, 

které tvoří ředitelé společně s pedagogickými pracovníky zařízení. Na rozdíl od jiných 

typů škol není k dispozici Rámcový vzdělávací program. Obsah školního vzdělávacího 

programu v takovém případě obsahuje na základě § 5 zákona č. 561/2004 Sb.,4 

„zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy obsah a časový plán vzdělávání, 

podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení doklady 

o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydán. Dále stanoví popis 

materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpočetnosti práce 

a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení 

uskutečňuje“. 

Při tvorbě ŠVP mohou tvůrci využít Metodiku pro tvorbu Školních vzdělávacích 

programů ve školských zařízení pro zájmové vzdělávání, kterou vydal Národní institut 

dětí a mládeže.  

2.1.1 Základní právní normy týkající se činnosti SVČ 
Střediska volného času v ČR (podle Rejstříku škol a školských zařízení) mají 

právní formu příspěvkové organizace v 278 případech. SVČ zřízená církví mají v 17 

případech formu školské právnické osoby. Soukromá SVČ mají právní formu obecně 

prospěšné společnosti ve třech případech a formu společnost s ručením omezeným ve 

čtyřech případech. Stejně jako ostatní školy a školské zařízení se také SVČ řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb. 

Novela 472/2011 Sb.,5 tohoto zákona s účinností od 1. 1. 2012 se netýkala změny 

činnosti SVČ jako takových, ale týká se změn, které jsou uvedeny v § 166, kde nově 

zřizovatel jmenuje na vedoucí pracovní místo na základě konkurzního řízení. Vzhledem 

k tomu, že tato změna zákona souvisí s tématem hodnocení, budeme se této oblasti 

věnovat více v další kapitole. 

                                                 
4 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších právních předpisů 

5 Novela č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Dále je činnost SVČ specifikována ve vyhlášce č. 74/2005 Sb6., ve znění 

pozdějších právních předpisů v § 1 – 5, která popisuje účastníky zájmového vzdělávání 

(tedy děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a ostatní zájemce). Zájmové 

vzdělávání je realizováno ve formách, které vyhláška popisuje jako příležitostnou 

činnost (od besed až po akce velkého charakteru pro celé město). Jednou 

z nejrozšířenějších činností je pravidelná činnost (kroužky a kurzy zpravidla v období 

říjen – červen daného školního roku).  

Činnost SVČ probíhá také během prázdnin a společně s víkendovými akcemi je 

naplňována forma táborová nebo další činnost spojená s pobytem mimo místo. 

Osvětová činnost je realizována především v rámci spolupráce mateřských a základních 

škol (výukové programy, programy pro podporu prevence sociálně patologických jevů). 

V rámci individuální formy pak dochází k rozvoji daných dětí a mládeže. Mnohá SVČ 

jsou organizátory okresních či krajských kol soutěží, které vyhlašuje MŠMT. Forma 

otevřené nabídky spontánních aktivit je využívána především v případě tzv. otevřených 

klubů, které jsou určeny dětem a mládeže v odpoledních až večerních hodinách. 

Zájemci mohou využívat vybavení kluboven (šipky, kulečník...). V případě řízených 

aktivit pak participují na jejich programu a sami jej také často tvoří. 

Výkony jednotlivých SVČ jsou vykazovány prostřednictvím Výkazu Z – 15 o 

činnosti střediska volného času, do něhož se zaznamenávají výkony k 31. 10. daného 

roku. Uvedené výkony pak zpracovává MŠMT (do roku 2011 přímo řízená organizace 

Ústav informací ve vzdělávání). 

2.1.2 Pedagogičtí pracovníci ve střediscích volného času 
Ve SVČ pracují pedagogičtí pracovníci podle zákona č. 563/2004 Sb.,7 zákon o 

pedagogických pracovnících ve znění pozdějších právních předpisů, podle kterého 

mohou v SVČ pracovat pedagogové volného času (§ 17), kteří získali svoji odbornou 

kvalifikaci. Je nutné uvést, že uvedenou odbornou kvalifikaci musí splňovat také ředitel 

SVČ: 

                                                 
6 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších právních předpisů 
7 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších právních předpisů 
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a) „Vysokoškolským vzděláváním získaný studiem v akreditovaném 

studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na pedagogiku 

volného času nebo na sociální pedagogiku; 

b) vysokoškolským vzděláním podle § 7 až 12 s výjimkou § 11, 

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného 

vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělávání 

zaměřeném na pedagogiku volného času nebo na vychovatelství nebo na 

sociální pedagogiku, 

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného 

vzdělávacího programu než podle písmene c) a vzdělávání v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřované 

na pedagogiku volného času nebo sociální pedagogiku nebo 

vychovatelství, nebo studiem pedagogiky, 

e) středním vzděláváním s maturitní zkouškou získaný ukončením 

vzdělávacího programu střední odborné školy v oboru vzdělávání 

zaměřeném na pedagogiku volného času nebo na vychovatelství, nebo 

f) středním vzděláváním s maturitní zkouškou a vzděláváním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném 

na pedagogiku volného času nebo vychovatelství, nebo studiem 

pedagogiky“.  

Vzhledem k nedostatečnému počtu kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků (rok 2012) ve SVČ přivítali pracovníci/ředitelé posun původní platnosti 

zahájení studia v případě nekvalifikovaných pedagogů. Do 31. 12. 2014 musí mít 

všichni pedagogové studium k získání odborné kvalifikace buď splněno nebo 

alespoň zahájeno.Ve SVČ pracuje na rozdíl od jiných školských zařízení velké 

množství pracovníků na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody 

o provedení práce (tzv. externí pracovníci). Ti nejčastěji pracují na pozicích 

vedoucího zájmového kroužku (vysoce specializované činnosti např. rybáři, letečtí 

modeláři apod.). Pojem externí pracovník však zákon č. 262/2006 Sb.,8 zákoník 

                                                 
8 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších právních předpisů 
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práce nezná. Požadovanou kvalifikaci pedagoga volného času budou muset mít i 

tzv. externisté. Tedy ti, kteří nejsou kvalifikovaní pedagogové a budou muset 

absolvovat akreditované studium v  minimální délce 80 hodin. U těchto zatím 

nekvalifikovaných pedagogů se často jedná o odborníky, kteří mají dlouholetou 

zkušenost s prací s dětmi a mládeží. Někteří však z časových či jiných důvodu 

nebudou chtít nebo moci toto studium absolvovat. 

NIDM provedl v roce 2011 rychlé šetření ohledně aktuálního počtu kvalifikovaných 

a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků SVČ.  

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zástupci 

Koordinační rady Sdružení pracovníků DDM (www.spddm.org) v dubnu 2011 

připravil NIDM podklad pro novelu zákona o pedagogických pracovnících, kde by 

měla vzniknout nová pozice „nesamostatného vedoucího“, který by pro získání 

kvalifikace musel splnit střední vzdělání s maturitní zkouškou a 40 hodinové 

studium.    

 

Graf ukazuje plnění kvalifikace pedagogických pracovníků SVČ v rámci rychlého 

šetření, které bylo provedeno v roce 2011 pro potřebu stanovení vzdělávací poptávky 

především pro externí pedagogické pracovníky. Na základě šetření pak byl stanoven 

předpokládaný počet proškolení externích pracovníků v období 2012 – 2014. Do šetření 

se zapojilo celkem 160 SVČ z celé republiky bez rozdílu velikosti SVČ. Do šetření se 

nezapojila soukromá SVČ. Právě příprava externích pracovníků SVČ je velmi obtížná 

především z důvodu časté změny, která je způsobena nabídkou trendových zájmových 
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kroužků, popř. jejich ukončením z důvodu malého zájmu. Do celkového počtu jsou také 

zahrnuti externí pracovníci, kteří se SVČ spolupracují v období prázdnin (táborové či 

jiné pobytové aktivity). 

2.1.3 Financování středisek volného času 
Zřizovateli SVČ mohou být kraje, obce, církve, soukromý subjekt, stát a sdružení 

obcí. V roce 2012 není v rejstříku škol a školských zařízení zapsáno SVČ, které by bylo 

svazkem obcí zřízeno. Dle jednotlivých zřizovatelů jsou jednotlivá zařízení financována 

na základě zákona č. 561/2004 Sb., (§ 160 - §163)9, kde jsou uvedeny tzv. přímé výdaje, 

které mohou být ze státního rozpočtu financovány (náklady na platy pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, náklady na dohody konané mimo pracovní poměr, 

náklady spojené s výukou a náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

V případě církevních zařízení ještě neinvestiční výdaje spojené s provozem. 

MŠMT stanovuje u škol a školských zařízení tzv. republikový normativ, což ale 

v případě SVČ neplatí. V současné době (duben 2012) MŠMT připravuje nový způsob 

financování regionálního školství, kdy budou jednotlivé školy (mateřské, základní a 

střední) financovány prostřednictvím oborového normativu. SVČ budou jako doposud 

financována prostřednictvím tzv. normativně nákladového způsobu financování. 

V rámci jednání Koordinační rady sdružení pracovníků domů dětí a mládeže sice 

vzniklo několik variant pro tvorbu oborového normativu také pro SVČ, ale vzhledem 

k tomu, že v současné době jsou finance rozdělovány podle tzv. krajského normativu, 

který si každý daný krajský úřad určuje sám a již několik let funguje, nedošlo v rámci 

republiky ke většinové shodě. 

Za jednu z velkých komplikací v oblasti financování SVČ je současné době 

považován fakt, že do výkonově – ekonomických ukazatelů nejsou zahrnovány děti 

(věk 3 – 6 let).  Tato věková skupina se do cílové skupiny pro výpočet financí 

započítává pouze v některých krajích, např. hlavní město Praha. Magistrát hl. města 

Prahy zde SVČ využívá jako alternativu pro předškolní vzdělávání v případě nedostatku 

volných míst v mateřských školách (tzv. center předškolních dětí). Neznamená to však, 

že děti předškolního věku do SVČ nedocházejí. Děti předškolního věku tvořily dle 

informací Ústavu informací ve vzdělávání v roce 2011 16 % všech účastníků 

                                                 
9 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších právních předpisů 
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v pravidelné činnosti. Zájmové vzdělávání předškolních dětí je tak plně hrazeno rodiči. 

Právě plné hrazení aktivit předškolních dětí je častým předmětem kontroly ze strany 

zřizovatele.  

O přídělu financí na další období pak může rozhodovat počet přihlášených a 

zaplacených přihlášek účastníků zájmového vzdělávání v daném zařízení. Faktem 

ovšem zůstává, že v rámci daného kraje se hospodaří s jedním objemem financí, který je 

rozdělen mezi počet zařízení v daném kraji. Objem těchto financí je na oblast SVČ 

každoročně dána, zvýšení počtu účastníků zájmového vzdělávání v jednom zařízení je 

pak samozřejmě na úkor jiného méně „výkonného“ zařízení. 
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3. Právní normy a ředitel SVČ, 
zřizovatel SVČ, ČŠI 
3.1 Ředitel střediska volného času 
Ředitel SVČ narozdíl od ředitelů škol vykonává státní správu pouze v § 165, 

v odstavci „i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4“,  

3.1.1 Ředitel střediska volného času a novela školského 
zákona, konkurzy 
Základní pravomoci a povinnosti řediteli SVČ ukládá zákon č. 561/2004 Sb.,10 ve 

znění pozdějších právních předpisů (§ 164 - § 165 uvádíme pouze části, které se týkají 

ředitelů SVČ): 

• ředitel rozhoduje o poskytování vzdělávání a školských služeb, není-li v zákoně 

uvedeno jinak; 

• ředitel odpovídá za poskytované vzdělání a školské služby v souvislosti se 

školským zákonem; 

• ředitel zodpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských 

služeb;  

• ředitel vytváří podmínky pro inspekci České školní inspekce a přijímá opatření 

s ní spojená; 

• ředitel vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

• ředitel zajišťuje informování o průběhu a výsledcích vzdělávání; 

• ředitel zodpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky v rámci 

činnosti zařízení 

• ředitel zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí dále: 
                                                 
10 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů 
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o stanovuje organizaci a podmínky provozu zařízení; 

o zodpovídá za využívání finančních prostředků daného zařízení. 

K výrazné změně v oblasti činnosti a postavení ředitele (nejen) SVČ dochází 

s účinností novely školského zákona č.  472/2011 Sb., k 1. 1. 2012 podle § 168. 

Ředitelem SVČ se může stát pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon 

činnosti  podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,. Ředitelé jsou na vedoucí pracovní místo 

jmenováni zřizovatelem na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. 

Během posledních 6 měsíců může zřizovatel vyhlásit na ředitele organizace konkurz. 

V případě vyhlášení musí být konkurz vyhlášeno nejpozději 3 měsíce před skončením 

pracovního poměru. Zřizovatel je povinen konkurz vyhlásit v případě, že návrh podá 

Česká školní inspekce. V případě, že konkurz není vyhlášen, doba pracovního poměru 

je prodloužena na dalších 6 let. 

Ředitel je odvolán z funkce v případě, že nesplnil některé z podmínek týkající se 

zahájení a úspěšného ukončení studia, pozbytí předpokladu pro výkon činnosti ředitele, 

nesplnění podmínky získání znalosti z oblasti řízení školství a v případě organizační 

změny. 

Uvedená novela, a nutno podotknout, že dlouho připravovaná, vnesla do oblasti 

školství otázky na obou stranách. V prvním případě se jednalo především o ředitele 

všech typů škol, kdy reálná možnost jejich odchodu k 31. 7. 2012 byla pro některé 

z nich minimálně překvapující. Obsah navrhované novely byl s odbornou veřejností 

několikrát projednán, s obsahem tedy byli seznámeni také zřizovatelé jednotlivých SVČ 

a i v jejich případech novela zákona nevypadala jednoznačně. Možný výklad novely 

osvětlil na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až náměstek ministra 

Ing. Ladislav Němec, který zdůraznil pouze možnost konkurzy po 6 letech vyhlašovat. 

V případě SVČ musí konkurzy zřizovatel vyhlásit na podnět České školní inspekce. 

Ředitelé škol a školských zařízení byli až do změny zákona téměř neodvolatelní. 

Pokud totiž ředitel zvláště hrubým způsobem neporušil právní normu, zřizovatel jej 

nemohl odvolat a vyhlásit konkurz. 
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3.1.2 Zákon o pedagogických pracovnících – předpoklady 
pro výkon činnosti 
Ještě než uvedeme konkrétní předpoklady pro výkon činnosti ředitele SVČ, je 

nutné zmínit, že ředitel také při své činnosti ředitele vykonává stejně jako jeho 

spolupracovníci pedagogickou činnost a platí pro něj Předpoklady pro výkon 

pedagogického pracovníka – Zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických 

pracovnících - §3. 

Novela nařízení vlády č. 273/2009 Sb.,11 pak určuje řediteli SVČ počet hodin 

přímé výchovné práce, což je v jeho případě nejméně 1 výchovná skupina (resp. 

celoroční vedení alespoň 1 vzdělávací aktivity v průměrné délce nejméně 2 hodiny 

týdně). 

Zákon č. 563/2004 Sb., uvádí předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy v § 5: 

(1) „Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a 

získala praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro 

kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti 

nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 

b) 4 roky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy a školských 

zařízení s výjimkou školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné 

výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči, 

 (2) Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

"ministerstvo"), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem 

činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), může být jen ten, kdo 

vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal 

vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia 

pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 

4 písm. a). 

                                                 
11  Novela  nařízení  vlády  č.  273/2009  Sb.,   kterým  se  mění  nařízení  vlády  č.  75/2005  Sb.,  o 

stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko‐

psychologické činnosti pedagogických pracovníků 
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 (3) Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, 

obcí a svazkem obcí se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství 

získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu5) školský 

management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení školství.“ 

3.2 Zřizovatel středisek volného času 
Samosprávu oblasti školství vykonávají kraje a obec, což jsou nejpočetnější 

zřizovatelé SVČ v ČR. 

3.2.1 Obec 
Základní právní normou je v tomto případě zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

který v § 177 - § 182 uvádí povinnosti a pravomoci jednotlivých zřizovatelů SVČ: 

(1) „Územní samosprávu ve školství vykonávají 

a) obec, 

b) kraj. 

(2) Při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a 

zrušování škol a školských zařízení, dbá obec a kraj zejména o 

a) soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a 

kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem svého 

území,  

b) dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek. 

Obec 

§ 179 

(4) Obec nebo svazek obcí může dále zřizovat a zrušovat 

b) školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 
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3.2.2 Kraj 
§ 181 

(1) Kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího 

odborného vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením 

a zdravotním znevýhodněním, dále jazykového, základního uměleckého a 

zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy. Za tímto účelem kraj zřizuje a 

zrušuje 

j) školská zařízení pro zájmové vzdělávání  

(2) Kraj může dále zřizovat a zrušovat 

c) školy a školská zařízení, které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj 

prokáže potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení této školy nebo 

školského zařízení. 

§ 182 

(1) Kraj zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních 

prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. a) a z jiných 

zdrojů. 

(2) Kraj může právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 

zařízení, které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze 

státního rozpočtu podle tohoto zákona.“ 

3.2.3 Církev 
Dále jsou SVČ zřizována církví, kdy jde o registrované církve a náboženské 

společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 

církevní školy podle zákona č. 3/2002 Sb.,12 zákon o církvích a náboženských 

společnostech (§ 7., odstavec e)). 

a) ostatní právnické či fyzické osoby (tzv. soukromé školy a školská zařízení) 

                                                 
12 Zákon č. 3/2002 Sb., o zákon o církvích a náboženských společnostech 
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V tomto případě je základní právní normou zákon č. 306/1999 Sb., ve znění 

změny zákona č. 562/2004 Sb.,13 změna zákona o poskytování dotací školám, 

předškolním a školským zařízením. Tato legislativní úprava upravuje především 

finanční nároky na jednotlivé typy škol a školských zařízení, včetně pravidel pro získání 

dotace ze státního rozpočtu. 

Základní podmínkou pro získání dotace ze státního rozpočtu pro církevní i 

soukromá SVČ je zápis v rejstříku škol a školských zařízení. Nejsilnější zastoupení 

v případě církevních zařízení mají Salesiánská střediska mládeže, která fungují na deseti 

místech České republiky ve formě školské právnické osoby.  

3.3 Česká školní inspekce – partner ředitele 
i zřizovatele 
Změna školského zákona v případě ČŠI výrazně posiluje její vliv. Inspekce se 

stává partnerem pro jednotlivé zřizovatele. Inspektoři již nevykovávají „pouze“ 

inspekční činnosti. Kromě návrhu na vyhlášení konkurzu jsou členy konkurzní komise, 

která vybírá nejvhodnějšího kandidáta. Z pohledu hodnocení ředitelů SVČ z hlediska 

stanovení výše odměny je vliv ČŠI také výrazný. Mnozí zřizovatelé (viz praktická část 

práce) uvádějí jako jedno z mnohých kritérií pro stanovení výše odměny ředitele SVČ 

výsledek inspekční činnosti.  

V březnu 2012 byly na stránkách České školní inspekce zveřejněny Závěry a 

doporučení Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České republice14. Dokument je 

primárně určen pro ředitele škol, otázky týkající se hodnocení ze strany zřizovatele jsou 

aplikovatelné na ředitele SVČ. Z pohledu hodnocení ředitelů SVČ zřizovatelem pro 

potřeby stanovení výše odměny uvádíme: 
„Příprava na vykonávání funkce ředitele školy je omezená a ředitelé nejsou 

dostatečně uznáváni ani odměňováni. ČŠI usiluje o hodnocení určitých prvků ve vedení 

a řízení škol, jde však většinou o dodržování předpisů a jen málo pozornosti je 

věnováno schopnostem ředitele směrovat pedagogický proces či potřebám jeho 

                                                 
13 Novela zákona č. č. 562/2004 Sb., změna zákona o poskytování dotací školám, předškolním a školským 
zařízením. 
14 SANTIAGO, Paulo, Alison GILMORE, Deborah NUSCHE a Pamela SAMMON. Zpráva OECD o hodnocení 
vzdělávání v České republic: Závěry. In: [online]. 2012 [cit. 2012‐03‐22]. Dostupné z: 
http://www.csicr.cz/getattachment/c73fad98‐f445‐4868‐8eb7‐bbad2dcc593d 
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profesního rozvoje. Zřizovatelé ředitele škol povětšinou nehodnotí, výjimkou je 

posuzování finančních aspektů řízení rozpočtu. Neexistuje vazba mezi hodnocením 

ředitelů škol a údaji o výsledcích žáků či kvalitou výuky a učení.“ 
I když se může na první pohled zdát, že uvedená neexistující vazba mezi 

hodnocením ředitelů a výsledků žáků se týká pouze škol, jejichž žáci jsou klasifikováni, 

v rámci SVČ můžeme podobné vazby také identifikovat. Typickým příkladem může být 

úspěšnost děti, žáků a studentů na soutěžích a olympiádách. Uvedená cílová skupina se 

účastní soutěží a olympiád od nejnižších okresních kol až po krajská kola. 
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4. Hodnocení ředitelů 
4.1 Hodnocení zřizovatelem – teoretický základ   
Josef Koubek definuje potřebu hodnocení v knize Personální práce v malých 

podnicích15: „Každý zaměstnavatel potřebuje vědět, jaké má pracovníky, jak tito lidé 

pracují a přispívají k hospodářským výsledkům a dobré pověsti podniku. Na druhé 

straně i každý pracovník potřebuje vědět, jak se na něj jeho zaměstnavatel dívá, jak je 

spokojen s jeho prací.“  

Renata Kociánová se v knize Personální činnosti a metody personální práce16 

kromě  orientace na výkon ještě v rámci hodnocení zaměřuje na pracovní chování: 

„Hodnocení pracovníků je významnou činností, která poskytuje organizaci představu o 

výkonech, jednání a pracovních schopnostech jednotlivců. 

Přestože je běžně v praxi (a v současnosti již méně v odborné literatuře) užíván 

termín hodnocení výkonu, ve skutečnosti zpravidla nejde pouze o oblast výkonu (ve 

smyslu výsledků práce), ale součástí hodnocení pracovníka je i jeho pracovní chování, 

které zahrnuje přístup k práci a k lidem“  

Hodnocení podle Josefa Koubka v knize Personální práce v malých podnicích17 

spočívá v: 

• „zajišťování toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a 

požadavky svého pracovního místa, jaké jsou jeho pracovní chování a vztahy ke 

spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiž v souvislosti s prací 

přichází do styku; 

• sdělování zjištěných výsledků jednotlivým pracovníkům a projednávání těchto 

výsledků s nimi; 

                                                 
15 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých podnicích. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2003, str. 120. 
ISBN 80‐247‐0602‐4. 
16 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 
2010, str. 146. Psyché (Grada). ISBN 978‐80‐247‐2497‐3. 
17 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých podnicích. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2003, str. 120. 
ISBN 80‐247‐0602‐4. 
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• hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu pracovníků a v realizace opatření, 

která tomu mají napomoci.“ 

Josef Koubek zde zároveň uvádí dvě formy hodnocení: 

a) „neformální 

b) formální 

Neformální hodnocení popisuje jako průběžné hodnocení pracovníka jeho 

nadřízeným během vykonávání práce. 

Formální hodnocení je většinou racionálnější, standardizované, je periodické, má 

pravidelný interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. 

Proto důležitá personální rozhodnutí by měla být založena na formálním hodnocení.“ 

V případě implementace těchto teoretických poznatků do hodnocení ředitelů SVČ 

z pohledu zřizovatele můžeme i my uvést konkrétní případy neformálního i formálního 

hodnocení. S neformálním hodnocením se často setkáváme na různých akcích, kde se 

setkávají ředitelé i zástupci zřizovatele (konference, kde ředitelé prezentují dosavadní 

úspěchy v dané oblasti, na soutěžích, kterých se účastní členové kroužku SVČ, 

na poradách, kdy má zástupce zřizovatele možnost aktuálně porovnat přístup 

jednotlivých ředitelů k novým informacím...). 

Budeme-li se v rámci práce věnovat hodnocení ředitelů SVČ, bude se jednat 

především o hodnocení formální. Toto hodnocení v prostředí SVČ by mělo být 

pravidelné, plánovité a především založené na kritériích, které jsou známy vše 

hodnoceným. 

Hlavním cílem hodnocení ředitelů by neměla být pouze orientace na výkon 

(zvýšený počet pobytových akcí, více účastníků v zájmových kroužcích), ale také 

rozvoj člověka jako zaměstnance, který na sobě pracuje. Dalším neméně důležitým 

faktorem je také motivace k další práci, která by měla pokračovat po hodnocení 

ze strany zřizovatele. 
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František Hroník v knize Hodnocení pracovníků18 uvádí tři oblasti hodnocení 

pracovníků. Jde o hodnocení, které je zaměřeno na výstupy (výkony), procesy a vstupy. 

Pokusíme se ho nyní aplikovat na hodnocení ředitelů SVČ z pohledu zřizovatele: 

1) V případě výstupu (výkonu) lze jasně uvést, co v případě ředitelů SVČ lze 

hodnotit: 

a) počet řízených pedagogických a nepedagogických pracovníků,  

b) počet odloučených pracovišť, která ředitel vede, 

c) počet zájmových kroužků, počet uspořádaných letních táborů... 

Při stanovení těchto jasných kritérií pro všechna SVČ např. v rámci kraje 

dosáhneme kritérií, na jejichž základě můžeme nastavit spravedlivé hodnocení. 

Kromě uvedených kritérií je ale důležité přihlížet k okolnostem, které ovlivňují 

průběh zájmového vzdělávání. Tyto okolnosti se asi lépe posuzují v případě, kdy 

je zřizovatelem obec (např. zapojení problémové mládeže do činnosti SVČ jako 

prevence sociálně patologických jevů). 

2) U kategorie proces, která úzce souvisí s kategorií č. 1 a 3 můžeme zařadit 

komunikaci se zřizovatelem, komunikaci s obcí, počet oprávněných stížností ze 

strany cílové skupiny (rodičů), spolupráce s jednotlivými odděleními krajského 

úřadu, obecního či městského úřadu. Do kategorie proces řadíme také chování 

a postoje ředitelů k pracovníkům, bez nichž by zařízení typu SVČ nefungovalo. 

3) Do kategorie vstup můžeme zařadit účast na dalším vzdělávání, rozvoj 

dovedností, uplatňování teoretických vědomostí získaných v rámci 

manažerského studia do praxe v řízení SVČ. Tato třetí kategorie nejvíce souvisí 

s rozvojem práce ředitele, ale také s rozvojem ředitele jako osoby. Kategorie 

také úzce souvisí s motivací pro další práci, která je mnohdy negativněji 

ovlivněna nevhodným způsobem hodnocení, v extrémních případech vede 

k demotivaci, která s ostatními vlivy může vést např. k syndromu vyhoření, 

popř. k dobrovolnému odchodu ředitele z vedoucí pozice. 

 

                                                 
18 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, str. 20. ISBN 80‐247‐1458‐2. 
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Obrázek 1 Tři oblasti hodnocení 19

František Hroník uvádí tři oblasti hodnocení pracovníků. Jde o hodnocení, které je 

zaměřeno na výstupy (výkony), procesy a vstupy. 

Jak František Hroník uvádí v komentáři Tři oblasti hodnocení, je důležité, aby 

hodnocení obsahovalo všechny tři oblasti. „Vždy se může objevit ředitel, který dosahuje 

špičkových výkonů, má vynikající potenciál, ale svých chováním spíše druhé 

demotivuje nebo na ně působí destruktivně“. 

Základním předpokladem pro hodnocení těchto oblastí jsou přesně 

vyspecifikovaná kritéria hodnocení, včetně odstupňování jednotlivých úrovní. 

V případě oblasti č. 1 není problém kritéria nastavit např. pro ředitele SVČ, kde je 

zřizovatelem kraj (možnost porovnávat nárůst zájmových útvarů, počty letních aktivit). 

V případě, že by tato kritéria chtěla nastavit obec, která zřizuje kromě SVČ ještě MŠ, 

ZŠ, ZUŠ apod., byl by již problém větší. Zodpovědný pracovník zřizovatele (referent) 

by musel oblast hodnocení č. 1 (tedy výstupy) zpracovat pro jednotlivé typy škol 

a školských zařízení zvlášť. Například mateřská škola totiž nezajišťuje takový počet 

pobytových akcí jako SVČ. Na druhou stranu by měl porovnávat oblast č. 2 a č. 3 mezi 

jednotlivými řediteli škol a školských zařízení v obci. V rámci obce či města, kde může 

být teoreticky hodnocení v těchto částech jednodušší, neboť s činností ředitele se 

zástupce zřizovatele setkává častěji. V některých případech naopak může dojít ke 

                                                 
19 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, str. 20. ISBN 80‐247‐1458‐2. 
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zkreslení hodnocení na základě osobních vztahů, které jsou v menších městech a obcích 

na jiné úrovni než v případě, kdy je zřizovatel kraj. 

V teoretické části kapitoly jsme uvedli, co je hodnocení, a aplikovali teoretické 

vědomosti na práci ředitelů SVČ. Další otázka, kterou si však nyní klademe je, proč 

vlastně zřizovatel potřebuje hodnotit ředitele SVČ. V současné době se s hodnocením 

v různých podobách setkáváme v případě, že zřizovatel: 

a) stanovuje výši příplatku za vedení  Při stanovení příplatku za vedení se v tomto 

případě pracuje se vstupy. Tedy např. počet pedagogických a nepedagogických 

pracovníků, počet odloučených pracovišť, organizování soutěží MŠMT, aj., 

b) stanovuje výši osobního ohodnocení, 

c) zvažuje vyhlášení či nevyhlášení konkurzu. 

Novelou školského zákona získává hodnocení určitě větší váhu a především 

význam. Doposud hodnocení mohlo, ale nemuselo probíhat, zřizovatel buď měl 

stanovená přesná kritéria nebo neměl. Situace se ale změnila a tlak na 

zřizovatele jednotlivých typů škol a školských zařízení bude silný. Nejinak tomu 

bude v případě ředitelů SVČ. 

d) odměňování 

V případě, že hodnocení pro potřeby stanovení odměny probíhá, z šetření 

v rámci této diplomové práce vyplývá, že 36% ředitelů (z celkového počtu 

odpovědí 146) je hodnoceno 2x ročně. Odměňování tedy tvoří neodmyslitelnou 

částku platu ředitele a do jisté míry také motivaci pro další práci.  

1) motivace – být lepší 

Kromě výše uvedené finanční motivace působí na ředitele také zhodnocení, 

které může proběhnout ústně, formou veřejného kladného zhodnocení (např. na 

poradě ředitelů, na poradě se zřizovatelem). Dobře provedené hodnocení ze 

strany zřizovatele může ovlivnit další výkony, vstupy i procesy, které ředitel 

SVČ realizuje. Milan Pol ve svém příspěvku Trendy v evaluaci práce vedoucích 
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pracovníků škol20 popisuje význam evaluace pro efektivitu práce školy. Pojem 

evaluace (autoevaluace) a hodnocení (sebehodnocení) považuje za synonyma, 

přestože v českém prostředí existuje  určitá diskuze o  shodnosti nebo rozdílnosti 

těchto pojmů.  

„Za významnou považujeme v teorii i praxi této oblasti pedagogické evaluace 

tendenci směřovat k využití synergického potenciálu vnitřní a vnější evaluace. 

Nevo (1995, s. 2) k tomu uvádí: Jen oba přístupy společně mohou vytvořit 

zdravý systém pro rozvoj školy. Interní evaluace je nezbytným předpokladem 

pro užitečnou evaluace externí a pouze smysluplná kombinace obou může do 

budoucna podporovat kvalitu i efektivitu práce školy.“ 

Příspěvek Milana Pola je primárně zaměřen na ředitele škol, závěry jsou ale 

aplikovatelné také na ředitele SVČ. Pol uvádí, že ke správnému hodnocení ředitelů není 

potřeba jen vhodného hodnocení vnějšího, ale je důležitá také stránka vnitřního 

hodnocení. V tomto případě sebehodnocení ředitele. I když předpokládáme, že každý 

vedoucí pracovník občas ve své práci hodnotí a bilancuje, hodnocení tohoto typu může 

být spíše povrchní (ovlivněné aktuálním stavem, často bývá realizováno na základě 

změny či možné změny, která by mohla ovlivnit nejen profesní život). Kolik ředitelů 

SVČ je ale v praxi schopno zhodnotit svoji vedoucí činnost stoprocentně otevřeně vůči 

svému zřizovateli tak, aby mohlo sloužit jako jeden z podkladů pro hodnocení,  je 

otázkou. Pro ředitele jako takového je však interní hodnocení důležité především 

z pohledu pracovního i osobního rozvoje. 

V rámci projektu Cesta ke kvalitě, který realizoval Národní ústav odborného 

vzdělávání  v roce 2011 bylo vytvořeno Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol21 

(dle poznámek v úvodu lze využít i pro školská zařízení po drobné úpravě).  Třinácti 

stránkový dokument popisuje zdroje informací pro hodnocení školy zřizovatelem a 

doporučená kritéria hodnocení. Tento materiál je využitelný při klasické kontrole ze 

strany zřizovatele, popř. ČŠI (orientuje se na výborně zpracované strategické 

dokumenty).  

                                                 
20 POL, Milan ‐ ERČULJ, Justina. Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. Orbis Scholae, Praha, 
Pedagogická fakulta UK. ISSN 1802‐4637, 2010, vol. 4, no. 1, s. 7‐27. 
21 Http://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni_skol_.pdf [online]. 
[cit. 2012‐03‐27]. 

31 



4.2 SWOT analýza – kritéria hodnocení 
V rámci práce vytvořila autorka práce SWOT analýzu kritérií pro stanovení 

odměn. Vycházíme zde z faktu, že 64% ředitelů SVČ v rámci šetření uvedlo, že znají 

kritéria hodnocení pro stanovení výše odměny.  

Silné stránky Slabé stránky 

• v případě, že je zřizovatelem kraj, 

jednoznačná pravidla pro všechna 

SVČ v kraji; 

• jsou-li kritéria známa, všichni ředitelé 

SVČ ví, na základě čeho budou 

hodnoceni, což vede k otevřeným 

vztahům zřizovatel x ředitel SVČ, 

popř. ředitel SVČ x ostatní ředitelé 

SVČ; 

• kritéria jsou stejná, i když se změní 

hodnotitel (např. odchod referenta pro 

SVČ);  

• ten, kdo „vybočí“ z kritérií nemůže 

být hodnocen; 

• v případě obcí neexistující kritéria, 

popř. kritéria, která nejsou ředitelům 

přístupná; 

• není jasná váha jednotlivých kritérií 

(např. co lze považovat za výborný 

výsledek – 5 bodů a co lze považovat 

za dobré – 3 body). 

Příležitosti Hrozby 

• Hodnoticí kritéria jako součást 

standardizace; 

• zřizovatel se zajímá o činnost SVČ; 

• spolupráce zřizovatele x ředitele SVČ 

(společné stanovení kritérií), která 

vede k lepšímu přijetí kritérií; 

 

• Stejná kritéria pro všechny školy a 

školská zařízení zřizované městem 

(obtížné srovnání kritérií a výstupů); 

• často se měnící kritéria (někdy i každý 

rok) 

• může docházet k technokratickému 

zhodnocení (není brán v potaz lidský 

faktor, empatie); 
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4.3 Kritéria hodnocení   
Prof. Karel Rýdl uvádí22 (otištěno v Učitelských novinách), že: „Hledání kritérií 

pro hodnocení ředitelů je prastará myšlenka PAU (Přátelé angažovaného učení) ještě 

z dob, kdy ministerstvo školství, jako zřizovatel většiny škol, chtělo v 90. letech 

hodnocení ředitelů zavádět. Nakonec vzniklo periodické hodnocení, ale o kritériích 

tehdy s učiteli nikdo nemluvil. Navíc se týkala především nepedagogických oblastí – 

a to hlavně ekonomických a právních, což je jen segment ředitelovy práce. Možná právě 

odtud se odvíjí názor, že ředitel přestává být pedagogem.“ 

František Hroník v knize Hodnocení pracovníků23 uvádí, „že v zásadě můžeme za 

kritéria hodnocení považovat reálný pracovní výkon, jednotlivé oblasti hodnocení, nebo 

kompetence (způsobilosti).“ 

Renáta Kociánová v knize Personální činnosti a metody personální práce24 uvádí 

kritéria hodnocení, která by měla splňovat základní požadavky: 

• „Kritérium musí měřit, co má být měřeno (validita kritérií); 

• Různí hodnotitelé by měli při použití určitého kritéria u konkrétního pracovníka 

dojít ke stejnému výsledku (objektivita kritérií); 

• Jedno kritérium nesmí vycházet z druhého (nezávislost kritérií); 

• Musejí odpovídat nárokům pracovní pozice hodnoceného pracovníka (hodnocení 

musí vycházet z popisu pracovního místa a nároků na pracovníka, popř. 

ze stanovených cílů);  

• Kritéria by měla odpovídat ( relevantnost kritérií) specifickým charakteristikám 

práce (různé činnosti předpokládají různé předpoklady, např. schopnosti 

a dovednosti v oblasti komunikace mohou být v rozsahu od vyřizování 

písemností u administrativních činností po mediální komunikaci u tiskového 

mluvčího) apod. 

                                                 
22 RÝDL,Karel.Jakhodnotitředitele. Http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=274 [online]. [cit. 2012‐
03‐27]. 
23 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, str. 28. ISBN 80‐247‐1458‐2. 
24 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 
2010, str. 149. Psyché (Grada). ISBN 978‐80‐247‐2497‐3. 
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• Kritéria musí být srozumitelní a jednoznačná; 

• Počet kritérií nemá být příliš velký.“ 

Jaroslav Štěpaník uvádí v knize Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe25, 

že: „Jen menší část pracovního hodnocení může zachytit přesně měřitelný výkon. 

Většina hodnoticích kritérií mívá subjektivní povahu, to znamená, že posuzuje subjekt – 

hodnotitel. Ten musí přirozeně usilovat o co nejobjektivnější hodnocení, jistou 

subjektivitu hodnocení však nelze nikdy plně vyloučit. Mnoho proto záleží jak na 

schopnostech hodnotitele, tak na jeho školení a tréninku“. 

Zásadní v případě ředitelů SVČ však nejsou jen definovaná kritéria, ale především 

stanovení naplňování jejich úrovně. V některých případech se setkáváme s bodovým 

rozpětím 0 – 5, v jiných případech je využíváno bodů v rozsahu 0 – 30. Blíže jsou 

kritéria a dosahování jejich úrovní popsána v rámci kapitoly Analýza dostupných 

materiálů týkající se hodnocení ředitelů. 

4.4 Kompetenční model  

Odborná literatura a praxe především v zahraničních firmách směřuje k využívání 

tzv. kompetenčních modelů. František Hroník v knize Hodnocení pracovníků26 

kompetence pojímá jako způsobilost. 

„Představuje tedy soubor určitých předpokladů k určité činnosti. Proto má blíže 

k činnosti samotné než k vlastnosti či rysu. Kompetence jsou tedy definovány na 

základě analýzy činnosti. Například v různých kompetenčních modelech nacházíme 

kompetenci Orientace na zákazníka. Už z názvu je patrné, že je vytvořena na základě 

toho, co pracovník dělá, nikoli na základě toho, jaké má vlastnosti.“ 

Tento typ hodnocení je však z pohledu zřizovatele spíše opomíjen. Budeme-li se 

však držte toho, že hodnocení ředitele provádí daný pracovník zřizovatele, není v silách 

hodnotitele kompetence typu orientace na zákazníka, posun ve strategickém myšlení 

atd. kvalitně zhodnotit. Posun v uvedených kompetencích můžeme vidět po několika 

letech, když sledujeme celkový posun a rozvoj organizace.   
                                                 
25 ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, str. 78. 
Vedení lidí v praxi. ISBN 978‐80‐247‐2494‐2. 
26  HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, str. 29. ISBN 80‐247‐1458‐2. 
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V rámci projektu ESF Klíče pro život vznikají v klíčové aktivitě Standardizace 

kompetenční modely pro management SVČ. Na tvorbě kompetenční modelů se podíleli 

odborníci a vybraní ředitelé SVČ v rámci výzkumných šetření, která probíhala v roce 

2011. V současné době (duben 2012) se pracuje na kompetenčních modulech, které na 

stupnicích vymezují ideální stav kompetencí, které by měl ředitel SVČ naplňovat. 

Kompetenční modely se připravují pro pozici manažer malých SVČ, manažer velkých 

SVČ a nestátních neziskových organizací (NNO), zástupce pro pedagogickou činnost a 

zástupce pro ekonomickou činnost. Za velké SVČ zde realizátoři projektu označují 

taková zařízení, která mají vícestupňovou strukturu řízení a ve které existují samostatné 

manažerské pozice pro řízení pedagogické a ekonomické činnosti. Pro naši potřebu  

kompetenční model manažera velkých SVČ27: 

Kompetenční model je rozdělen na tři části, resp. na tři druhy kompetencí, které 

byl měl v ideálním případě ředitel SVČ mít: 

1) Obecné tvrdé kompetence 

Obecné tvrdé kompetence jsou popsány formou kombinované stupnice 1 – 3, 

vycházejí z metodiky Národní soustavy povolání a Národní soustavy 

kvalifikací. V přípravné fázi jsou definovány tyto kompetence a úrovně, které 

by měl ředitel dosahovat: 

• Počítačová způsobilost, úroveň 2 

• Ekonomická způsobilost, úroveň 3 

• Právní povědomí, úroveň 3 

• Jazyková způsobilost v češtině, úroveň 3 

2) Specifické tvrdé kompetence 

Specifické tvrdé kompetence jsou popsány kombinovanou formou  

(škála 0 – 5) 

• Strategické řízení, úroveň 4 

• Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů, úroveň 4 

• Řízení kvality, úroveň 4 
                                                 
27 KOLEKTIV AUTORŮ ‐ KONZULTANTŮ NIDM. Kompetenční model manažerů velkých středisek volného času 
– pracovní verze, vzniklo v rámci projektu Klíče pro život. 2012 
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• Řízení lidských zdrojů, personalistika, úroveň 4 

• Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, úroveň 4 

• Risk management, úroveň 4 

3) Měkké kompetence 

Měkké kompetence jsou popsány na kombinované stupnici 0 – 5. Za měkké 

kompetence považujeme interpersonální a kognitivní kompetence. 

• Kompetence k vedení lidí, úroveň 4 

• Kompetence k uspokojování klientských potřeb, úroveň 5 

• Kompetence k výkonnosti (orientace na cíl a výsledek), úroveň 5 

• Kompetence k řešení problémů, úroveň 5 

• Kompetence k plánování a organizování práce, úroveň 5 

• Kompetence k podnikavosti, úroveň 4 

• Kompetence k ovlivňování ostatních, úroveň 5 

• Kompetence ke kooperaci, úroveň 5 

 Na začátku realizace klíčové aktivity, jejíž součástí je také uvedený kompetenční 

model, byly vedeny diskuze na téma, co nám (ředitelům SVČ) může oblast 

standardizace ať již organizací jako takových nebo standardizace ředitele přinést. 

Počáteční obavy u ředitelů SVČ pramenily především z toho, že se obávali nastavení 

jednotných standardů pro organizace a pro ředitele. Po ukončení klíčové aktivity bude 

uvedený kompetenční model k dispozici na webových stránkách všem zájemcům a 

především ředitelům pro jejich osobní profesní růst. Vzhledem k předpokládanému 

zájmu o hodnocení ředitelů SVČ ze strany zřizovatele můžeme očekávat diskuzi či 

využití jednotlivých kompetencí jako podklad pro hodnocení ředitelů.   
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4.5 Metody hodnocení  
4.5.1 Hodnotící pohovor 
Renata Kociánová uvádí v knize Personální činnosti a metody personální práce28 

několik metod hodnocení pracovníků. V rámci praxe hodnocení ředitelů SVČ se 

nejčastěji využívá metody rozhovoru: 

„Hodnotící rozhovor je příležitost k výměně názorů mezi nadřízeným a 

pracovníkem. Zásadní význam má příprava nadřízeného i hodnoceného pracovníka. 

Hodnotitel by si měl ujasnit nároky na pracovní místo hodnoceného pracovníka, 

připravit si podklady k jeho činnosti za hodnocené období a uvažovat o působení 

pracovníka v příštím období. Hodnocený pracovník si ujasní argumenty ke své činnosti 

za uplynulé období a své představy pro příští období.“ 

Budeme-li mluvit konkrétně o hodnocení ředitelů z důvodu stanovení výše 

odměny, bude hodnotící pohovor vyvrcholením hodnotící činnosti. Předchází mu 

vyplněný dotazník, který reflektuje uplynulé období. Dále se k hodnocení v případě 

SVČ, která jsou zřizována krajem, vyjadřují také jiná oddělení krajského úřadu 

(ekonomické…), v některých případech se setkáváme s vyjádřením daného města, na 

jehož území SVČ funguje. 

Renata Kociánová popisuje základní pravidla pro vedení hodnoticího pohovoru, 

jeho postup, možné připravené otázky. Zároveň také uvádí časté chyby hodnotitelů. 

Z našeho pohledu je také nutné uvést, kdo hodnocení ředitelů fakticky provádí. 

Nejčastěji se jedná o pracovníky (nejčastěji referenty) krajského úřadu, kteří mají 

agendu SVČ  v kompetenci, v případě SVČ, která jsou zřizována obcí, je hodnocení 

prováděno pracovníkem, který má v kompetenci školy a školská zařízení. Konečnou 

podobu pak dává hodnocení nadřízený daného referenta.  

František Hroník v knize Hodnocení pracovníků29 uvádí metodu tzv. motivačně 

hodnotícího pohovoru. Tomuto pohovoru předchází příprava jak z pohledu 

hodnoceného (vyplnění dotazníku), tak vyplnění dotazníku z pohledu hodnotitele. 

Metoda motivačně – hodnotícího pohovoru má z tohoto pohledu dvě výhody: 

                                                 
28KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2010, 
str. 153, Psyché (Grada). ISBN 978‐80‐247‐2497‐3  
29 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, str. 56. ISBN 80‐247‐1458‐2. 

37 



• „je zaměřena na minulost, přítomnost i budoucnost; 

• je podkladem pro osobní rozvoj hodnoceného;“ 

V případě, že je hodnocení prováděno jenom na základě hodnotícího pohovoru, je 

zde velké riziko, že hodnocení nebude objektivní. Z pohledu hodnocení ředitelů SVČ se 

nám tedy jeví jako nejlepší využití motivačně – hodnoticího pohovoru. Ten bude 

podpořen hodnocením tzv. tvrdých dat (tedy hodnocení, které je zaměřeno na výkon).  

4.5.2 Porovnání dat (výstupů činnosti) 
Porovnáním výstupů, které jsou měřitelné (nejčastěji hodnoty uváděné v číslech, 

která lze navíc porovnat s výsledkem z minulého roku), vidíme jasný posun či ústup 

výkonnosti. Z našeho pohledu se jeví jako jedna z prokazatelných metod a je založena 

na faktech, která jsou porovnatelná i v rámci jiných zařízení. Do tohoto druhu můžeme 

zařadit uvedená kritéria. Vzhledem k tomu, že uvádíme hodnocení, které má sloužit 

jako podklad pro odměňování, musí být jednotlivé aktivity „nad rámec“ běžné agendy 

ředitele. Názory na „nad rámcové“ aktivity se mohou v rámci různých zřizovatelů lišit. 

Jako příklad uvádíme výstupy, které mohou být relativně dobře měřitelné:    

Rozdíl počtu uskutečněných akcí v určitém období (srovnání s počtem akcí a 

počtem účastníků za minulý rok, popř. minulé hodnocené období). 

 Toto kritérium se jeví vhodně především z toho důvodu, že příležitostné aktivity se do 

výkonového normativu ve většině krajů (stejně jako další formy práce) nezapočítávají. 

Do výkonového normativu, který stanovuje nárok na pedagogické pracovníky, se 

započítávají pouze počty účastníků (žáků a studentů) v zájmových útvarech.  

a) Počet podaných žádostí, které byly podány v rámci grantového řízení města, 

kraje,  různých druhů ministerstev (Ministerstvo školství, Ministerstvo životního    

prostřední, Ministerstvo kultury). Zde je potřeba rozlišit váhu jednotlivých 

žádostí. Je velký rozdíl mezi grantem, který je podán v rámci obecního 

grantového schématu a mezi podáním projektu v rámci Evropského sociálního 

fondu (dále jen ESF). Jednou z dalších možností je také využití nadačních fondů 

firem či společností, které se podílejí na spolufinancování daných aktivit. 

b) Počet uskutečněných (probíhajících, ukončených) projektů, které byly   

realizovány na základě výše uvedených výzev. 
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c) Počet uskutečněných vzdělávacích aktivit v rámci Národní agentury 

vzdělávacích programů (projekt Gruntvig, Comenius...), které jsou ve většině 

případů určeny na podporu dalšího vzdělávání členů i celých skupin 

pedagogického sboru. Jejich příprava především v případě prvních žádostí klade 

na žadatele poměrně vysoké nároky (jazykové, projektové). Účast pedagogů či 

celých sborů pak ale může mít pozitivní dopad na celé SVČ, popř. obec 

(navázání dlouholeté spolupráce, možnost přijímání stážistů ze zahraničí v rámci 

reciproční návštěvy).  

d) Počet účastníků v otevřených klubech, kdy může otevřený klub soužit jako 

prevence sociálně patologických jevů v rámci města. Popř. další aktivity, které 

příznivě působí na kriminalitu dětí a mládeže. 

Za ideální v tomto případě můžeme považovat spolupráci ředitele SVČ a 

zřizovatele, kteří společně nastaví kritéria hodnocení pro následující období. V případě, 

že se připravuje rekonstrukce SVČ, jedním z kritérií hodnocení bude i tato oblast. 

V případě, že je zřizovatelem obec, může jako jedno z kritérií nastavit aktivní prevenci 

sociálně patologických jevů (např. zřízení nového otevřeného klubu pro problémovou 

mládež v daném městě). Kritéria by měla být stanovena tak, aby reagovala na potřeby 

obce. V rámci SVČ, která jsou zřizována krajem a církví, je pak obtížnější kritéria 

tohoto charakteru nastavit. I v tomto případě však existuje možnost a to taková, že 

kritéria jsou nastavena ve spolupráci s pracovníky obce, kteří znají problematiku daného 

města. Na hodnocení jednotlivých kritérií se pak pracovníci obce musí podílet. 

Určitou roli při posuzování těchto typů aktivit pak bude mít velikost daného 

zařízení. Rozdělení SVČ na „malá“ a „velká“ již bylo několikrát diskutováno, včetně 

pravidelných celostátních setkání ředitelů SVČ, která se konají pravidelně 1x za dva 

roky. V rámci projektu Klíče pro život byly v klíčové aktivitě standardizace SVČ dělena 

na malá a velká podle následujícího kritéria. Má-li organizace zástupce pro 

pedagogickou a ekonomickou činnost, jde o SVČ velkého charakteru. Dalším kritériem 

je vícestupňová struktura řízení. 

Úkolem zřizovatele je potom stanovit hodnotu jednotlivých bodů, včetně jejich 

bodového rozpětí.  Základním předpokladem pro kladné přijetí této metody hodnocení u 

ředitelů SVČ je informovanost o této metodě ještě před začátkem daného hodnotícího 

období. 
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V rámci propagace zařízení můžeme zmínit ještě jednu aktivitu, která sice není 

nikde jako kritérium hodnocení označena, ale zřizovatelé si jí velmi často všímají. Jedná 

se o propagaci daného zařízení v médiích. Od pravidelné inzerce aktivit (kroužků, 

táborů, akcí) v místních novinách až po reportáž celostátně sledované televize. Do 

budoucna vzhledem k možné diskuzi na téma potřebnosti zařízení pro zájmové 

vzdělávání by právě propagace jednotlivých zařízení mohla být jedním z hodnotících 

kritérií. 

4.5.3  360 stupňová zpětná vazba 
Metoda 360 stupňové zpětné vazby je metoda, která je dnes spíše využívána 

v komerční sféře, na druhou stranu jde také o jednu z metod hodnocení, která byla 

využita v již zmíněném projektu ESF Cesta ke kvalitě. V některých organizacích se již 

tomuto způsobu hodnocení částečně přiblížili. Kraje, které zřizují SVČ, využívají více 

hodnotitelů (ostatní odbory krajského úřadu nebo hodnocení zástupce obce, kde SVČ 

působí).  Zůstaneme-li při hodnocení zřizovatele pro potřeby odměňování, bude 

administrace a vedení této metody pro jednoho pracovníka zřizovatele velmi náročná. 

V případě, že budeme mluvit o hodnocení ředitele SVČ po uplynutí jeho období ve 

funkci (tedy v případě, že se zřizovatel rozhoduje, zda-li má či nemá vyhlásit konkurz), 

bude mít tato metoda určitě své příznivce ze strany zřizovatelů. Základní výhodou je, že 

na hodnocení nepodílí pouze jedna osoba, ale jsou k hodnocení přizváni další zástupci 

zřizovatele. V případě hodnocení ředitelů SVČ by tento model mohl být aplikovatelný 

takto: 

1) Sebehodnocení (ředitel hodnotí sebe samého na základě daných otázek). 

2) Hodnocení 1. nadřízeného (např. referent pro SVČ) 

3) Hodnocení 2. nařízeného (např. vedoucí oddělení mládeže) 

4) Hodnocení podřízeného  

Využití člena týmu daného SVČ při hodnocení ředitele je v tomto případě 

minimálně diskutabilní. Samozřejmě se nám nabízí, aby tím hodnotitelem byl 

zástupce daného ředitele. Je třeba si v tomto případě ujasnit případná rizika, 

která spočívají v možnosti, že se zástupce bude chtít hlásit do možného 

konkurzu, popř. jiné osobní neshody. Do určité míry by riziko nesprávné volby 
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mohlo být ošetřeno výběrem 2 podřízených. Problém by v tomto případě nastal 

v případě malých SVČ (v SVČ např. pracují kromě ředitele jen další dva 

pedagogové na plný úvazek).  

5) Hodnocení kolegou  

V tomto případě lze využít hodnocení jiného ředitele SVČ v kraji, hodnocení 

ředitele SVČ ve stejném městě bych nedoporučovala vzhledem k možné 

„soutěži“ v rámci daného města. V menších městech (okresního charakteru), kde 

v současné době fungují dvě SVČ, dojde pravděpodobně ke sloučení pod jedno 

zařízení a tedy k výběru nejvhodnějšího ředitele. Na druhou stranu ani 

hodnocení ředitelů v rámci kraje nemůže být zcela objektivní, neboť síť SVČ je 

v jednotlivých krajích velmi propojená a do značné míry jsou jednotliví ředitelé 

v „kamarádském“ nebo naopak „nepřátelském“ vztahu. 

6) Hodnocení klientem 

V tomto případě může být hodnocení doplněno z řad rodičů či jiných účastníků 

zájmového vzdělávání, kteří SVČ pravidelně a dlouhodobě navštěvují. 

Vzhledem k tomu, že má autorka práce s tou metodou osobní zkušenost, je nutné 

konstatovat, že bez důkladného proškolení jednotlivých hodnotitelů a seznámení s tímto 

principem hodnocení není tato metoda aplikovatelná. Základním předpokladem k tomu, 

aby byli výše uvedení hodnotitelé schopni správně hodnotit ředitele SVČ, je nutné 

popsat úroveň jednotlivých kritérií tak, aby nedocházelo ke zkreslení jednotlivých bodů 

hodnocení. 

4.6 Chyby při hodnocení z pohledu zřizovatele 
střediska volného času 
Na základě chyb, které uvádí Renata Kociánová v knize Personální činnosti a 

metody personální práce a které jsou dány okolnostmi terénu, uvádíme chyby, kterých 

se mohou jednotlivý pracovníci zřizovatelů při hodnocení dopustit: 

1) Kladné hodnocení pro politicky „oblíbeného“ ředitele 

Jak už bylo v úvodu práce zmíněno, i v případě oblasti školství dochází 

k politickým tlakům na různé pozici. Ani pozice ředitele SVČ není v tomto 
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případě žádnou výjimkou. Může se tedy stát, že hodnotitel je k politicky 

oblíbenějšímu řediteli shovívavější, popř. hodnocení může upravit jeho 

nadřízený. Dalším negativním jevem může být tzv. „klientelismus“. Znamená to, 

že ředitel je ochotný připravovat pro svého zřizovatele akce a aktivity 

nevztahující se přímo k jeho hlavní činnosti. Jedná se například o pobyty, 

zájezdy, turnaje či jiné aktivity pro zaměstnance zřizovatele či přímo pro 

vedoucí pracovníky. 

2) Kladné či negativní osobní vztahy mezi hodnotitelem a hodnoceným 

Vzhledem k tomu, že část ředitelů je ve funkci již několik let (výjimkou nejsou 

asi ředitelé, kteří jsou ve funkci okolo 30 let), vznikají mezi pracovníky úřadů a 

řediteli vztahy (kladné i záporné), které mohou ovlivnit hodnocení. Ve 

vyhrocených případech pak dochází k odchodu ředitele z funkce právě na 

základě „vyhrocených“ vztahů se zástupcem zřizovatele. Dalším případem pak 

může být tendence hodnocení všech průměrem. Vykonávat dané kritérium 

středně dobře nemusí a někdy ani není špatně. Jde jen o to, aby nebylo 

stanoveno pouze jedno jediné hodnotící kritérium. K objektivizaci hodnocení by 

nepřispělo, kdyby všechna kritéria byla hodnocena středně dobře. V tomto 

případě je zřejmé, že by hodnotící škála neměla být lichá (3, 5, 7, 9). 

3) Hodnocení všech je na stejné úrovni, všichni pracují dobře či naopak 

Dále se můžeme setkat s tím, že referent, který má v kompetenci hodnocení 

ředitelů, je příliš shovívavý, všechny ředitele hodnotí kladně (rozumí jejich 

problémům, chápe rozhodnutí v případě…) 

4) Hodnocení na základě dlouholetých zkušeností 

Může se stát, že hodnotitel není schopen na základě aktuálních faktů zhodnotit 

práci ředitele adekvátně. Neustále se vrací k minulosti, vzpomíná na to, jak to 

bylo před pěti lety, z našeho pohledu to můžeme nazvat jako hodnotící 

vzpomínkový optimismu. 

5) Hodnocení na základě krátkého období 

Hodnotitelům se dále může stát, že hodnocení ředitele je ovlivněno událostí 

(např. negativní vystoupení hodnoceného na poradě ředitelů, oprávněná kritika 
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zřizovatele před ostatními řediteli SVČ), přes kterou není hodnotitel schopen se 

přenést. 
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5. Odměňování ředitelů, odměny 
Ředitelům SVČ náleží dle zákoníku práce30 plat, který je složen z tzv. nárokových 

a nenárokových složek platu: 
a) Nárokové složky: 

• Základní plat (stanovený dle zařazení ředitele do platové třídy a do 

platového stupně) 

• Příplatek za vedení (stanovuje zřizovatel) 

• Příplatky za sobotní, nedělní práci a práci ve svátek 

b) Nenároková složka platu: 

• Osobní ohodnocení 

• Odměny (výši odměn stanovuje zřizovatel, nejčastěji je odměna 

vyplácena 2x za rok, jak vyplývá z šetření, které bylo provedeno v rámci 

této diplomové práce). 

Výši odměny řediteli v případě SVČ, která jsou zřízena krajem a obcí, určuje 

zřizovatel. Konkrétní finanční částka je pak vyplácena z finančního rozpočtu daného 

SVČ, který je určen na mzdy. Ředitel tedy při plánování mzdového rozpočtu musí 

počítat i se „svojí“ odměnou. V případě, že SVČ zřizuje obec, může také ona ze svého 

rozpočtu dát řediteli odměnu. Tento postup však není standardní.  Obce k němu 

nepřistupují především z toho důvodu, že by v dalších letech kraj (stát) mohl přestat 

poskytovat finance na odměny a financování by přešlo plně do kompetence obce (jako 

je tomu například u místních knihoven). S tímto faktem však souvisí to, že ředitel 

předběžně počítá s určitou výší odměny. V případě, že mu však zřizovatel navrhne vyšší 

odměnu, musí finanční částku na odměny „vzít“ z prostředků, které jsou určeny na 

odměňování „řadových“ zaměstnanců. V extrémních případech může dojít ze strany 

ředitele až k porušení tzv. rozpočtové kázně v případě, že ředitele nebude mít na výši 

své odměny finanční prostředky. Odměňování se svým způsobem stává 

kontraproduktivním, v mnohých případech demotivačním.  

                                                 
30 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších právních předpisů 

44 



Renata Kociánová v knize Personální činnosti a metody personální práce31 uvádí, 

že „odměňování (označované také jako „kompenzace/náhrada“ za práci) je velmi 

významnou personální oblastí pro organizaci i pro pracovníky. Odměňování je 

realizováno ve formě mzdy, platu či jiné peněžní nebo nepeněžní odměny, ovlivňuje 

množství a kvalitu budoucí práce. Odměňování je tak jedním z nejefektivnějších 

nástrojů motivace pracovníků, který má organizace a vedoucí pracovníci k dispozici. 

Systém odměňování by měl odpovídat potřebám organizace a potřebám jejich 

pracovníků, měl by být spravedlivý a motivující.“ 

Odměny mohou být vázány na povahu a význam vykovávané práce či na výkon 

pracovníka. Zákoník práce32 definuje odměnu v § 134: „Za úspěšné splnění 

mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel 

poskytnout zaměstnanci odměnu.“  

Slovo „může“ v souvislosti s tímto paragrafem je však pro odměňování velmi 

významné. Rozhodne-li se zřizovatel žádnou odměnu nestanovit, má k tomu z hlediska 

platné legislativy plné právo. Duhou otázkou je, co zřizovatel nejlépe v kritériích 

stanoví jako mimořádný nebo významný pracovní úkol (např. dostavba SVČ, 

rekonstrukce při přírodní pohromě, zapojení do evropských projektů atd.). Právě 

definice mimořádného nebo zvláště významného pracovního úkolu může být při 

nastavování kritérií nejobtížnější.  

                                                 
31 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 
2010, str. 160, Psyché (Grada). ISBN 978‐80‐247‐2497‐3 
32 Zákon č. 262/2006 Sb., zákon práce ve znění pozdějších právních předpisů 
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6.  Analýza dostupných materiálů  
Kapitola Analýza dostupných materiálů se věnuje metodickým pokynům 

jednotlivých zřizovatelů, kteří odměňují ředitele SVČ. Většina oslovených krajů, které 

zřizují SVČ, mají „metodické pokyny“ týkající se hodnocení pracovníků k dispozici na 

webových stránkách kraje. Tento dokument nejčastěji obsahuje pravidla pro stanovení 

výše osobního ohodnocení, příplatku za vedení a pravidla pro stanovení odměn. 

V rámci popisu uvádím vždy informace, které se týkají ředitelů SVČ, a zaměřuji se na 

část, která se věnuje stanovení odměn. Kraj Královéhradecký, Pardubický, Zlínský a 

kraj Vysočina již v současné době žádné SVČ nezřizují. 

V případě SVČ, která zřizují obce, je situace alespoň co se týče veřejných kritérií 

na webových stránkách zcela jiná. Obce (až na výjimky) nemají veřejně stanovena 

žádná kritéria hodnocení ředitelů SVČ. V případě, že jsou na webových stránkách 

některých měst kritéria uvedena, jedná se o kritéria hodnocení ředitelů mateřských nebo 

základních škol. To, že kritéria nejsou k dispozici na webových stránkách, neznamená 

však, že kritéria neexistují nebo je ředitelé nemají k dispozici.  

6.1 Zřizovatel kraj 
6.1.1 Jihočeský kraj 

Název a adresa zřizovatele: Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, U 

Zimního stadionu 1952, České Budějovice. 

Počet SVČ, které zřizuje kraj: 10 (z celkových 15) 

Název dokumentu: Směrnice – Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, 

k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských 

zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále jen „Zásady“).   

Popis dokumentu: Materiál je strukturován na články. Dokument kromě stanovení 

pravidel pro odměňování ředitelů popisuje podmínky a výše příplatku za vedení, 

zvýšení příplatku za vedení (včetně bodového odstupňování), kritéria pro poskytování 

osobních příplatků a zvláštní příplatky. Materiál je společný pro školy a školská 
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zařízení, která zřizuje Jihočeský kraj. Následující text byl zkrácen s ohledem na 

odměňování ředitelů SVČ33. 

„Odměny ředitelům jsou poskytovány: 

a) v červnu za příslušný školní rok 

v těchto oblastech, které jsou definovány jako mimořádné nebo zvláště 

významné pracovní úkoly, ve výši stanoveného limitu 50.000,-Kč za školní rok 

(každá oblast do 1/5 stanoveného limitu). Zároveň se hodnotí podle těchto 

oblastí v případě odstoupení ředitele z funkce. 

• oblast 1 „řízení“ – úroveň řízení školy a školského zařízení ředitelem, 

komunikace s úřady a veřejností včetně rodičovské veřejnosti, 

dodržování příslušných směrnic, metodických pokynů kraje a krajského 

úřadu i usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje, jakož i dodržování 

ostatních právních předpisů (např. předpisy EU v souvislosti 

s projektovou činností), výsledky šetření stížností apod. 

• oblast 2 „kvalita“ – úroveň  zpracování podkladových materiálů, 

správních rozhodnutí, výroční zprávy, hodnocení školy, výsledky 

kontrol, certifikátů jakosti i ocenění školy apod.  

• oblast 3 „prezentace“ – přijaté projekty, granty, včetně doby jejich 

realizace (minimálně v jednotlivém případě ve výši 400 tis. Kč), úspěšná 

účast školy v  mezinárodních soutěžích, organizace republikových a 

mezinárodních soutěží, úspěšné zastupování školy v soudních sporech, 

účast ředitele ve výběrových komisích a jiných komisích či sdruženích 

nad rámec jeho povinností, za dary získané pro školu apod. 

• oblast 4 „školní vzdělávací programy“ – míra účasti na tvorbě, inovaci 

nebo evaluaci školního vzdělávacího programu, vzdělávacích projektů 

vedoucích k dosahování klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů nebo 

                                                 
33 JIHOČESKÝ KRAJ. Směrnice – Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování 

osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský 

kraj [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=53260&par[view]=0 
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uplatnění moderních a efektivních metod ve výchovně vzdělávacím 

procesu a při poskytování školských služeb. 

Výsledná odměna může být zvýšena až o 50 % (zaokrouhluje se na tisíce 

nahoru) u ředitelů přejímající nebo nové organizace v případě sloučení nebo 

splynutí školy nebo školského zařízení v příslušném školním roce za práce 

spojené s tímto sloučením, splynutím.  

V mimořádných případech, které nejsou postižené ve výše uvedených kritériích, 

může vedoucí odboru navrhnout radě odměnu nad limit stanovený podle odst. 

(1) písmena a) pevnou částkou a mimo stanovený termín. 

Při návrhu udělení nebo neudělení odměny ředitelům škol a školských 

zařízeních se přihlíží k následujícím hlediskům: 

• kvalita plnění úkolů, vyplývajících z právních předpisů, směrnic apod. 

(dodržování termínů, komplexnost podkladů a další), 

• vyhodnocení případných stížností (oprávněnost, částečná oprávněnost, 

plnění přijatých nápravných opatření), 

• hodnocení školy a školského zařízení dle škály České školní inspekce, 

výsledků kontrol OŠMT KÚ včetně vyhodnocení nálezů neoprávněného 

čerpání finančních prostředků a celkové finanční kázně, 

• úroveň komunikace ředitele  

• celková kvalita řízení a zabezpečení školy a školského zařízení 

• strategie podpory a rozvoje školy. 

OŠMT KÚ přihlédne při návrhu výše odměny např. ke zkrácenému úvazku 

ředitele, nástupu do funkce ředitele v průběhu hodnoceného období. 

Při ukončení funkce ředitele školy v průběhu  hodnoceného  období na základě 

jeho vzdání se funkce je navržena odměna pouze za oblast 1 až oblast 4 úměrně 

části školního roku, po kterou ředitel působil ve funkci; za oblast 5 se odměna 

nenavrhne. 

V oblasti 3 „prezentace“ podle odst. (1.3.) lze odměnu navrhnout při splnění 

alespoň jedné zde uvedené aktivity; 
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b) v listopadu běžného roku 

oblast 5 „optimalizace“ – přizpůsobení počtu zaměstnanců školy nebo školského 

zařízení vývoji výkonových ukazatelů, rozhodných pro stanovení rozpočtu 

přímých výdajů a další úsporná opatření v oblasti poskytování školských služeb. 

c) po definitivním schválení hospodářského výsledku SVČ v následujícím roce 

radou kraje:  

za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu – 

za nezáporný výsledek hospodaření příspěvkové organizace se navrhne odměna: 

• do 15 tis.Kč za výsledek hospodaření v hlavní činnosti  

• do 30 tis.Kč za výsledek hospodaření v doplňkové činnosti, 

po schválení výsledků hospodaření školy a školského zařízení až po zapojení 

např. fondu odměn a rezervního fondu. 

Kritéria pro stanovení odměny za výsledek hospodaření v hlavní činnosti jsou: 

• Za záporný výsledek hospodaření OŠMT KÚ odměnu nenavrhne 

• Odměna za nezáporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti 

Limit odměn je stanoven s ohledem na celkový objem nákladů školy a šk. 

zařízení 

 
Celkové náklady  do 10 mil.Kč do 15 mil.Kč do 20 mil.Kč nad 20 mil.Kč

limit odměny 6 tis. Kč 9 tis. Kč 12 tis. Kč 15 tis. Kč 
 

 

Srážka za nedočerpání dotace z MŠMT na přímé výdaje  

 
nedočerpání dotace  0,2 - 0,49 % 0,5 – 0,79 % 0,8 – 0,99 % 1 a více % 

srážka z odměny 10 % 30 % 50 % 100 % 
 

 

Srážka za překročení závazného ukazatele (prostředky na platy, OON, pokud 

nevyplývá z jiného plnění) 
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překročení závazného ukazatele  prostředky na platy, OON 

srážka z odměny odměna se nenavrhne 
 

 

Srážka za překročení závazného ukazatele limitu počtu zaměstnanců 

v přepočteném počtu zaměstnanců 

 

Překročení závazného ukazatele 

(přepočtený počet zaměstnanců) 

0,1 - 0,499 0,5 – 0,999 1 a více 

srážka z odměny o částku 4 tis. Kč 8 tis. Kč 15 tis. Kč 

Odměnu lze poskytnout jen v tom případě, že celkový výsledek hospodaření 

školy a školského zařízení bude nezáporný. 

Odměna za výsledek hospodaření v doplňkové činnosti. 

Limity odměn navrhuje OŠMT s ohledem na zisk v doplňkové činnosti před 

zdaněním. 

Celkový zisk do 50 tis. 

Kč 

do 150 

tis. Kč 

do 300 

tis. Kč 

do 500 

tis. Kč 

do 800 

tis. Kč 

nad 800 

tis. Kč 

limit odměny 5 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 20 tis. Kč 25 tis.Kč 30 tis. Kč

 

Odměnu lze poskytnout jen v tom případě, že celkový výsledek hospodaření 

školy a školského zařízení bude nezáporný. 

d) návrh odměny při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního 

poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní 

důchod. Výši odměny a podmínky pro ředitele stanoví kolektivní smlouva nebo 

vnitřní platový předpis příslušné školy a školského zařízení.  

e) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, 

jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných 
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událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život. Výši 

odměny navrhne OŠMT KÚ dle individuálního posouzení; 

Odměny lze vyplácet jen v rámci limitu prostředků na platy přidělených 

příslušné škole a školskému zařízení.“ 

Poznatky k hodnocení 

Jihočeský kraj má zpracované jedno z nejpropracovanějších hodnocení ředitelů 

pro potřeby odměn. Můžeme na něj pohlížet ze dvou úhlů. V prvním případě je 

postaveno na získání určité částky za daný výkon v určených oblastech, které jsou jasně 

definovány. Za každou oblast může hodnocený získat až 10.000,-Kč. Hlavní otázkou 

však zůstává, nakolik jeden hodnotitel může posoudit např. míru účasti ředitele na 

tvorbě, inovaci nebo evaluaci školního vzdělávacího programu nebo úroveň řízení SVČ. 

Ředitelé v oblasti prezentace vyplňují zřizovatelem předloženou tabulku, do které uvádí 

míru prezentace SVČ. Jde především o grantovou činnost, výsledky v soutěžích apod. 

V tomto případě je důležité, aby zřizovatel zohlednil velikost SVČ a počet pracovníků, 

kteří se na těchto aktivitách pro zařízení mohou podílet.  

Kromě možnosti získání určité částky má tento zřizovatel stanovené také finanční 

postihy, které se týkají nečerpání dotace z MŠMT či překročení limitu.  

6.1.2 Jihomoravský kraj 
Název a adresa zřizovatele: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

Žerotínovo nám. 3/5, Brno. 

Počet SVČ, které zřizuje kraj: 22 (z celkových 32) 

Název dokumentu: Interní normativní akt volených orgánů Jihomoravského kraje (dále 

jen JMK) pracovní postup Poskytování odměn ředitelům škol.   

Popis dokumentu: Materiál je koncipován do bodů. V první části nabízí přehled 

související dokumentace (právní normy a zásady vztahů JMK k příspěvkovým 

organizacím). V poslední části jsou pak uvedeny odměny a dary v rámci Fondu 

kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), o kterých nerozhoduje zřizovatel. Popis 
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podmínek pro odměňování a jejich náležitosti byly z důvodu přítomnosti vzorců a 

odkazů zachovány v plném znění, odstraněno bylo pouze číslování dokumentu34:  

Podmínky pro poskytování odměn 

Ředitelům PO lze poskytovat odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo 

zvlášť významného pracovního úkolu. 

Mimořádné pracovní úkoly 

a) podíl na optimalizaci vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji včetně 

realizace s tím spojených očekávaných úsporných opatření 

b) odborná publikační a posuzovatelská práce nad rámec činnosti PO (školy 

nebo školského zařízení), včetně autorství učebnic, učebních a 

odborných textů v souvislosti s tvorbou školních vzdělávacích programů 

c) osobní podíl na zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů, zejména 

z prostředků EU 

Významné pracovní úkoly 

a) významné výchovně vzdělávací aktivity 

b) významné nadstandardní aktivity a významná prezentace PO, zahraniční 

spolupráce a spolupráce s ostatními subjekty v rámci kraje 

c) zajištění poskytování vzdělávání a školských služeb ve ztížených 

podmínkách (např. při rekonstrukcích a opravách a dalších významných 

investičních činnostech v příspěvkové organizaci) 

d) pozitivní výsledky kontrol na úseku BOZP, požární ochrany, dodržování 

hygienických předpisů, výsledky kontrolní činnosti realizované 

zřizovatelem, Českou školní inspekcí a dalšími ze zákona zmocněnými 

orgány 

e) zajištění odpovídající kvalifikovanosti zaměstnanců a péče o jejich 

rozvoj 

                                                 
34 JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Interní normativní akt volených orgánů Jihomoravského kraje (dále jen 

JMK) pracovní postup Poskytování odměn ředitelům škol. [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=11162&TypeID=2 

52 



f) plnění osobních specifických cílů ředitele PO 

g) další aktivity a řešení problémů přesahujících svým významem 

standardní činnost ředitele PO 

h) efektivita hospodaření s prostředky přidělovanými z rozpočtu zřizovatele 

a efektivní doplňková činnost, produktivní práce žáků 

Osobní specifické úkoly ředitele PO stanoví radní pověřený zabezpečováním 

úkolů v oblasti školství v záležitostech zřizovatelských funkcí na základě návrhu 

ředitele PO. Úkoly jsou stanoveny na školní rok. 

ZPŮSOB STANOVENÍ ODMĚN 

Bodové hodnocení 

a) Za hodnocení každé z oblastí uvedené pod bodem mimořádné pracovní 

úkoly a významné pracovní úkoly písmeno a) až e) může ředitel PO 

získat maximálně 10 bodů.  

b) Za hodnocení úkolů uvedených pod bodem významné pracovní úkoly 

písmeno f) může ředitel PO získat maximálně 30 bodů. 

c) Za hodnocení úkolů uvedených pod bodem významné pracovní úkoly 

písmeno g) může ředitel PO získat po individuálním posouzení významu 

řešeného problému maximálně 100 bodů.  

Základní hodnota bodu v korunách je 450,- Kč a může být upravena pro 

příslušný kalendářní rok s přihlédnutím k rozpočtovým možnostem školství 

Jihomoravského kraje. Hodnocení se provádí zpravidla 2x ročně. 

Hodnocení výsledku hospodaření 

a) Podmínkou pro přiznání odměn podle bodu významné pracovní úkoly 

písmeno h) je zejména dosažení lepšího výsledku hospodaření PO. Lepší 

výsledek hospodaření PO je vytvořen tehdy, jestliže skutečné náklady na 

provoz včetně odpisů spolu s vlastními výnosy hospodaření jsou menší než 

normativní příspěvek. Výše odměny je stanovena podle vzorce:  

X1=[(Rn-Rs)/2 ]0,5 
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kde Rn je součet normativního příspěvku na provoz včetně příspěvku na 

odpisy a vlastních výnosů v tis. Kč 

kde Rs jsou skutečné provozní náklady v tis. Kč 

a X1 výše odměny v tis. Kč 

Hodnota X1 se zaokrouhluje na desetiny (tj. na stokoruny). Odměna se 

vyčísluje pouze v případě, že výsledek rozdílu Rn - Rs má kladnou 

hodnotu.  

b) Další složkou odměny je konkrétní podíl na zlepšeném výsledku hospodaření 

a přímá odpovědnost ředitele PO za doplňkovou činnost; využívání 

prostředků získaných doplňkovou činností ke zkvalitňování hlavní činnosti – 

ve prospěch dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“) a výchovy a vzdělávání, 

nikoli pouze pro samoúčelný zisk; příbuznost doplňkové činnosti k orientaci 

PO, a dodržení závazných ukazatelů rozpočtu. Částka je stanovena podle 

vzorce: 

X2=y0,4 

kde y je výše výnosů v tis.  

X2 výše odměny v tis. Kč 

 

Je-li výnos menší než 5 tis. Kč, odměna se nevyčísluje.  

Celková výše odměn podle bodu 2.2 písm. h) je určena součtem:   

 

X = X1 + X2 

Hodnota X se zaokrouhluje na desetiny (tj. na stokoruny).

 

Procedurální náležitosti navrhování odměn 

Návrh na odměnu ředitele PO podle bodu způsob stanovení odměn podává radní 

pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti školství v záležitostech 

zřizovatelských funkcí Radě Jihomoravského kraje, která s konečnou platností 

rozhodne o poskytnutí a výši odměny.  Návrhy odměn za 1. pololetí školního 
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roku podle bodu mimořádný pracovní úkol a významný pracovní úkol písmeno 

a) až e) je předkládán Radě Jihomoravského kraje zpravidla do konce měsíce 

března; za 2. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce října včetně 

zhodnocení bodu významný pracovní úkol písmeno f). Při návrzích odměn za 

pedagogickou činnost a aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání se přihlíží 

i k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání Českou 

školní inspekcí.  

Odměny za činnosti podle bodu významný pracovní úkol písmeno g) mohou být 

navrhovány a následně Radou Jihomoravského kraje přiznávány po splnění 

významného úkolu.  

Návrhy na odměny pro ředitele PO podle bodu významný pracovní úkol 

písmeno h) mohou být Radě Jihomoravského kraje předloženy ke schválení až 

po definitivním potvrzení výše přídělů do fondu odměn.  

Na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje o poskytnutí odměn vyhotoví 

oddělení organizační a správní odboru školství dekrety a zajistí jejich podpis 

hejtmanem Jihomoravského kraje. Kopii podepsaného dekretu obdrží oddělení 

organizační a správní odboru školství k založení do osobního spisu ředitele PO. 

Odměny jsou vždy navrhovány a poskytovány pevnou částkou. Ředitelům PO 

nemůže být poskytnuta dvakrát odměna za tytéž mimořádné či významné 

pracovní úkoly. 

Odměny lze ředitelům PO vyplácet v rámci limitu prostředků na platy a odměny 

za pracovní pohotovost, přidělených příslušné příspěvkové organizaci nebo 

z prostředků získaných z hlavní a doplňkové činnosti. 

Příspěvková organizace vede v osobním spisu ředitele PO písemné záznamy 

o výši a důvodech poskytnutých odměn. 

Výše odměny stanovená dle bodu 2 může být krácena, popřípadě nepřiznána 

v závislosti na kvalitě a míře plnění běžných pracovních povinností ředitelem 

PO.“ 
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Poznatky k hodnocení 

Stejně jako v případě Jihočeského kraje jsou dána kritéria hodnocení. Z pohledu 

ředitelů SVČ chápu kritérium optimalizace za špatně popsané, předpokládám ale, že 

bylo ředitelům vysvětleno v rámci setkání se zřizovatelem. Z praxe víme o jediné 

optimalizaci v rámci tohoto kraje, a  to v případě sloučení DDM Šumná a DDM 

Znojmo. Ředitelé stejně jako v jiných krajích i tady vyplňují tabulku, která má zjistit 

splnění jejich mimořádných aktivit, které je následně ohodnoceno určitým počtem bodů. 

Z praxe některých ředitelů tohoto kraje víme, že bodová výše není známa. 

 V souvislosti s novelou školského zákona je nutné poznamenat, že Jihomoravský kraj 

jako zřizovatel vyhlásil na všechny ředitele škol a školských zařízení konkurzní řízení.     

6.1.3 Liberecký kraj 
Název a adresa zřizovatele: Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 

642, Liberec. 

Počet SVČ, které zřizuje kraj: 1 ( z celkových 16) 

Název dokumentu: Zásady pro poskytování odměn ředitelů příspěvkových organizací 

(dále jen PO) zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy 

a sportu    

Popis dokumentu: Materiál je rozdělen na články. Součástí jsou dvě přílohy, které 

uvádějí kritéria hodnocení ředitelů. Úvodní část obsahuje platné normy týkající se 

odměňování a popis pracovního úkolu, za které náleží řediteli odměna35. 

„Odměny ředitelům škol a školských zařízení podle výše uvedeného lze 

poskytovat za  kvalitní plnění manažerských a pedagogických úkolů při vedení 

školy nebo  školského zařízení, za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného pracovního úkolu, ve výši do stanoveného limitu  max. 30 tis. Kč za 

hodnocené období. 

Hodnocení ředitelů probíhá 2x ročně (za období leden – červen a za období 

červenec – prosinec příslušného kalendářního roku). Odměnu navrhuje vedoucí 

                                                 
35 LIBERECKÝ KRAJ. Zásady pro poskytování odměn ředitelů příspěvkových organizací (dále jen PO) 
zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu [online]. [cit. 2012‐03‐10]. 
Dostupné z: www.kraj‐lbc.cz/public/ekon/zU_textova_cast_ba4057e9b8.pdf 
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odboru školství pověřenému členovy rady kraje. Následující text byl zkrácen 

s ohledem na hodnocení pro stanovení výše odměny: 

Kritéria hodnocení ředitelů se odrážejí v jednotlivých oblastech hodnocení a je 

jsou jim přidělovány body. Kritéria jsou rozdělena do 1/3 stanoveného limitu. 

1) Oblast hodnocení v období leden – červen 

• A (kritérium řízení) – Výsledek hospodaření za předcházející rok 

(stupnice 0 – 20 bodů), hlavní ukazatel 

• B (kritérium řízení) – Spolupráce se zřizovatelem, komunikace, 

celkové řízení PO (stupnice 0 – 20 bodů) 

• C (kritérium kvalita) – Vyúčtování finančních prostředků za 

předcházející rok ( stupnice 0 – 20 bodů) 

• D (kritérium  prezentace) – Zapojení do dalších projektů, granty 

(stupnice 0 – 10 bodů) 

• E (kritérium  prezentace) – Nadstandardní práce, celková prezentace 

PO (stupnice 0 – 10 bodů) 

2) Oblasti hodnocení červenec – prosinec 

• A (kritérium řízení) – Výsledek výchovy a vzdělávání za příslušný 

školní rok – řízení (0 – 30 bodů), hlavní ukazatel. 

• B (kritérium řízení)– Výsledky hodnocení ČŠI v oblasti výchovy a 

vzdělávání – řízení (0 – 30 bodů), hlavní ukazatel. 

• C (kritérium kvalita) – Kvalita – správních rozhodnutí, celkové 

hodnocení PO (0 – 20 bodů) 

• D – (kritérium prezentace) Práce ředitele školy v oblasti koncepce 

oborového zaměření koncepce výchovy. Nadstandardní činnosti 

významné pro Liberecký kraj (0 – 30 bodů), hlavní ukazatel. 

Další články materiálu uvádějí výjimky v případě hodnocení ředitelů SVČ: 
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• Zvýšení odměny až do 20 % v případě sloučení nebo splynutí školského 

zařízení; 

• Snížení odměny v důsledku méně závažných závad (KÚ, ČŠI, finančního 

úřadu, úřadu práce) a v případě, že za uplynulé období bude na ředitele 

podána stížnost, která bude vyhodnocena jako částečně oprávněná; 

• Nebude navržena odměna v případě, že ČŠI zhodnotí oblast činnosti školy 

jako pouze vyhovující nebo nevyhovující na základě oprávněné stížnosti. 

• Nebude navržena odměna v případě zjištění závažného poručení 

rozpočtové kázně nebo mzdových předpisů zaviněné ředitelem; 

• Odměna není navržena v případě ukončení funkce ředitele školy v průběhu 

hodnoceného období.“ 

Poznatky k hodnocení: 

Kritéria hodnocení a stanovení následné výše odměny je v rámci tohoto kraje 

popsána velmi jednoduše, ředitel však jasně ví, na základě kterých kritérií mu byla 

odměna stanovena či naopak. Z našeho pohledu má hodnocení výhodu v tom, že je 

v příloze popsána alespoň obecnější váha jednotlivých kritérií, což se u ostatních krajů 

nevyskytuje. V případě, že nenavštíví v daném roce SVČ Česká školní inspekce, je 

ředitel diskriminován v bodě B, a snižuje se tak výrazně možnost získání až 30 bodů za 

oblast řízení.     

6.1.4 Moravskoslezský kraj 
Název a adresa zřizovatele: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, 28. října 117, Ostrava.  

Počet SVČ, které zřizuje kraj: 1 (z celkových 30) 

Název dokumentu: Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, osobní a zvláštní 

příplatek, odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským 

krajem. 

Popis dokumentu: 
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Aktualizovaný materiál je k dispozici na webových stránkách od 8. 2. 2012.  Kromě 

odměn popisuje stanovení příplatku za vedení, osobní a zvláštní příplatek36.  

„Odměny lze poskytnout po zohlednění ustanovení § 109 odst. 4 a 110 zákoníku 

práce, tj. po zohlednění složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti 

pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 

Odměny se poskytují zpravidla za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného pracovního úkolu, ke kterému ředitelé podstatným způsobem 

přispěli např. 

a) příprava a organizace akcí mimořádného významu a charakteru, 

b) osobní podíl ředitele na zapojení do projektů, 

c) osobní podíl ředitele na spolupráci se zřizovatelem v rámci 

racionalizačních záměrů, 

d) osobní podíl ředitele na spolupráci se zřizovatelem v rámci konkurzních 

řízení, organizace a realizace nostrifikačních zkoušek, realizace cílů, 

doporučení a záměrů, které zřizovatel veřejně deklaruje jako mimořádný 

úkol, 

e) realizace investičních záměrů, zkvalitňování materiálně technického 

vybavení, osobní podíl na odstranění havarijních stavů a likvidaci 

následků živelních událostí, 

f) získání většího objemu finančních prostředků do rozpočtu školy nebo 

školského zařízení nebo prokazatelnou úsporu nákladů trvalého 

charakteru, 

g) dosažení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace dle 

ustanovení § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
36 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, osobní a zvláštní příplatek, 
odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. [online]. [cit. 2012‐04‐01]. 
Dostupné z: http://verejna‐sprava.kr‐moravskoslezsky.cz/cz/pravidla‐pro‐stanoveni‐vyse‐priplatku‐za‐
vedeni‐‐osobni‐a‐zvlastni‐priplatek‐‐odmeny‐reditelu‐skol‐a‐skolskych‐zarizeni‐zrizovanych‐msk‐22420/ 
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Odměny na návrh vedoucího odboru školství, mládeže a sportu předkládá radě 

kraje náměstek hejtmana kraje pro oblast školství a schvaluje rada kraje 

s přihlédnutím k finančním možnostem.“ 

Poznatky k hodnocení: 

V rámci hodnocení kraje se setkáváme stejně jako u ostatních krajů 

s problematikou jasného vymezení některých kritérií, např. osobní podíl ředitele při 

zapojení do projektů. Jaká je minimální finanční výše projektů, co se považuje za 

osobní podíl ředitele? 

Moravskoslezský kraj společně s Olomouckým krajem mají v oblasti hodnocení 

ředitelů škol a školských zařízení jednoznačné prvenství. Moravskoslezský kraj zavedl 

tzv. periodické hodnocení ředitelů. Každých 5 let jsou ředitelé hodnoceni podle kritérií, 

která jsou uvedena na webových stránkách. Po skončení periodického hodnocení buď 

ředitel zůstává ve funkci nebo je na jeho místo vyhlášen konkurz.    

6.1.5 Olomoucký kraj 
Název a adresa zřizovatele: Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, 

Jeremenkova 40a, Olomouc 

Počet SVČ, které zřizuje kraj: 6 (z celkových 18)   

Název dokumentu: Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 

krajem    

Popis dokumentu: 

Dokument není primárně zaměřen na hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (je 

zároveň určen ředitelům všech PO v Olomouckém kraji. Můžeme jej popsat 

jako„rukověť“ ředitele. Kromě personální oblasti (obsazování pozice ředitele, 

odvolávání…) se materiál zaměřuje především na oblast ekonomického řízení PO. 

Nedílnou součástí jsou také přílohy. Z hlediska hodnocení ředitelů popisuje stanovení 

výše příplatku za vedení, výše osobního příplatku a podklady pro stanovení odměn37. 

                                                 
37  OLOMOUCKÝ KRAJ. : Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 

krajem [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/2483/uplne-

zneni-zasad-rizeni-po-ok-k-1-7-2011.pdf 
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„Řediteli organizace lze poskytnout odměnu především za: 

a) Hlavní činnost, tj. za úspěšně splnění mimořádného nebo zvlášť významného 

pracovního úkolu, který ředitel podstatným způsobem ovlivnil (např. 

odborná publikační a posuzovatelská činnost nad rámec organizace, osobní 

podíl na zajištění mimorozpočtových zdrojů, osobní podíl na veřejně 

prospěšné činnosti, prezentace organizace na veřejnosti včetně zahraniční 

spolupráce, mimořádné úkoly na úseku péče o zachování, rozvoj a udržení 

svěřeného majetku, činnost organizace ve ztížených podmínkách – opravy, 

rekonstrukce, plnění závazných ukazatelů hospodaření, výsledky 

hospodaření apod.).Odměnu lze poskytnout 2x ročně. Výše odměny je 

stanovena v pravidlech věcně příslušného odboru. 

b) Doplňková činnost; odměnu lze poskytnout 1x ročně. Výše odměny je 

stanovena v pravidlech věcně příslušeného odboru, které schvaluje za 

příslušné období Rada Olomouckého kraje (dále jen rada). 

c) Životní jubileum; tj. k ocenění pracovních zásluh při dovršení 50-ti let věku 

ve výši 10.000,-Kč a při prvním skončení pracovního poměru z důvodu 

odchodu do starobního důchodu nebo přiznání invalidního důchodu ve výši 

10.000,- Kč. 

d) Řešení mimořádné události; tj. za významnou pomoc při předchází požárům 

nebo živelným událostem, jejich likvidace nebo odstraňování jejich následků 

nebo při jiných mimořádných událostech (výše odměny není limitována). 

Dále v odstavci V. je popsán proces hodnocení ředitele: 

• Hodnocení provádí zástupce odboru školství a zástupce zřizovatele 

určený radou kraje 

• Při hodnocení je zohledněno stanovisko odboru školství, dále výsledky 

kontrolní činnosti, zprávy o činnosti organizace, vyjádření obce a popř. 

další podklady. 

• Hodnotitel seznamuje hodnoceného s materiály, které se týkají jeho 

hodnocení ještě před samotným hodnocením.“ 
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Materiál obsahuje také dvě přílohy, které se týkají hodnocení. V prvním případě 

se jedná o formulář, který zpracovává pracovník odboru školství pro potřebu tzv. 

periodického hodnocení. Obsahuje slovní hodnocení a počet bodů v rozmezí 1 – 5, 

přičemž 1 označuje mimořádné kvalitní plnění a 5 závažné nedostatky. Hodnotí se 

celkem ve 2 oblastech.  

V prvním případě jde o odbornou připravenost (hodnocení se zaměřuje na  

profesionální znalosti a zkušenosti – konkrétně pak směr, obor vzdělání, doplňující 

studium a zvláštní kvalifikace).  

Ve druhém případě jde o pracovní a řídící výkonnost (hodnocení se zaměřuje 

např. na koncepční vedení PO, výsledky inspekční činnosti atd.) 

Dále se k hodnocení ředitele vyjadřuje obce, ve které organizace působí, a popř. 

další odbory, které s organizací spolupracují.   

Poznatky k hodnocení: 

Stejně jako v ostatních případech není stanovena váha jednotlivých kritérií. Co si 

má ředitel představit pod pojmem prezentace zařízení. Jedná se o prezentaci rollapu na 

Celostátním setkání ředitelů SVČ?  Nebo jde o dlouhodobou spolupráci s francouzským 

partnerem, včetně výměnného pobytu žáků? Jak již bylo zmíněno, Olomoucký kraj 

stejně jako Moravskoslezský provádějí tzv. periodické hodnocení ředitelů škol a 

školských zařízení. Na základě získaných interních materiálů od hodnocených ředitelů 

víme, že periodické hodnocení se zaměřuje např. na tyto oblasti:  

• koncepční práce ředitele SVČ (v rámci kterého se posuzuje: úroveň 

manažerských schopností, kvalita materiálů, které ředitel zpracovává, a 

orientace na záměry kraje a města), 

• hodnocení ČŠI (v oblastech personálních, podmínky výchovně – 

vzdělávací činnosti, průběh činností a efektivní využívání finančních 

prostředků), 

• stanovisko obce, na jejímž území organizace pracuje, 

• stanovisko odboru školství, stanovisko ekonomického odboru a odboru 

majetkového a právního. 
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Olomoucký kraj je v rámci hodnocení svých ředitelů (platí pro všechny ředitele 

škol a školských zařízení, které zřizuje) specifický tím, že pro hodnocení využívá 

metodu tzv. Mystery shopping (někdy také nazývána jako Mystery Client). V takovém 

případě jde o službu, kterou provádí externí firma. V praxi je tato metody využívána 

především v telefonickém kontaktu nebo při osobní návštěvě zařízení. Zákazník v tomto 

případě požaduje informace ohledně služby, kterou má zařízení poskytovat. Externí 

firma poté vyhodnotí reakci a „správnost“ podané odpovědi. V rámci hodnocení je pak 

k výsledku přihlíženo. 

6.1.6 Plzeňský kraj 
Název a adresa zřizovatele: Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 

18, Plzeň.  

Počet SVČ, které zřizuje kraj: 9 (z celkových 18)   

Dokument, tzv.  “Zásady“ nejsou dle pracovníků odboru školství k dispozici 

veřejnosti, zároveň tak nejsou uvedeny ani na webových stránkách Plzeňského kraje. Na 

základě komunikace s ředitelem SVČ v Plzeňském kraji uvádíme důvody, na základě 

kterých mu byla poskytnuta odměna v loňském roce. Ředitelé byli s výsledkem 

hodnocení seznámeni dopisem. 

• za úspěšné plnění mimořádných úkolů 

• za dobrý hospodářský výsledek 

• za realizaci investičních projektů 

• za realizaci rozvojového programu 

6.1.7 kraj Středočeský 
Název a adresa zřizovatele: Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje, 

Zborovská 11, Praha 5 

Počet SVČ, které zřizuje kraj: 10 (z celkových 20)  

Název dokumentu: Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen 

ředitelů), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace  
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Popis dokumentu: Materiál je členěn do článků. Popisuje určení platu, platové třídy a 

platového stupně. Dále výši příplatku za vedení, pravidla pro stanovení osobního 

příplatku, zvláštního příplatku a stanovení odměn38. 

Odměny jsou poskytovány v souladu s § 134 zákoníku práce, kdy může zřizovatel 

ředitelům škol poskytnout odměnu za splnění mimořádného nebo zvláště významného 

pracovního úkolu dle kritérií: 

„A. Úspěšné podání projektů a grantů (ESF, prevence sociálně patologických 

jevů, Fond životního prostředí, Národní agentura vzdělávacích programů – 

Comenius, Leonardo, Erasmus, apod.) a získání mimorozpočtových zdrojů – 

VÁHA 15%. 

B. Vyrovnaný a kladný hospodářský výsledek (podle podmínek příspěvkové 

organizace) – VÁHA 25%. 

C. Uspořádání mimořádných aktivit (nabídka rozsáhlé školní aktivity, získání 

mimořádného ocenění, realizovaná spolupráce se zahraničními partnery, 

konference, semináře, výročí školy, mezinárodní a domácí soutěže). 

D. Realizace investic.“   

Odměna může být přiznána 2x ročně v rámci limitu prostředků na platy a odměny. 

Podklady pro přiznání odměny zasílají ředitelé dle kritérií do poloviny května a do 

poloviny října příslušného roku. 

Poznatky k hodnocení: 

Stejně jako v případě předešlých zřizovatelů i tady chybí jasný bodový rozsah 

jednotlivých kritérií. Co hodnotitel v případě SVČ považuje za nabídku rozsáhlé školní 

aktivity? Jde o 20 zájmových kroužků nebo 30 nových příležitostných aktivit v 

otevřeném klubu? 

 

  

                                                 
38 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů), které 
jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace [online]. [cit. 2012‐04‐01]. Dostupné z: 
http://www.visk.cz/files/Postup_pri_odmenovani1.pdf 
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6.2 Zřizovatel obec 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, podkladů pro hodnocení ředitelů ze strany obcí je k 

dispozici minimum. Na základě kontaktů máme k dispozici některé tyto materiály, popř. 

jejich dílčí části. 

6.2.1 obec Náměšť nad Oslavou 

Název a adresa zřizovatele: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, Náměšť nad 

Oslavou.  

Počet SVČ, které zřizuje obec:1 z 1   

Název dokumentu: Kritéria hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřízených 

městem Náměšť nad Oslavou (interní materiál zřizovatele, zveřejněn se souhlasem 

místostarosty)39. 

1) Rada města může přiznat řediteli/ředitelce školy či školského zařízení odměnu 

až do výše jedné poloviny maximální částky, v případě ředitele DDM až do 

výše 18.000,-Kč. Výplata odměny může být vyplacena 2x ročně. 

2) Výše odměny je stanovena na základě následujících kritérií: 

a) Kvalita řízení školy/školského zařízení 

b) Spolupráce se zřizovatelem, odbory MÚ Náměšť nad Oslavou 

c) Výsledky kontrolních orgánů  ( ČŠI, finanční výbor, …. ) 

d) Prezentace školy/školského zařízení na veřejnosti 

e) Výsledky pedagogické práce školy/školského zařízení 

f) Aktivita v dotační a grantové politice 

g) Mimoškolní aktivity 

h) Finanční možnosti školy/školského zařízení 

                                                 
39 MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU. Kritéria hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem 
Náměšť nad Oslavou, neveřejný material. 
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Poznatky k hodnocení: 

Na první pohled lze vidět, že kritéria jsou více nasměrována na hodnocení 

činnosti ředitele v rámci menší obce. Zástupce zřizovatele má hodnocení lehčí 

především v tom směru, že činnost SVČ může posoudit z praktického hlediska (častější 

styk s ředitelem organizace, přehled o aktivitách v rámci města, počet účastníků v rámci 

otevřeného klubu jako prevence sociálně patologických jevů). Kritéria jsou v tomto 

případě stejná pro ředitele všechny organizací, které obec zřizuje. Materiálem se dle 

slov místostarosty hodnocení řídí, nejde však o veřejný materiál. S obsahem materiálů 

jsou hodnocení ředitelé seznámeni. S ohledem na kritéria krajů je nutné i tady 

poznamenat, že chybí váha jednotlivých kritérií. Posun činnosti lze navíc sledovat jen 

v rámci srovnání s minulými roky.    

6.2.2 Město Pardubice 
Název a adresa zřizovatele: Magistrát města Pardubice, Perštýnské náměstí 1, 

Pardubice 

Počet SVČ, které zřizuje obec: 3 ze 3   

Název dokumentu: Materiál týkající se hodnocení ředitelů SVČ není k dispozici. Na 

základě komunikace s řediteli v Pardubicích jsou k dispozici kritéria hodnocení za 

období leden 2011 – září 2011. Ředitelé za uplynulé období vyplňují tabulku, 

k některým kritériím se vyjadřují odbory města Pardubice. Kritéria jsou společná pro 

ředitele základních škol a SVČ40.  

„Oblasti hodnocení: 

a) výchovně – vzdělávací – osobní podíl ředitele: 

• projekty podporované EU – krajské, celorepublikové; 

• rozvojové programy vyhlášené ministerstvy; 

• ekologické programy, program soc. patologických jevů aj. 

• projekty jiné (CERMAT, SCIO, Kalibro, školní projekty a 

projektové dny) 

                                                 
40 MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE. Kritéria hodnocení ředitelů základních škol a domů dětí a mládeže. 
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• organizace vzdělávacích a sportovních soutěží, okresní a krajská 

kola; 

• odborné přednášky a kurzy PC pro veřejnost – zajištění; 

• souvislá pedagogická praxe,vedení studentů 

• spolupráce MŠ a ZŠ i dalších organizací – dlouhodobá; 

• adaptační programy; 

• řízení školského zařízení (kvalita personální práce, úroveň 

výsledků práce na základě provedených inspekcí a kontrol ČŠI, 

řešení stížností ) – řídí zástupce zřizovatele; 

• přijímání žáků se speciálními poruchami učení a dětí zdravotně 

handicapovaných; 

• metodická činnost a pomoc (nehonorovaná) jiným ředitelů MŠ, ZŠ, 

DDM a aktivní práce v poradním sboru zřizovatele; 

• zvyšování kvalifikace (forma víceletého studia, účast na školeních 

a seminářích související s výkonem funkce Ř – konkrétně uvést); 

• zvládnutí a plnění nestandardních situací v souvislosti s výchovně 

vzdělávacím procesem a provozem (např. osobní zastupování za 

dlouhodobou nepřítomnost zaměstnanců, řešení sociálně 

patologických jevů apod.); 

• spolupráce s věcně příslušným odborem (kvalita odevzdaných 

materiálů, výroční zprávy, výkonových ukazatelů apod.). 

b) kulturní, akce mimořádného charakteru – účast, aktivní zapojení a 

prezentace 

• prezentace zařízení za veřejnosti (den otevřených dveří, akademie, 

realizace oslav a akce k významnému výročí nebo jiné významné 

události); 

• škola v přírodě, prázdninové akce – organizace, účast 
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• publikační činnost, články do Radničního zpravodaje, materiály k 

výročí školy,propagace školy; 

• webové stránky školy, školského zařízení – aktualizace, obsah 

• partnerství se zařízeními v ČR, zahraniční spolupráce se školami, 

školskými zařízeními; 

• humanitární akce, charita 

c) ekonomická 

• dosažený výsledek hospodaření za minulý kalendářní rok; 

• výsledky kontrol (vnitřní, veřejnosprávní, audit) – hodnotí 

zřizovatel 

• výsledky inventarizace majetku a finančních prostředků (vypsat 

manka, přebytky); 

• celoroční spolupráce v oblasti ekonomické s věcně příslušným 

odborem – hodnotí zřizovatel 

• doplňková činnost; 

• zavedení úsporných opatření k hospodárnému provozu školy; 

• získání finančních prostředků z jiných zdrojů (např. sponzorské 

dary); 

d) investiční činnosti a péče o majetek 

• spolupráce se zřizovatelem, věcně příslušným odborem – hodnotí 

zřizovatel; 

• řešení mimořádných pracovních úkolů nebo nestandardní situace 

ve vztahu k majetku zřizovatele (zajišťování rozsáhlých oprav a 

investičních činností, řešení havarijních situací a živelných 

pohrom, apod.); 

• péče o zahradu a herní prvky.“ 
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Poznatky k hodnocení: 

Uvedené kritéria patří co do počtu k nejpočetnějším. Zároveň jsou s ohledem na 

činnost zařízení v rámci jednoho města nejvíce zaměřena na potřeby daného města a 

konkrétních osob (adaptační programy, kurzy pro veřejnost), reagují tak na aktuální 

potřebu města či veřejnosti. Některé části hodnocení doplňují pracovníci odboru 

školství. 
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7. Kritéria hodnocení – vyhodnocení 
Četnost kritérií 

Na základě uvedených materiálů jednotlivých zřizovatelů byl sestaven žebříček 

nejčetnějších kritérií: 

1. kritérium – Získané dotace a granty, fondy ESF (8x – všichni sledovaní 

zřizovatelé) 

2. kritérium  – Hospodářský výsledek (7x) 

3. kritérium - Řízení (výsledek výchovy a vzdělávání, dodržování směrnic, 

spolupráce se zřizovatelem, soutěže, konference), (6x). 

Kritérium/zřiz.41 JČK JMK LIB MSK OLM SČK Náměšť Pard. 

Řízení (výsledek výchovy a vzdělávání, 

dodržování směrnic, spolupráce se 

zřizovatelem, soutěže, konference) 

X  X X  X X X 

Kvalita (výsledky kontrol ČŠI, finanční 

úřad, ocenění zařízení) 
X X X  X  X X 

Získané granty a dotace, fondy ESF X X X X X X X X 

Podíl na optimalizaci X X X X     

Vyúčtování finančních prostředků   X      

Hospodářský výsledek X X X X X X  X 

Výsledky doplňkové činnosti X X   X   X 

Autorství publikací, nehonorovaná 

vzdělávací činnost ředitele  
 X   X   X 

Péče o zaměstnance a jejich rozvoj, další 

vzdělávání 
 X      X 

Zahraniční spolupráce, spolupráce v 

rámci kraje s ost. Organizacemi 
 X X  X X  X 

                                                 
41 Do přehledu nebyla zařazena kritéria Plzeňského kraje (pouze částečné informace od jednoho z ředitelů 
SVČ). 
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Významné vzdělávací aktivity  X  X  X  X 

Ztížený provoz (rekonstrukce, stěhování)  X   X    

Realizace investic    X  X  X 

Osobní cíle ředitele  X       

 
Stanovení váhy kritérií 

U jednotlivých zřizovatelů jsme dále zjišťovali, zda-li jsou kritéria odstupňována 

dle míry naplňování. V případě čtyř zřizovatelů není váha uvedených kritérií zmíněna 

vůbec. U tří zřizovatelů je váha jednotlivých kritérií popsána alespoň u některých 

kritérií. V případě Jihočeského a Jihomoravského kraje jsou kritéria odstupňována 

především v oblasti hospodářského výsledku. Jihočeský kraj zároveň stanovuje finanční  

postih za nedodržení čerpání financí na platy. Liberecký kraj jako jediný má u 

jednotlivých kritérií stanovenou číselnou škálu (0 – 20), která je doplněna slovním 

komentářem. Např. kritérium Zapojení do dalších projektů, granty: 

• 10 bodů – projekt byl předložen a podpořen, 

• 5 bodů -  projekt byl předložen bez formálních chyb, ale nebyl podpořen,  

• 0 bodů – projekt předložen s formálními nedostatky nebo nebyl předložen 

vůbec. 

Vzhledem k tomu, že jsme při získávání dostupných materiálů využívali 

dostupných webových stránek jednotlivých zřizovatelů, nemůžeme s určitostí stanovit, 

zda-li uvedení zřizovatelé mají k dispozici ještě interní materiál, který by určoval váhu 

jednotlivých kritérií.    
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8. Šetření ohledně hodnocení ředitelů 
SVČ po potřeby stanovení odměn  
ředitelé 
 

V rámci šetření bylo osloveno celkem 302 SVČ, která jsou zařazena v rejstříku 

škol a školských zařízení a jsou součástí adresáře, který se využívá pro informovanost 

této cílové skupiny v NIDM.  

Z celkového počtu reagovalo celkem 146 ředitelů SVČ. Ke sběru informací bylo 

využito elektronického dotazníku, což umožnilo rychlý sběr dat. 

8.1 Zastoupení zřizovatelů 

     

Z celkového počtu 146 odpovědí byly ¾ SVČ, které v současné době zřizuje obec. 

Soukromá SVČ se šetření nezúčastnila, i když byla oslovena. Zároveň tento fakt opisuje 

autorčinu zkušenost z praxe. Tato SVČ se nezapojují do aktivit NIDM (vzdělávání, 

účast na kulatých stolech...).  Budeme-li vycházet ze základního vzorku (statistika ÚIV 

rok 2011), zjistíme, že obce zřizují celkem 195 SVČ (65%). Kraje zřizují celkem 81 

SVČ (27%). 18 SVČ, která jsou zřízena církví, pak tvoří 6% z celkového počtu SVČ. 
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8.2 Počet obyvatel obce, která zřizuje SVČ 

 
Dále byla do šetření zařazena otázka týkající se velikosti obce (počet obyvatel), 

která zřizuje SVČ. Dříve bylo nepsaným pravidlem, že SVČ se zřizují v městech, která 

mají zpravidla více než 5.000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že většina SVČ již funguje 

několik desítek let, můžeme z grafu vidět, že z celkového počtu 109 SVČ, která zřizují 

obce, se do šetření zapojila především zařízení menšího charakteru. 

8.3 Počet členů rady města, které zřizuje SVČ  
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O velikosti SVČ také vypovídá počet členů rady města, kdy téměř 60% 

z oslovených 109 ředitelů SVČ jsou ředitelé, jejichž obec má 5 – 9 členů rady.  

8.4 Znalost kritérií hodnocení u ředitelů SVČ 

 

Z celkového množství 146 odpovědí lze konstatovat, že 57% zapojených ředitelů 

zná kritéria svého hodnocení pro potřeby stanovení výše odměny. V témto vzorku jsou 

zarnuti ředitelé, jejichž SVČ je zřízeno obcí, krajem nebo církví.  

8.4.1 Znalost kritérií hodnocení u ředitelů SVČ – 
zřizovatel obec 

 

74 



V případě ředitelů SVČ, jejichž zřizovatelem je obec, je znalost kritéri nepatrně 

nižší. Z celkového počtu 109 odpovědí přesto 60 oslovených zná kritéria hodnocení pro 

stanovení výše odměny. 

8.4.2 Znalost kritérií hodnocení u ředitelů SVČ – kraj 

 

V případě ředitelů SVČ, kteří jsou zřizováni krajem celkem 64% zná kritéria 

svého hodnocení pro stanovení výše odměny. 

8.5 Četnost hodnocení pro potřeby stanovení 
odměn 

 

75 



Z šetření vyplývá, že hodnocení ředitelů SVČ (146) pro potřeby stanovení 

odměny probíhá 1x za ½ roku ve 36 %. V 7% se pak objevila odpověď, že ředitel ještě 

nebyl pro potřebu stanovení výše odměny hodnocen. Tento fakt může být spojen 

s nástupem nových ředitelů v roce 2011. 

8.6 Stejná kritéria jako u hodnocení ostatních 
typů škol a školských zařízení 

 

Graf ukazuje, že 44% ředitelů SVČ z celkového počtu 146 neví, zda-li je 

hodnoceno podle stejných kritérií jako ostatní ředitelé škol a školských zařízení daného 

zřizovatele. V případě SVČ, která jsou zřizována krajem, je v dokumentu uvedeno, 

koho se hodnocení týká. V materiálech, které byly k dispozici z krajských úřadů, bylo 

uvedeno, že se hodnocení týká všech škol a školských zařízení.  
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8.7 Seznámení s kritérii hodnocení 

 

Z celkového počtu 146 odpovědí bylo zjištěno, že více než 60 % je seznámeno se 

způsobem svého hodnocení pro stanovení výše odměny. 

8.8 Způsob seznámení s výší odměny 

 

Graf ukazuje, že téměř 30% ředitelům z celkového počtu 146 je finanční odměna 

poskytována bez zdůvodnění. 55% ředitelů je s důvodem odměny seznámeno buď na 

základě písemného zdůvodnění, nebo na základě ústního rozhovoru. 
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8.9 Podílení se na stanovení kritérií hodnocení 
pro potřeby odměn 

 

Další graf uvidí, že téměř 80% všech zúčastněných se nepodílí na sestavování 

kritérií svého hodnocení pro potřebu odměn. 

8.10 Kdo rozhoduje o konečné výši odměny 
ředitele SVČ 

 

Graf uvádí, že v 65% případů o konečné výši odměny ředitele rozhoduje rada 

(města či kraje) nebo komise zřízená radou.  
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9. Šetření ohledně hodnocení ředitelů 
SVČ po potřeby stanovení odměn – 
zřizovatelé 
V rámci šetření bylo osloveno celkem 60 zřizovatelů SVČ. Zástupci krajů, které 

zřizují SVČ, odpověděli v 8 případech. Dohromady tito krajští zřizovatelé zřizují 79 

SVČ. V případě obcí bylo osloveno 49 zřizovatelů. Návratnost dotazníku byla v 9 

případech. V 11 případech přišla vysvětlující odpověď, že kritéria hodnocení ředitelů 

SVČ mají, ale nejedná se o veřejný dokument. V případě zřizovatele církev byla 

oslovena osoba, která zodpovídá za Salesiánská střediska mládeže v ČR. 

9.1 Zřizovatelé SVČ v rámci šetření 

 

Graf popisuje složení zřizovatelů, kteří se zapojili do šetření (celkem 19). V rámci 

šetření byli osloveni pracovníci (referenti), kteří mají oblast SVČ (na krajích) potažmo 

školství (na obcích) v kompetenci.    
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9.2 Existence kritérií hodnocení ředitelů SVČ pro 
potřebu odměn 

 

Zřizovatelé uvádějí, že v 84 % případech mají nastavena kritéria pro hodnocení 

ředitelů SVČ pro potřebu odměn. 

9.3 Četnost hodnocení pro stanovení odměny 

 

Stejně jako u šetření ředitelů (36%) i tady bylo zjištěno, že v 37% je hodnocení 

prováděno 1x za ½ roku. Srovnání v tomto případě ale nepopisuje reálný stav, neboť se 

do šetření zapojil malý vzorek zřizovatelů. 
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9.4 Stejná kritéria u všech škol, které zřizovatel 
zřizuje 

 

Zřizovatelé uvádějí v 84%, že jsou jednotliví ředitelé SVČ hodnoceni stejně jako 

ředitelé jiných typů škol a školských zařízení.  

9.5 Seznámení s kritérii odměn 

 

Z grafu vyplývá, že 74% ředitelů je seznámeno s kritérii svého hodnocení 

zřizovatelem pro stanovení odměny. 
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9.6 Způsob seznámení s výší odměny 

 

Graf uvádí, že 79% ředitelů je seznámeno s výsledkem svého hodnocení buď při 

ústním setkání se zástupcem zřizovatele, nebo písemně. 

9.7 Nejdůležitější kritéria pro hodnocení ředitelů 
SVČ 
Součástí šetření pro zástupce zřizovatele byla také otázka, která se věnovala 

nejdůležitějšímu kritériu hodnocení. Vzhledem k vysokému zastoupení v případě, že je 

zřizovatelem kraj, uvádíme celé odpovědi: 

1. „Z hlediska zřizovatele je nejvýše hodnocena schopnost komunikace s ním, 

plnění zadaných úkolů, loajalita, výsledky kontrol a schopnost se vypořádat se 

zjištěnými nedostatky. Osobně si cením manažerských dovedností, schopnosti 

vytvořit tvůrčí pracovní prostředí - to ale neumíme hodnotit a měřit, je to spíše 

pocitové (207 ředitelů celkem – všichni ředitelé škol a školských zařízení 

v daném kraji).“ 

2. „Vysoká úroveň manažerských kompetencí, profesní erudice. Schopnost 

personálně i odborně řídit početné pracovní skupiny, tvořit strategie rozvoje 

organizace, přijímat operativní rozhodnutí, kvalitně reprezentovat organizaci 

navenek. V ekonomické oblasti hospodárnost a účelnost vynakládaných 
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prostředků, efektivita doplňkové činnosti, kvalita a včasnost předávaných 

podkladů a materiálů.“ 

3. „Kvalita poskytovaného zájmového vzdělávání.“ 

4. „Profesionální znalosti a zkušenosti, koncepčnost vedení SVČ, kreativita, 

ekonomická oblast, pružné reakce na potřeby regionu.“ 

5. „Manažerské schopnosti a dovednosti.“ 

6. „Činnost zařízení a ekonomické záležitosti.“ 

7. „Vyrovnaný a kladný hospodářský výsledek a uspořádání mimořádných aktivit.“ 

8. „Kvalita poskytovaných služeb, ale také spolupráce se zřizovatelem.“ 

V případech, kdy je zřizovatelem obec, se vyskytovaly odpovědi tohoto charakteru: 

1. „Chod organizace a ekonomické záležitosti“ 

2. „Spolupráce, zahraniční aktivity, účast na projektech a soutěžích“ 

3. „Aktivní přístup k problémům a výzvám pro organizaci, získávání prostředků 

mimo příspěvek zřizovatele“ 

4. „Četnost nabídky zájmových kroužků, počet veřejných akcí o víkendech a 

během letních prázdnin apod.“ 

5. „Jestli SVČ v době působení současného ředitele se rozvíjelo, posunulo se dál, 

jsou viditelné statistické výkony, klid a pohoda na pracovišti, komunikace 

ředitele a pracovníků.“ 
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9.8 Podílí se ředitelé na sestavování kritérií 
hodnocení 

 

Zástupci zřizovatele uvádějí, že se v 74% ředitelé SVČ nepodílejí na sestavování 

kritérií pro stanovení odměny. 

9.9 Kdo rozhoduje o konečné výši odměny 
ředitele SVČ 

 

O konečné výši odměny rozhoduje v 84% rada kraje či obce. 
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10. Doporučení pro zřizovatele SVČ 
V závěru práce uvádíme některá doporučení pro zřizovatele SVČ, která by mohla 

být využita při hodnocení ředitelů při stanovení výše odměny. 

a) stanovení kritérií: 

V případě krajů stanovovat kritéria v úzké spolupráci se zástupci města, ve 

kterém dané SVČ působí (např. tvorba nových projektů pro město, nové 

aktivity na podporu prevence sociálně patologických jevů). Konkrétní proces 

hodnocení pak realizovat ve spolupráci zřizovatele a zástupce města či obce. 

V případě obcí stanovovat konkrétní kritéria, která budou reagovat na potřeby 

města (tvorba nových projektů, projekty zaměřené na spolupráci s ostatními 

organizacemi, aktivity na podporu inkluze dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami…); 

U jednotlivých kritérií stanovit (odstupňovat) jejich naplňování. Např. počet 

podaných projektů v rámci ESF (1 – 3 projekty = 5 bodů, 4 – 6 projektů = 10 

bodů apod.). Tato kritéria nastavovat v souvislosti s velikostí daného SVČ. 

Mezi kritéria zařadit také kritérium naplňování osobního cíle ředitele (z 

důvodu motivace a dalšího rozvoje ředitele SVČ); 

V případě stanovení vyspecifikovat v dokumentu (metodické pokynu 

zřizovatele), co je považováno za mimořádný nebo významný pracovní úkol.  

b) proces hodnocení: 

Hodnocení provádí více jak 1 zástupce ze strany zřizovatele, do hodnocení se 

zapojují osoby, které s ředitelem SVČ spolupracují. 

S kritérii je nutné ředitelé seznámit s dostatečným předstihem (před začátkem 

hodnotícího období). 

V případě obcí a některých krajů zveřejnit kritéria hodnocení pro stanovení 

výše odměny na webové stránky krajských a obecních úřadů tak, aby byly 

přístupná všem zájemcům.   
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11. Závěr 
Především změna právních norem ukazuje (v souvislosti s vyhlášením konkurzů), 

že oblast hodnocení ředitelů SVČ je velmi důležitý tématem jak pro zřizovatele, tak pro 

ředitele samotné. Význam hodnocení, které je realizováno pro potřebu stanovení výše 

odměny, tak roste především z toho důvodu, že současní ředitelé se rozhodují, zda-li se 

do konkurzního řízení přihlásit či nikoliv. Právě stanovení způsobu odměňování může 

být pro některé ředitele motivující a pro některé naopak. Vnímají-li proces odměňování 

pouze jako administrativní záležitost zřizovatele, která neodpovídá reálu a nereflektuje 

jejich skutečnou práci, mohou svoje další působní v roli ředitele SVČ odmítnout.  

Diplomová práce ukazuje, že mezi zřizovateli v oblasti hodnocení jsou nejvíce otevřeni 

zástupci krajů. Ti mají kritéria hodnocení a další procesní náležitosti spojené 

s hodnocením uveřejněny na webových stránkách, popř. jsou ochotni poskytnout 

doplňující informace. V případě obcí, které zřizují SVČ, bylo v rámci šetření několikrát 

zodpovězeno, že materiál je k dispozici ředitelům, z důvodu uvedení finančních částek 

v dokumentu však není materiál veřejný. Ve většině případů však nebyla poskytnuta 

žádná odpověď.  

Mezi tři nejčastější kritéria hodnocení při stanovení odměn patří získávání 

mimorozpočtových zdrojů (nejčastěji projekty ESF), kladný hospodářský výsledek a 

výsledky kontrol (nejčastěji byla uvedena kontrola České školní inspekce). 

Diplomová práce může být přínosná pro jednotlivé ředitele SVČ napříč Českou 

republikou. Jednotlivým zřizovatelům pak nabízí pohled na kritéria procesní hodnocení 

ředitelů SVČ v ostatních krajích či městech 
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