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manažer a vykonavatel.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Ředitel, lídr, manažer, vykonavatel, standard

4

TITLE:
Director of the kindergarten in the role of leader, manager, executor
AUTHOR:
Ivana Španielová
DEPARTMENT:
Centrum školského managementu
SUPERVISOR:
PhDr. Jan Voda Ph.D
ABSTRACT:
This thesis deals with the "trinity" of kindergarten director roles. The aim of work is
treated general study supported by professional literature, legal standards, practical
experience, crucial documents dealing with the level of education, research in
undergraduate dissertations and thesis and requirements with a focus on the role of
director of a kindergarten in leadership, management and teaching. The treated study
supported by research calls for a reassessment of the existing status and re-evaluation of
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1. Úvod a cíl práce
„Ideální budoucnost: české školy poskytují vzdělání na světové úrovni.
Ředitelé zlepšují kvalitu výuky a zajišťují nutné změny. Většinu energie věnují rozvoji
schopností členů pedagogického sboru a zvyšování kvality výuky ve třídách. Ředitelé
odpovídají za zvyšování kvality výuky. Velkou většinu času tráví hospitacemi
a koučováním učitelů. Jasně rozumí svým povinnostem a vědí, podle čeho jsou
hodnoceni. Hodnoticí kritéria jasně říkají, čím se má ředitel zabývat, jaké postupy
podporovat, a kterých se sám účastnit a jakých výsledků mají žáci jeho školy dosahovat.
Proces výběrových řízení na nové ředitele je důkladný a zaměřuje se na posouzení
potenciálu uchazečů v oblasti zvyšování kvality výuky a zavádění změn. Ředitelé jsou
jmenováni na dobu určitou s možností opětovného jmenování. Noví ředitelé se na
výkon funkce připravují během rozsáhlého školicího programu, který rozvíjí jejich
pedagogické a vůdčí dovednosti.“1
Úvodní idea přivádí na myšlenku o naléhavosti standardizace ředitele, jak je tomu
již v některých zemích v zahraničí. Zřetelně a srozumitelně vymezit předpoklady
povinnosti, odpovědnosti, kompetentnost a pracovní požadavky, které jsou vyžadovány
od ředitele mateřské školy.
Avšak všechny pokusy o standardizaci musejí vzít v potaz "trojjedinou" roli
ředitele a značně záleží, na kterou z nich položí důraz - zda na řízení, nebo na vedení.
„Vést a řídit školy v době dynamických proměn, mnohočetných požadavků,
nejistoty a řady dalších okolností může být úkolem vskutku náročným. Nutně vyvstává
otázka, jak nahlížet na práci těch, kteří školy vedou a řídí, co od nich požadovat a proč,
a co lze učinit pro to, aby ji zvládali co nejlépe.“2
Je tedy na místě ptát se přímo ředitelů mateřských škol, jak vnímají vlastní práci
ve výuce, vedení a řízení školy, jaké mají problémy v souvislosti se svojí prací a v čem
případně vnímají problémy.

1

VÍŠEK, T.; KLESKEŇ, B. Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení, s.
32.
2
POL, M., Škola v proměnách, s. 147.
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Cílem předložené práce je zpracování obecné studie se zaměřením na role ředitele
mateřské školy ve výuce, řízení a vedení mateřské školy. Vytvořená studie je zároveň
orientovaná na porovnání informací s odbornou literaturou, s právními normami
stanovující povinnosti ředitele školy, se zásadními dokumenty k vyhodnocování úrovně
a záměrů vzdělávání a s požadavky na jednotlivé role ředitele školy a jeho praktickou
potřebou změn.
Zpracovaná studie podpořená výzkumem, naléhavě apeluje k přehodnocení
současného stavu a "přepočítání" poměru jednotlivých rolí při zachování synergie
v jejich celku.
V celé práci je využito oslovení v mužském rodě, ale jedná se především také
o ředitelky mateřských škol.
První kapitola teoretické části se zabývá vysvětlením pojmů použitých v této práci.
V druhé kapitole jsou shrnuty informace k pozici ředitele školy v současném systému
vzdělávání a výsledky z hodnocení úrovně a problémů vzdělávání v mateřských
školách. Třetí kapitola obsahuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené
zákonem z oblasti praxe a vzdělání. Následující kapitola zahrnuje kompetence ředitele
školy dané zákony. Pátá kapitola popisuje předpoklady dané profesními rolemi ředitele
mateřské školy (lídr, manažer a vykonavatel). V poslední kapitole teoretické části jsou
shrnuty informace o standardech v zahraničí.
V empirické části je studie doplněna výzkumnou sondou, jejímž záměrem bylo
získat důležité poznatky a stanoviska ředitelů v oblasti výuky, řízení a vedení. Cílem
bylo také vyzkoumat, jaké časové proporce věnují ředitelé svým jednotlivým rolím
a analyzovat, kolik času by ředitelé chtěli ideálně věnovat výuce, řízení a vedení.
Výzkum byl realizován ve státních mateřských školách v Ústeckém kraji.
Využití závěrečné práce a výsledků výzkumu
Tato práce svým obsahem reaguje na absenci uceleného dokumentu, který by
přehledně obsahoval informace o práci ředitele v mateřské škole, v jeho „trojroli“,
kterou mu přisuzují právní normy. Studie by mohla být prvním vodítkem pro tvorbu
standardu ředitele mateřské školy.

9

„... Standardy ... vymezují kompetence, které se vztahují k pracovním místům nebo
povoláním, formou popisu konání, vědomostí a důkazů požadovaných k potvrzení
způsobilosti. Zahrnují klíčové aktivity, které jsou v daném povolání realizovány a se
kterými se pracovník za všech možných okolností může setkat.“3
V českém školství zatím neexistuje komplexně pojatý standard, který by obsahoval
soubor potřebných kompetencí i předpokladů k činnosti ředitele školy, jak je tomu již
v zahraničí. Standard může sloužit jako nástroj k přípravě, výběru, rozvoje
a hodnocení ředitelů škol a v konečném důsledku přinést možnost významně ovlivnit
kvalitu škol.
Domnívám se, že by tato práce mohla být přínosem přehledností a kompaktností
informací o práci a pozici ředitele mateřské školy, nejen pro všechny aktéry
vzdělávacího systému, ale i pro veřejnost a především pro zřizovatele mateřských škol.
Lze předpokládat, že práce může přinést otevření diskuse o tvorbě kompetenčního
standardu ředitele.
Ráda bych obhájenou práci publikovala v odborné literatuře.

3

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, Zlepšování kvality vedení škol ve
střední Evropě, s. 17.
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TEORETICKÁ ČÁST
2. Vysvětlení pojmů
Terminologie

manažerské

literatury je

velmi

různě

uchopena,

odlišně

kategorizována, uspořádána a neexistuje jednota ve vymezení jednotlivých pojmů.
„Boyatzis velmi citlivě odhalil problém, který trápil osoby pracující v oblasti
lidských zdrojů. Potřebovali jednotný slovník, který bude srozumitelný pracovníkům
lidských zdrojů všude na světě ……“4 S tímto tvrzením lze plně souhlasit.
Manažerská literatura je velmi rozsáhlá jednotlivými tituly, spletitá, její rozdílnost
v pojmosloví může velmi snadno čtenáři zapříčinit zmatek a nejasnosti. Pro přehlednost
a vyjasnění pojmů, autorka objasňuje pojmosloví, které využívá ve své práci.

2.1 Role
Diderot definuje pojem role jako úlohu, postavení nebo poslání.5

2.2 Kompetence
Veteška a Tureckiová definují kompetence: „…jako jedinečnou schopnost
člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru
vlastních zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací, spojenou
s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.“6
Všeobecně se pojem kompetence vysvětluje jako způsobilost, schopnost,
předpoklady, moc či pravomoc. Závisí, v jakém kontextu s tímto pojmem pracujeme.
Trojan uvádí dvojí rozdělení tohoto pojmu:
4

KUBEŠ, M.; SPILLEROVÁ, R.; KURNICKÝ, R., Manažerské kompetence, Způsobilosti výjimečných
manažerů, s. 21.
5
ENCYKLOPEDIE DIDEROT, s. 1251.
6
VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání, s. 27.
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„1. Kompetence od jiného, vždy je spjata s typem organizační struktury – soubor
rozhodovacích pravomocí a z nich vyplývající odpovědnost za důsledky (kompetence
od formální autority) – tedy pravomoc (authority), spojena s dalšími termíny – moc,
vliv, poziční autorita.
2. Kompetence od sebe - vyjádření obecné schopnosti adekvátně zhodnotit situaci
a dokázat jí přizpůsobit své jednání, případně umět na situaci reagovat zásahem do
systému, který se v důsledku tohoto proaktivního jednání žádoucím způsobem promění
(kompetence od sebe) – tedy schopnost, způsobilost (skill, ability), jedná se
o způsobilost, skutečnou profesionalitu.“7
V této práci je pojem kompetence použit dle popsaného rozdělení od Trojana.
V souvislosti s předpoklady, dané zákonem a právními normami - kompetence od
jiného a kompetence od sebe v kapitolách týkající se schopností, dovedností ředitele
mateřské školy.

2.3 Manažerské kompetence
Jestliže budeme hovořit o kompetencích manažera, najdeme v odborné literatuře
mnoho různých roztřídění a kategorizování.
Značná různorodost organizací v cílech, vizích, metodách, prostředků, prostředí aj.
vyžaduje schopnost manažera vystupovat způsobem tak, aby byl v souladu s požadavky
dané organizace, v našem případě mateřské školy, a tímto přispět k žádoucím
výsledkům. Neustálé zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj organizací kladou na
manažery stále větší požadavky v rozvoji jejich způsobilosti, připravenosti, znalosti,
flexibilitu, ochotu se angažovat a plnit pracovní úkoly, pro rozvoj organizace.
Jmenované

požadavky

vyžadující

od

manažerů

se

nazývají

manažerskými

kompetencemi.
Veber a kol. popisuje pojem kompetence manažera takto:
Kompetence manažera - charakterizuje jako „způsobilost úspěšně vykonávat příslušné
pracovní činnosti“.8 Boyatzis definoval manažerské kompetence jako: „schopnost

7
8

TROJAN, V., Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 23.
VEBER, J., a kol., Management, základy, perspektiva, globalizace, s. 255.

12

člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných
prostředím organizace, a přinášet tak žádoucí výsledky“.9 „Vývoj manažerských
kompetencí v poslední době směřuje k tzv. univerzální, respektive genetické či obecné
škále dovednosti, neboť „manažerské kompetence nemají hranice“. Mezi důležité
kompetence patří: dovednost pracovat s informacemi, time management, projektové
řízení, knowledge management, leaderschip, schopnost analyzovat rizika, odborné
znalosti konkrétního oboru a pochopitelně dobře zvládnutý cizí jazyk.“ 10
Veber rozděluje manažerské kompetence do tří základních oblastí – odborné
znalosti, praktické dovednosti a sociální zralost.11 Šuleř ve své knize popisuje rozdělení
kompetencí, jak je vymezili autoři Bedrnová a Nový12. Dále výše uvedený autor uvádí
sestavení důležitých vlastností, které autor Adair pokládá za nezbytné pro úspěšnost

9

VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 80.
VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 80.
11
VEBER, J., a kol., Management, základy, perspektiva, globalizace, s. 258.; Odborné znalosti V oblasti odborných znalostí považuje za podstatné neustálé vzdělávání manažerů. Neustálé změny ve
stylu života lidí má dopad na společnosti, či organizace a převážně na jejich konkurenceschopnost. Tudíž
je nesporně nutné stálé sebevzdělávání, doplňování znalostí a dovedností. Ochota vyhledávat a vstřebávat
nové poznatky a uplatňovat pokrokové trendy, metody, techniky manažerské práce, která vede
k úspěšnosti dané organizace. Praktické dovednosti - V tomto okruhu kompetencí, Veber poukazuje, na
osvojení si manažerských praktik tzn. plánování, rozhodování, delegování, kontrolování atd. K těmto
funkcím nepostradatelně patří schopnosti komunikovat s lidmi, vedení porad, rozhovorů apod. Umět
pracovníky přesvědčit, nadchnout pro práci, motivovat, umět uplatnit vliv autority. Nelze opomenout
technické dovednosti manažera, které jsou potřeba pro zvládnutí stále nových technických prostředků,
obzvlášť komunikační i výpočetní techniky. Sociální zralost - Oblast sociální zralosti se týká pohledu
„jaký je manažer jako člověk“. 11 Mravní i lidské zásady, jak dědičné, tak získané výchovou mají velký
vliv na úspěšnost manažera. Manažer by měl být svojí poctivostí, čestností, důsledností, zásadovostí,
ohleduplností, zdvořilostí, pravdomluvností, iniciativností, svědomitostí, vytrvalostí, cílevědomostí aj.
vzorem pro své zaměstnance. Nelze opomenout vedle mravních, společenských zásad manažera, také
respektování a dodržovat právní normy. Zákonné chování i jednání manažera je nedílnou součástí jeho
kompetentnosti a předcházení neoprávněného obohacování jak organizace, tak samotného manažera.
„Nadstavbovou složku sociální zralosti představuje takové chování, které směřuje k jasnému rozlišení
dobra od zla, určení, co je správné a co chybné. Přitom nejde jen o hodnocení z pohledu dosažených
konečných cílů, ale i s ohledem na prostředky, kterých je pro dosažení cílů užito.“
12
ŠULEŘ. O., 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout, s.17. píše: Bedrnová a Nový kladou
důraz na osobní kvality manažera, které je klíčem pro úspěch manažera pokládají a to: (upraveno)
Pracovní
a osobní kompetence (sebedůvěra, přiměřené sebehodnocení, apod.). Sociální kompetence (způsobilost
vhodně se prosadit). Pozitivní uvažování (pojímání problému a překážky jako výzvy). Pracovní ochota a
výkonová motivace (zájem o práci a potřeba kvalitního výkonu). Vyšší hladina aspirací a volního úsilí
(dosahování stále náročnějších cílů). Schopnost sebekontroly (ovládání citových rozrušení, ukázněnost).
Rozvinuté etické a estetické cítění (mít morální zásady a mít cit pro krásu). Tvořivost (schopnost vidět
nově a být flexibilní). Pochopení a tolerance (schopnost akceptace druhých lidí v jejich rozdílnosti).
Smysl pro humor (schopnost nadhledu s citem pro proporce). Ochota na sobě pracovat (neustále se
vzdělávat a rozvíjet).
10
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vrcholového manažera. Bělohlávek sestavil seznam podstatných manažerských
kompetencí. 13

2.4 Lídr
Kosnar v internetovém manažerském slovníku definuje pojem lídr takto: „Lídr, též
vůdce, je osoba, která má vysoký vliv na ostatní. Lídr má schopnost přimět lidi, aby ho
následovali a je schopen ovlivňovat lidi směrem k dosažení cíle. Vůdci mají vizi a umějí
komunikovat s lidmi tak, aby je inspirovali a iniciovali.“14
Internetový slovník cizích slov definuje lídra jako vedoucí osobnost a tahouna.15

2.5 Leadership
Úsilí odborníků je směřováno na jejich nejsrozumitelnější definici, na jejímž
základě se zároveň vymezují kompetence nositelů, kterými jsou v prvním případě
manažeři a v druhém případě lídři. Vodáček a Vodáčková uvádí některé z autorů, kteří
definují „leadership“ takto: Americký politolog James McGregor Burns prohlásil, že
leadership je „jedním z nejvíce pozorovaných, a nejméně pochopeným jevů na světě“.
Vodáček a Vodáčková považující za pojetí „leadershipu“ od H. Koontze a H.
Weihricha, kteří uvádějí: „Tvůrčí vedení lidí je vliv, umění nebo proces ovlivnění lidí
tak, že se budou ochotně a s nadšením snažit o dosažení cílů skupiny.“16

13

Schopnost rozhodovat, umění vést lidi, osobní integrita, nadšení pro práci, představivost, ochota
usilovně pracovat, analytické schopnosti, pochopení pro druhé, schopnost vystihnout příležitost,
schopnost řešit nepříjemné situace, schopnost rychle se přizpůsobovat změnám, ochota brát na sebe
riziko, podnikavost, schopnost jasně se vyjadřovat, bystrost, schopnost efektivního řešení správních
otázek, objektivnost, schopnost vytrvat, ochota pracovat dlouho přesčas, ambicióznost, soustředěnost,
schopnost srozumitelného písemného projevu, zvědavost, nadání pro práci s čísly, schopnost abstraktního
myšlení. Bělohlávek, (upraveno) Způsob myšlení - myšlení koncepční, operativní, pružnost myšlení,
schopnost analýzy. Vlastnosti osobnosti - průbojnost, asertivita, citová stabilita, spolehlivost, vytrvalost,
aj. Postoje - orientace v nejistotě, na zákazníka, na výkon, tvořivost, kreativita. Odborné znalosti znalosti managementu, marketingu, ekonomiky, financování, práva, technické znalosti, znalost
informační technologie. Praktické dovednosti - jazykové znalosti, praktické zkušenosti, organizační
dovednosti, řízení času, komunikační dovednosti, sebeprezentace, práce s počítačem, dovednost vedení
lidí a motivování.
14
KOSNAR, P. [online] < http://www.elseaz.cz/slovnik/leader-lidr-vudce/>
15
[online] <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/lidr-leader-lidr>
16
VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O., Management, teorie a praxe v informační společnosti, s 178.
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2.6 Manažer
Internetová encyklopedie Wikipedie definuje manažera: „Je vedoucí pracovník,
který vždy zodpovídá za chod dané organizace. Aby se člověk stal manažerem, musí
mít příslušné znalosti a dovednosti. Tuto funkci může vykonávat jen určitý okruh lidí.
Ne každý má v sobě přirozenou autoritu a dovednost vést ostatní.“17
V odborné literatuře najdeme mnoho definic, které určují význam pojmu manažer
např. Veber: „…samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování,
pověření či ustavení nebo zmocnění realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je
vybaven odpovídajícími kompetencemi.“18 Manažer je vedoucí pracovník, který
odpovídá za fungování části nebo celé dané organizace. Manažerskou pozici může
zastávat pouze určitý okruh lidí. Tato pozice vyžaduje organizování práce, působení na
lidi kolem sebe, kvalitní komunikaci s okolím, řešení interpersonálních záležitostí,
schopnost rozhodování, ovládání delegování, plánování, dovednost motivovat sebe
i ostatní, atd. 19

2.7 Standard
V internetové Wikipedii je popsán pojem standard, jako norma, měřítko, něco
obvyklého, očekávaného, přiměřeného.20
V internetovém slovníku cizích slov taktéž jako měřítko, norma, dále kritérium
a také obecně uznávaný vzor.21
Ve spojitosti se současnými pravomocemi, předpoklady, množstvím povinností
a odpovědností ředitele vysvětlení pojmu standard jako „něco obvyklého“. Zvolíme
interpretaci standardu, jako normu nebo uznávaný vzor.

17

[online] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEer>
VEBER, J., a kol., Management, základy, perspektiva, globalizace, s. 17.
19
ŠULEŘ, O., 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout, s. 1.
20
[online] <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana>
21
[online] <Vzor (slovník cizích slov online) <http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=standard&typ=0>
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3. Pozice ředitele školy v současném systému vzdělávání
Ředitel má své nezastupitelné místo v systému vzdělávání. „Předpokládá se, že
ředitelé škol převezmou kvalitativně nový druh odpovědností při vytváření vzdělávací
politiky státu a za její prosazování. Současně se očekává, že budou ve vyšší míře řídit
dané procesy. Ty často zahrnují restrukturalizaci, změnu kultury a myšlení, pokud se
mají

školy

vyrovnat

s

narůstajícími

požadavky

postindustrializovaného,

globalizovaného světa“ 22
Lze plně souhlasit s vyjádřením o narůstající roli ředitelů škol při prosazování
vzdělávací politiky státu. S rostoucí autonomií škol rostou i požadavky na kvalitu
ředitelů. Z ředitelů se stávají aktivní prosazovatelé státní vzdělávací politiky. Tímto jsou
na ředitele kladeny čím dál vyšší nároky v oblasti kompetencí ve všech jeho rolích (lídr,
manažer, vykonavatel - učitel).
Zavedením právní subjektivity se podíl činností v pracovní náplni ředitele školy,
na všech stupních vzdělávání, výrazně změnil. Ředitelé mají například, odpovědnost za
vztahy pracovně právní, finančně právní, obchodně závazkové, externí, v oblasti
bezpečnosti dětí, zaměstnanců, pracovního prostředí, požární ochranu, a v neposlední
řadě za kvalitu výchovně vzdělávací činnosti aj. Požadavky v odpovědnosti na současné
ředitele nabyly rozměrů. Od ředitelů je požadováno, aby byli odborníky v mnoha
oblastech např. ekonomové, rozpočtáři, právníci, personalisté, projektový manažeři,
marketingový specialisté a učitelé.
Na problémy vzniklé v důsledku zavedení právní subjektivity, upozorňuje
společnost McKinsey & Company, která provedla výzkum, za účasti 650 ředitelů
základních a středních škol. Ředitelé tráví přibližně 50 % své pracovní doby řízením
provozu a administrativou, 20 % věnují komunikaci, 10 % výuce, 20 % řízení kvality
výuky.
Lze plně souhlasit s tvrzením: „Ředitelé by měli mít možnost docílit lepší
rovnováhy

mezi

zlepšováním

kvality

výuky,

řízením

změn

a

provozem

a administrativou…“ 23

22

TROJAN, V., Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 78.
VÍŠEK, T.; KLESKEŇ, B., Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení,
s. 20.
23
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Problémem navýšení administrativního zatížení škol se rovněž

zabývá

dokument „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (20112015)“, vypracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
v roce 2011. Zpráva potvrzuje, že na základě mnoha analýz a jiných zdrojů, jsou
administrativní činnosti početné, velmi zatěžující a časově omezující pro vedení školy.
Většina těchto aktivit přímo nesouvisí s primární funkcí školy a tvoří překážky
v naplňování funkce školy.24
Dokument uvádí záměr k realizaci snížení administrativní zátěže ředitelů škol:
„Provést analýzu administrativní zátěže škol v kompetenci jiných resortů a navázat
kontakt s příslušnými odpovědnými resorty za účelem možného snížení této zátěže
v oblasti správního řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární prevence,
nakládání s odpady a ochrana životního prostředí, zpracování finančních plánů, apod.“25
Je otázkou, zda bude tato uvedená realizace postačující pro zajištění zkvalitňování
pedagogické oblasti, která by měla být pro rozvoj a efektivitu školy stěžejní. Aby bylo
ředitelům umožněno zabývat se především zkvalitňováním pedagogické oblasti, jistě
nepostačí pouze částečně odstranit administrativní zátěž.
„Zvláštní péči je nutné věnovat podpoře ředitele a jeho zástupců jako klíčových
osob pro rozvoj školy, kteří kromě garantování kvality výuky (hodnocení a vedení
učitelů) musí zvládat další činnosti související s chodem školy (vytvoření a realizace
strategie rozvoje školy, ekonomické a manažerské dovednosti).“26 Ale současně
dokument uvádí: „Nutno však podotknout, že tato témata jsou obtížně proveditelná bez
konsensuálního přístupu dalších aktérů (MPSV, odborů, pedagogických asociací,
zřizovatelů) a potřebného finančního zabezpečení návrhu.“27
Z tohoto lze usuzovat, že podpora klíčovým osobám (ředitelům) pro rozvoj školy
nebude v nejbližší době realizována.

24

[online] <http://www.msmt.cz/file/18688> MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR, s. 14.
25
[online] <http://www.msmt.cz/file/18688> MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR, s. 14.
26
[online] <http://www.msmt.cz/file/18688> MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR, s. 56.
27
[online] <http://www.msmt.cz/file/18688> MŠMT, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR, s. 56.
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Také „Výroční zpráva České školní inspekce (dále jen ČŠI) z roku 2010/2011“
upozorňuje na značné zatížení ředitelů mateřských škol administrativními činnostmi.28
Výzkumy studentů na akademické půdě Školského managementu v Praze taktéž
potvrzují realitu ředitelů mateřských škol z jednotlivých krajů, kteří se podíleli na
zkoumání, tímto je značná přetíženost administrativními a manažerskými pracemi,
jejichž důsledkem je velmi malý časový prostor na rozvoj pedagogické oblasti.
Zavedení právní subjektivity způsobilo největší obtíže ředitelům samostatných
mateřských škol.29
Mateřské školy jsou specifické příliš vysokým úvazkem přímé pedagogické činnosti
vedoucích pracovníků, který má za příčinu nedostatek prostoru pro koncepční práci. 30
Nejen nedostatek prostoru omezuje koncepční práci ředitelů mateřských škol.

V poslední výroční zprávě ČŠI se uvádí, že ředitelé mateřských škol stále nemají
zcela uchopenou oblast strategického plánování. K tomuto výsledku je použito
vyhodnocení Školních vzdělávacích programů (ŠVP), které jsou tvořeny z pravidla
nejdéle na tři roky, tudíž z hlediska manažerské terminologie nejde zcela o strategický
plán, ale o střednědobou verzi. Z tohoto výsledku, lze usuzovat, že kompetence role
lídra si ředitelé mateřských škol, z hlediska strategického plánování zcela neosvojili
nebo se především zabývají běžnými každodennostmi a především řízením školy? 31
Pokud shrneme informace z předcházejících významných dokumentů, konstatují, že

jsou ředitelé zavaleni množstvím činností z různorodých oblastí a každodenních aktivit
spojených převážně s provozem a administrativou, tudíž rozvoji pedagogické oblasti se
nemohou věnovat v potřebném rozsahu. Ředitelé mateřských škol mají příliš vysoký úvazek
přímé vyučovací povinnosti a nemají zcela dobře uchopenou koncepci rozvoje školy
a strategické plánování.32 Autoři Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací

soustavy ČR (2011-2015) si uvědomují, že ředitelé potřebují zvláštní péči v oblasti jejich
podpory a sebevzdělávání, ale zároveň tento fakt podmiňují náročnou realizací.

28

[online] <http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy>, Výroční zpráva ČŠI za školní
2010/2011.
29
BROŽ, R., Řízení mateřské školy v právním postavení příspěvkové organizace, s. 71
30
[online] <http://www.trutnov.cz/file/637/> Výroční zpráva České školní inspekce 2005/2006
31
[online] <http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy>, Výroční zpráva ČŠI za školní
2010/2011
32
[online] <http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy>, Výroční zpráva ČŠI za školní
2010/2011
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Problému k řešení se naskýtá celá řada a je zcela zřejmé, že je třeba realizovat kroky,
které povedou k umožnění ředitelům mateřských škol se především zabývat primární funkcí
školy. Stejně významné je zapotřebí u ředitelů mateřských škol podnítit pozornost směrem
nejen k řízení, ale také k dimenzi vedení školy, která má klíčovou roli pro rozvoj školy.

Nelze nevšimnout si a neupozornit na pohled a směr zahraničních standardů
ředitele, které se soustředí na ředitele nejen v roli manažera a zároveň preferují roli
leadera. (viz. příloha č. 1) „Organizace, které jsou přespříliš řízeny, ale nedostatečně
vedeny, nakonec ztrácejí vědomí účelu své existence.“ 33
Je zřejmé, že ředitel mateřské školy dnes a denně zastává roli lídra, manažera

a vykonavatele povětšinou součastně.34 Bylo již řadou výzkumů prokázáno, že pokud
dochází k souběhu těchto rolí u jedné osoby, nemůže dotyčný/á plnohodnotně zvládnout
všechny role najednou. Tímto dochází k ochuzování, nebo neplnohodnotnému výkonu
role jedné na úkor druhé. Toto má vliv na kvalitu všech procesů, za které ředitel
odpovídá.35

33

Bolman, Deal, in POL, M., Škola v proměnách, s. 32.
PALMÍNEK, J; FIŠER, R., Řízení podle kompetencí, s. 58.
35
TROJAN, V. Hýčkáme si ředitele škol….?. s. 5.
34
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4. Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené
zákonem
Mateřské školy jsou institucemi pro předškolní vzdělávání, podle zákona
č. 561/2004 Sb., jsou v pravém slova smyslu považované za školy a patří do školského
systému vzdělávání České republiky. Jelikož mateřské školy poskytují vzdělávání,
neměly by již být chápány jako výchovná zařízení.36 Mateřské školy, na základě
připraveného vzdělávacího programu, rozvíjejí s pomocí různých forem, metod
a prostředků vzdělávání osvojování klíčových kompetencí u dětí, které jsou nezbytné
k získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání.
Základním kamenem k naplnění této primární funkce předškolní instituce je
erudovaný personál. Klíčovou osobností v systému je ředitel.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v § 5 definuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele. Ředitelem školy může
být fyzická osoba, která splňuje předpoklady pro výkon funkce pedagogického
pracovníka, tímto jsou plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost a zkouška z českého jazyka.
Ředitel mateřské školy, mimo jiné, je povinen respektovat a počínat si podle
obecně platných závazných právních norem ČR, kterými jsou zákony, vyhlášky, vládní
nařízení, organizační směrnice, metodické pokyny apod.

4.1Předpoklady ředitele v oblasti praxe
Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3,
zákona č. 563/2004 Sb.; 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 3 roky pro
ředitele mateřské školy.37

36
37

PRŮCHA, J., (ed.), Pedagogická encyklopedie, 2009, s. 58.
Školský zákon č. 563/2004 Sb.,
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Zákon správně specifikuje požadavek pedagogické praxe kladený na ředitele
mateřské školy. Znalost vzdělávacích procesů umožní řediteli mateřské školy výkon
povinností ve všech rolích. Pedagogické praxe umožní řediteli získat potřebné kvantum
informací o školském prostředí a znalost vzdělávacích procesů. Zkušenosti v oblasti
praxe získané osobním zapojením do systému vzdělávání v pozici učitele jsou
nenahraditelné a nepřenosné. Tyto znalosti a dovednosti jsou následně jedním z faktorů
ovlivňujícím schopnost ředitele vykonávat funkci.

4.2Předpoklady ředitele školy v oblasti vzdělání

Ředitelem může být jen ten, který znalosti v oblasti řízení školství získal
vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management,
nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou
zaměřeném na organizaci a řízení školství nebo, kdo získal do 2 let znalosti v oblasti
řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků tzv. Funkční studium I (FS I). 38
Studium FS I seznamuje účastníky se základy se základními předpisy školského
práva, pracovního práva, financování škol a organizaci školy a pedagogického procesu.
Zcela chybí modul vedení lidí (řízení lidských zdrojů), který je velmi podstatný
a zásadní s ohledem na kvalitu a prosperitu školy.
Autorka práce shledává tuto skutečnost v souvislosti s nároky na vysoký stupeň
dovedností, schopností a „připravenosti“ ředitele k výkonu funkce, jako nedostačující
a navrhuje zpřísnění podmínek pro jmenování ředitele do funkce. Absolvování tzv. FS I,
které obsahuje pouze obecné a základní informace z oblasti managementu školy, je
v rozsahu 100 hodin a neobsahuje oblast vedení lidí. Aplikace aktivit vedení lidí má
velký vliv na rozvoj a směr posunu školy. Nezbytností je navrhnout úpravu ve školském
zákoně. Předpokladem pro funkci ředitele by mělo být absolvování vysokoškolského
studia v oboru školský management.
Ve výroční zprávě ČŠI z roku 2006/2007 se konstatuje, že podstatně lepších
výsledků ve vedení, řízení školy a strategického plánování dosahují ředitelé mateřských
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škol, kteří absolvovali studium školského managementu (32,6 %).39 Z této informace
vyplývá, že ředitelům umožňuje vzdělávání dosahovat lepších výsledků ve své práci.
Z výzkumů z bakalářských prací Školského managementu a taktéž např.
z dizertační práce Václava Trojana, na otázku, zdali má řídící pracovník absolvovat
studium před nástupem do funkce, přibližně dvě třetiny odpovědí byly kladné, z čehož
vyplývá, že ředitelé škol považují za nutnost absolvovat vzdělávání v oblasti školského
managementu.
Trojan uvádí, že: „U řídících pracovníků, kteří zastávají kladné stanovisko k této
otázce, převládá názor, že by se budoucí ředitel vyvaroval zbytečných chyb, slepých
cest, rychleji by se orientoval v problematice a byl by celkově jistější. Často jsou
odpovědi zaměřeny na schopnosti, osobnostní kompetence, také na znalosti a teoretické
vybavení řídícího pracovníka. Častým názorem bylo konstatování potřeby základního
manažerského vzdělávání (např. úroveň FS I) a pozdějšího pokračování se znalostí
problematiky výkonu řídící funkce.
Společný názor pro většinu záporných odpovědí je prakticismus. Převládá
u starších řídících pracovníků a osob negativně hodnotících svoje ředitelské vzdělávání.
Lze vyčíst podceňování teoretických poznatků, zapojování vědomostí do širšího
kontextu a jisté omezení záběru pouze na vlastní školu.“40
Zajímavé řešení navrhují Víšek a Kleskeň dle systému v Singapuru. „Dlouhá
příprava sestávající ze čtyř - až šestiletého zácviku v pozici zástupce ředitele na dvou až
třech školách a intenzivního půlročního kurzu vycházejícího z programů MBA, ve
kterém se vyučuje management a vedení, řeší se skupinové projekty, kandidáti se
vysílají do jiných škol a stráví dva týdny v podnikové sféře v zahraničí.“41
Otázka změny v kontextu se vzděláním potřebným pro funkci ředitele mateřské
školy, není předmětem této práce, ale měla by být zásadní, pro případnou tvorbu
kompetenčního standardu a tvořit jeden ze základních kamenů profilu ředitele.
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5. Kompetence (pravomoci) ředitele mateřské školy dané
právními normami
Úloha ředitele školy v českém školství je zakotvena v právních dokumentech
(např. Zákoník práce, Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících, Zákon
o dalším vzdělávání učitelů, Správní řád aj.) a v kutikulárních dokumentech. V současné
době neexistuje soubor profesních standardů či kompetencí pro ředitele škol.
Jediné kompetence, které jsou vymezeny, se týkají právních náležitostí a vztahují
se k řízení a správě školy jako organizace. Ředitel školy se tedy musí orientovat
v právních předpisech například v oblasti personalistiky, ochrany zdraví a bezpečnosti
při práci a hospodaření s finančními prostředky. Uvedené kompetence v jednotlivých
právních normách jsou tzv.: „kompetence od jiného“ a odvoditelné kompetence
s ustanovení vyplývající jsou tzv.: „kompetence od sebe“ (viz. kapitola 2.2)42

5.1 Ustanovení kompetencí a pozice ředitele školy školským
zákonem
Ředitel školy dle ustanovení § 164 školského zákona43 má za povinnost garantovat
kvalitu poskytovaného vzdělávání ve škole, kterou řídí. Právní ustanovení ukládá
řediteli školy odpovědnost za naplňování těchto principů a vzdělávání, které je veřejnou
službou. Jednotlivá ustanovení uvedeného paragrafu jsou ve velmi obecné rovině, z níž
vyplývá mnoho dílčích aktivit a nezbytná kompetentnost ředitele v mnoha oblastech,
které v těchto ustanoveních nejsou definovány.
Pro názornost jsou uvedena některá ustanovení vyžadující velký rozsah
(kompetence od sebe) ředitele školy např.:
Ředitel odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu s tímto zákonem.
To znamená, že ředitel odpovídá za soulad činnosti školy se školskými právními
předpisy a zároveň s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,
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které vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu
školních vzdělávacích programů (dále ŠVP). Ředitel odpovídá nejen za své jednání, ale
také za své zaměstnance, kteří realizují samotné vzdělávání a výchovu dle ŠVP.
V tomto ustanovení se skrývají např. činnosti stanovení vize, strategického plánování,
tudíž kompetencí lídra, ale také značné množství manažerských funkcí, které ředitel
musí umět vykonávat.
Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání. Ředitel v tomto
ustanovení provádí personální činnosti a odpovídá, že zaměstnanci splňují podmínky
dané pracovněprávními a školskými předpisy. Také ředitel uplatňuje efektivní řízení, při
tvorbě a realizaci ŠVP apod.
Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Uvedené
ustanovení vyžaduje kvalitní systém pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
(dále DVPP), které vyžaduje např. strategické a analytické myšlení, identifikaci potřeb
vzdělávání a zájmů pedagogů, plánování, organizování, motivace apod. 44
§ 165 školského zákona v jednom bodě stanovuje organizaci a podmínky provozu
školy a školského zařízení

45

, z čehož vyplývá, že ředitel nese plnou odpovědnost za

veškerý chod školy (např. zajištění přístupu k energiím, výměnou oken, oprav střechy,
zabezpečení budovy, aj., péče o zaměstnance provozní i pedagogické, zabezpečení
jejich osobního i profesního rozvoje, odpovídá za zabezpečení veškerých povinných
revizí, plynu, elektriky, hasičských přístrojů, hydrantů, elektrického zařízení apod.).
Současně zahrnuje práva, povinností a odpovědností všech zaměstnanců školy.
Ředitel odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených
podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. K plnění uvedeného
ustanovení ředitel, jak již bylo uvedeno, by měl mít osvojeny manažerské dovednosti
(plánování, analyzování, kontrolování, znalosti účetnictví, tvorby rozpočtu apod.)
a současně aplikovat daný rozpočet v souladu se závaznými ukazateli a právními
náležitostmi.
Ředitel mateřské školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy
při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání podle
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§ 35, …“46 Správní řád je jednou z dalších právních norem, které musí ředitel znát
a bezchybně aplikovat.
Ředitel školy k zajištění kvality vzdělávání může garantovat pouze za předpokladů
vlastních kvalit, znalostí, dovedností – kompetencí a dostatkem časového prostoru na
realizaci zásadních aktivit.

5.2 Ustanovení kompetencí a pozice ředitele školy zákoníkem
práce
Zákon č. 262/2006 Sb., (dále jen zákoník práce) svým ustanovením ukládá řediteli
pozici zaměstnavatele. Mimo uplatňování obligatorních aktivit v pracovněprávních
vztazích vyplývá řediteli školy povinnost stanovit vnitřní předpis (organizační řád
školy) a vytvořit organizační strukturu své školy, což jej zároveň zavazuje k vykonávání
manažerských činností. Pracovně právní vztahy zavazují k personální činnosti ředitele
školy, které se v odborné literatuře častěji nazývají řízením lidských zdrojů.
Cílem výběru pracovníků by mělo být získávání kvalitních pracovníků
s minimálními náklady. Pro prosperitu organizace je potřebné mít vypracovaný
strategický plán lidských zdrojů, který mimo jiné obsahuje program pro nábor nových
kvalitních pracovníků. Identifikace potřeby získávání pracovníků musí vycházet, jak ze
strategie organizace, tak také z momentální potřeby. Současně z potřeby náhrad
některých zaměstnanců nebo obsazení nově zřízených pracovních míst, jejichž tvorba
vychází z předcházející analýzy potřebnosti. Vypracovaný program pro výběr nových
pracovníků by měl obsahovat požadavky na druh práce a to popis a specifikace
pracovního místa, také počet zaměstnanců a prognózu budoucnosti. Získávání a výběr
pracovníků, je strategickou personální činností, která musí jít ruku v ruce se strategií
organizace. V této oblasti, jak naznačují předcházející činnosti, plní ředitel roli
manažera i lídra.
Pro činnost ředitele školy neexistuje ucelený dokument, který by vymezoval
soubor požadavků, na tento druh práce. Popis a specifikace činností a podstatných
kompetencí ředitele, je nepřehledný a nejasný. Stejně tak nepřehledné a nejasné jsou
46
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požadavky ve spojitosti s jeho odpovědnostmi, které jsou dané právními normami
a zřizovatelem. Nový ucelený dokument by mohl být nástrojem pro posilování
postavení ředitelů škol, případně při provádění výběru a hodnocení uchazečů o tuto
funkci a návodem při procesech řízení škol.
Soubor vymezení činností ředitele školy v rolích lídra, manažera a vykonavatele
by bylo třeba zpracovat a pokládat za standard ředitele školy. Tento dokument by měl
poskytnout jakési „vodítko“ pro všechny zúčastněné strany v oblasti vzdělávání.
Standardy by bylo možno aplikovat k identifikaci výkonu ředitelů. Při následném
detailnějším rozpracování uvedeného dokumentu může být návodem a součástí mnoha
nástrojů například platových a jiných podmínek, rámce pro inspekční činnost, kodexu
profesionálních kvalit a praxe.
V některých zemích již existují standardy, které obsahují principy a cíle
vzdělávání, vymezení pozice ředitele a vyžadující kompetence a znalosti (viz. kapitola
č. 6)
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6. Předpoklady dané profesními rolemi ředitele mateřské
školy
Kapitola je nazvaná profesními rolemi, jelikož se budeme zabývat rolí lídra,
manažera a vykonavatele,47 které musí ve své funkci plně ovládat ředitel školy.
K popisu a vymezení jednotlivých předpokladů ředitele školy v uvedených rolích
autorka čerpá z poznatků manažerské literatury. Někteří autoři pojímají školu jako
běžnou organizaci, Pol píše např.: Handy uvádí, že „školy mají mnoho společného
s jinými organizacemi, které lidi spojují za nějakým účelem.“ Podle Haaga školy
nepotřebují zvláštní ohledy. Ve školách jsou podle autorova názoru také formulovány
cíle a úkoly, dělba práce je poměrně jasně rozdělena, uplatňují řídící postupy, mají
vnitřní strukturu a vše podmiňuje organizační kultura.
S tímto názorem lze, v případě mateřské školy, souhlasit jen částečně, je zapotřebí
si uvědomit jistá specifika této instituce. Pro instituce školství je oblast definování vize
a cílů, na rozdíl od podnikové, těžce uchopitelná a komplikovaně měřitelná. Vize, cíle
i cesty k naplnění jsou podmiňovány nejen obecným cílům Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, ale také požadavkům, např. rodičů dětí, prarodičů,
dětí, veřejnosti i zřizovatele, které se mnohdy neslučují. „Je tedy prakticky nemožné,
aby škola vyhověla všem a vypořádala se s úkolem dosahovat takto stanovené cíle.“48
Současné nároky kladené na školy ve spojitosti se zvládáním mnohočetných úkolů
a rozvoje, více než dříve, vyžadují nejen kvalitní procesy managementu, ale také
leadershipu. Vedení bylo dlouhou dobu vnímáno jako součást konceptu řízení. Řízení
lze vnímat jako zvládání každodenních aktivit a vedení v souvislosti s pohybem,
zdokonalováním a rozvojem školy.49
Warrena Bennise prohlásil „Managers do things right. Leaders do right things“
(„Manažeři dělají věci správně. Lídři dělají správné věci“.)50 Tímto je jednoznačně
zřejmá neodlučitelnost těchto dvou procesů.
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Vedeni a řízení, je celistvým procesem vzájemného působení lidí ve škole, které
se infiltruje do všech činností školy.51
Pol zpracoval přehlednou tabulku vztahů vedení a řízení (upraveno). 52
Tabulka č. 1: Vedení a řízení v přehledu
Termín
Vedení školy

Teoretické

Základní

Hlavní aktéři

Podstata

zázemí

pojmy

Škola jako

Vize, rozvoj,

Převážně

Vedení školy

zevnitř se

strategie,

zaměstnanci

směrem k lepší

rozvíjející,

budoucnost

školy

kvalitě

Škola jako

Řád, systém,

Převážně

Zajišťování

spolehlivé

struktura,

zaměstnanci

podmínek pro

fungující

organizace,

školy

realizaci snah

organizační

operativa,

vést školu

jednotka

současnost

směrem k lepší

dynamická
jednotka
Řízení školy

kvalitě
Jak již bylo uvedeno, nelze separovat řízení od vedení. V následujících
podkapitolách jsou tyto dvě oblasti odděleny pouze pro vymezení činností, které jsou
specifické především pro jednotlivé role ředitele školy. Uvedené vymezení činností
v roli lídra, manažera, vykonavatele, bude uplatněno k zjištění, jakou časovou proporci
věnují ředitelé výuce přímé pedagogické činnosti (výuce), řízení a vedení.

6.1 Ředitel školy v roli lídra
Lídrem se může stát v určitém okamžiku každý. Většinou jde o člověka, jehož
osobnostní kvality a manažerské předpoklady, na lídra kladené, splňuje nejlépe.
51
52
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Odborná literatura uvádí, že některé z typických rysů lídra jsou vrozené (např.
asertivita, inteligence, energie), které musí být rozvíjeny, nebo plně osvojeny.
Definice J. A. Pearce a R. B. Robinsona „Tvůrčí vedeni lidí je proces ovlivnění
ostatních, aby pracovali k dosažení specifických cílů.“53 Plamínek54 jasně vystihuje
základní kompetence jednotlivých rolí: „… lídr definuje strategické cíle a pravidla,
úkolem manažera je zajistit, aby byly cíle – samozřejmě při respektování pravidel –
prostřednictvím jiných lidí dosaženy.“ Obě definice lze spojit v jednu a to, že ředitel
školy v roli lídra definuje strategické cíle, které jsou obsaženy v dokumentech koncepce
rozvoje školy a školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (dále jen
ŠVP PV) a současně by měl uplatňovat tvůrčí vedení lidí, čímž zaručí plnění daných
cílů.
K tomu, aby lídr byl přirozeně respektován a byl schopen ovlivňovat vývoj
událostí je zapotřebí, aby splňoval řadu dalších vlastností a předpokladů.
Ředitel musí znát odpovědi na otázky. Kde jsme? (analýza soudného stavu) Kam
chceme dojít? (cíl) Jak se tam dostaneme? (strategie) V tomto případě by měl být ředitel
školy schopen vymezit jasný směr, povzbuzovat, motivovat a přesvědčit o nutnosti
změny své spolupracovníky. Ředitel by měl nejen znát kvality jednotlivých pracovníků,
ale také podporovat jejich osobní rozvoj.
Ředitel v této roli by měl mít časový prostor a kompetence na práci
s informacemi. Měl by preferovat vyhledávání potřebných kontaktů ke spolupráci např.
se sponzory, mateřskými školami v okolí, v zahraničí, základními školami, kvalitními
vzdělávacími agenturami i jejich lektory, jak pro své vzdělávání, tak pro
spolupracovníky. Dohledávat a zpracovávat výhodné projekty a tímto získávat finanční
zdroje k dalšímu vzdělávání pracovníků, ke zkvalitnění pracovních i vzdělávacích
podmínek apod., a tímto podporovat rozvoj a udržení kvality školy.
Je otázkou, zda mají ředitelé škol dostatečné kompetence a časový prostor
k naplňování role lídra, která je nezbytnou součástí pro rozvoj efektivity školy? Tuto
roli ředitele lze považovat za stěžejní pro rozvoj školy a všech pracovníků, a je
nejobtížněji uchopitelná a nejméně rozvíjena. Další otázkou je, zda umí být ředitelé
lídři.
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Česká školní inspekce, ve své výroční zprávě z roku 2010/2011, konstatuje, že
ředitelé škol zcela nedokážou strategicky plánovat, nevyužívají metody analýzy
a hodnocení není zpracováno tak, že by vymezovalo posun a záměry.
Základním atributem efektivní školy je právě již zmíněný profesionálně zvládnutý
leadership. Světlík55 upozorňuje na problémy se strategickým plánováním u vedení
škol. Ředitelé se začínají zajímat o strategické plánování až v souvislosti s problémy
přijímání nových studentů, kterými mohou být pokles demografické křivky a také nízká
atraktivita škol. Důsledkem jsou snížené finanční prostředky, pro zabezpečení jak
provozu, tak i rozvoje školy. Tato situace může v blízké době postihnout také mateřské
školy, které jsou v současné době přeplněny téměř všude v naší republice. „Podle studií
demografické křivky v kategorii předškolních dětí bude počet dětí kulminovat v roce
2013 s předpokládaným počtem 360 801 dětí. V následujících letech začne celkový
počet předškolních dětí klesat.56 Pro ředitele škol je nutností v současné době velmi
intenzivně pracovat na využívání a zkvalitňování leadershipu, tímto si vytvořit prostor
k eliminaci rizik ohrožení existence školy.
V následující tabulce jsou vypsány činnosti, které jsou potřebné vykonávat
v souvislosti s vedením jako takovým, tak pro jeho zkvalitňování.
Tabulka č. 2: Činnosti ředitele v oblasti vedení (leadership)
Vedení lidí (leadership)
- Analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční
podmínky, naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod.
- Tvorba vize, která je jasně definovaná, věrohodná, reálná, obsahuje představu, čeho
chce škola dosáhnout a odráží potřeby klientů.
- Zavádění inovací pro zlepšení efektivity práce.
- Předvídání a myšlení v širokých souvislostech.
- Formulování myšlenek.
- Pochopení psychiky spolupracovníků.
- Podnícení nadšení a přesvědčení kolektivu o správnosti realizace společných cílů.
- Vedení demokratické diskuse (porady) a následné přijmutí rozhodnutí.
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- Vyhodnocování efektivity vynaloženého úsilí finančních prostředků.
- Využívání zpětné vazby, hodnocení a sebehodnocení.
- Prezentování školy na veřejnosti.
- Řízení změn a zvládání krize.
- Hodnocení zaměstnanců.
- Komunikování se všemi účastníky procesů školy.
- Delegování pravomocí.
- Motivování a povzbuzování spolupracovníků.
- Jednání se zaměstnanci a řešení konfliktů.
- Rozhodování.
- Vytvoření funkčního systému DVPP.
- Vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy, zajištění podmínek, inovací,
vzdělávání, nových metod vzdělávání apod.
- Vytváření a upevňování týmu.
- Sebevzdělávání.

6.2 Ředitel školy v roli manažera
Management školy čerpá z terminologie, postupů, metod i prostředků
z podnikového managementu. V současné době si většina ředitelů škol uvědomuje
nutnost a přínos vlastního ztotožňování s manažerskými funkcemi.
Manažerská role je ve skutečnosti jedna z nejkomplikovanější funkcí organizace.57
Vzhledem k plnění funkce a efektivity všech procesů uvnitř i navenek školy, ředitel
musí profesionálně zvládat manažerské činnosti např. rozhodování, krátkodobější
plánování, kontrolování, organizování, řízení změn, delegování, personální práce,
komunikace vnitřní i vnější, komplexní práce s image školy a tudíž ovládat
marketingové aktivity aj. Všechny tyto činnosti mají svá specifika, která je nezbytné se
naučit, osvojit, přijmout za své a neustále se v nich zdokonalovat ve spojitosti s praxí.
Manažerská práce ředitele školy se skládá ze série mimořádně rozličných činností
ve specifickém prostředí školy. Uchopení kompetencí ředitele školy je složitá záležitost.
Ředitel by měl mít obvyklé manažerské kompetence, zároveň i pedagogické, aby
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naplnil zákonnou povinnost své přímé pedagogické činnosti a také činnosti
andragogické (výchova a vzdělávání dospělých lidí) zaměřené na orientování školy ke
svým pracovníkům, rodičům, případně dalším cílovým skupinám. Vedle toho musí mít
kompetence ekonomické, marketingové, kompetence v oblasti public relations a řadu
dalších.
K tomu, aby ředitel dokázal dobře řídit školu a vést její pracovníky, musí být
vybaven řadou praktických manažerských dovedností, které by měl umět vhodným
způsobem používat. Průběžné zdokonalování manažerské zdatnosti by mělo být ve
školství samozřejmostí. Souhrny manažerských kompetencí, které se následně odvozují
z manažerských funkcí, rolí nebo i činností mají různou strukturu a záleží na úhlu
pohledu autora.58
Pro přehlednost a ucelenost výčtu činností a zároveň kompetencí ředitele školy
autorka využila rozdělení podle vzdělávacích modulů školského managementu. Tyto
moduly jsou doplněny o oblast provozu školy, která má své místo v managementu školy
nejen svým značným rozsahem a náročností. (viz. tabulka č. 2)59 Souhrn činností
ředitele v roli manažera napovídá o velkém rozsahu a rozdílnosti potřebných
kompetencí. Je patrné, že ředitel musí využívat všech manažerských dovedností. Jestliže
ředitel současně využívá demokratického a participativního stylu vedení, které jsou
motivačním faktorem, povzbuzuje k osobnímu rozvoji, k participaci na rozvoji školy,
podporuje

angažovanost

a

iniciativu

pracovníků.

Ředitel

s demokratickým

a participativním vedením praktikuje delegování pravomocí i odpovědnosti na další
pracovníky.
Tabulka č. 3: Činnosti ředitele v oblasti řízení
Řízení organizace
- Plánování, operační management.
- Jednání se všemi zúčastněnými.
58
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- Organizování.
- Využívání ICT.
- Zajišťování provozu.
- Administrativní činnosti.
- Vytváření manažerského informačního systému.
- Kontrolování.
Řízení pedagogického procesu
- Stanovení cílů.
- Hospitační činnost.
- Spolupráce s rodiči a různými institucemi.
- Sebeevaluace školy.
- Vyváření podmínek pro rovné příležitosti ke vzdělávání.
- Sebehodnocení zaměstnanců.
- Hodnocení učitelů.
- Inovace kurikula.
- Vytváření týmů.
- Vytváření třídních plánů.
- Organizování akcí školy podporující vzdělávání.
Právo
- Struktura právního řádu ČR.
- Školské právní předpisy.
- Rodinné právo.
- Občanské právo.
- Odměňování zaměstnanců.
- BOZP a PO předpisy.
- Pracovně právní předpisy.
- Správní právo.
Ekonomika a financování
- Právní předpisy pro financování škol.
- Tvorba rozpočtu školy.
- Principy činnosti příspěvkové organizace.
- Účetnictví - úkoly ředitele.
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- Zřizovatel a financování škol.
- Doplňková činnost.
- Vymezení majetku.
- Tvorba fondů
- Zdroje financování školy.
- Kontrola.
Provoz školy
- Opravy, havárie drobné i většího rozsahu na budově školy, vodovodním řádě, topení
apod.
- Opravy a provoz zařízení (ICT, tiskáren, kopírek, opravy myček na nádobí a praček
apod.)
- Revize a opravy elektriky, hromosvodů, hasicích přístrojů, hydrantů, tělocvičného
náčiní, vybavení školní zahrady, výtahu, kuchyňských spotřebičů, servis vah apod.
„Je nesporné, že akcelerace změn, ke kterým v současnosti dochází jak vně či
uvnitř organizací, vede k jednoznačnému závěru, že nelze vystačit se sumou znalostí,
které byly získány během školní výuky, ale je nutné tyto znalosti průběžně rozšiřovat
a doplňovat. Sebevzdělávání, ochota zapojit se do vzdělávacích programů, vyhledávání,
vstřebávání a využívání nových poznatků – to je významný rys soudobých manažerů.“60

6.3 Ředitel školy v roli vykonavatele
Pojmem vykonavatele se rozumí ředitel v pozici učitele. Vzdělávání, které
poskytuje ředitel školy, vyžaduje plnou kompetentnost v roli vykonavatele – učitele.
Průcha a kol. definuje pojem učitel jako: „Obecně osoba podněcující a řídící učení
jiných osob, vzdělavatel. Jeden z hlavních aktérů vzdělávacího procesu, profesně
kvalifikovaný pedagogický pracovník, vykonávající učitelské povolání….“61
Autorka práce nepovažuje za nutné, pro cíl práce, se podrobněji zabývat
jednotlivými činnostmi ředitele v roli vykonavatele.
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Ředitel má, dle součastných právních norem, povinnost vykonávat přímou
pedagogickou činnost.62
Tabulka č. 4: Rozsah přímé vyučovací činnosti ředitele mateřské školy
Ředitel mateřské školy

Počet tříd

Týdenní rozsah přímé
pedagogické činnosti

1

24

2

21

3 až 4

18

5 až 6

16

7 a více

13

1

16

2

14

3 a více

12

Ředitel mateřské školy s internátním
provozem

Ředitel mateřské školy s internátním

5

(nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy
s internátním provozem a se speciálním
pedagogickým centrem
V otázce zaměřené na poměr rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelek
mateřských škol a dalších běžných povinností respondenti odpověděli, že považují za
neúnosný poměr rozsahu přímé pedagogické činnosti k jejich dalším závazkům.
Zpracovatelka Vatalová, ve své bakalářské práci, na základě zjištění navrhuje snížení
přímé pedagogické činnosti ředitelů mateřských škol.63
S tímto návrhem se autorka práce plně ztotožňuje a sama by navrhovala radikální
snížení přímé vyučovací povinnosti. Ředitel by neztratil kontinuitu s procesem
vzdělávání a zároveň by získal cenný čas, který mu chybí.
62
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Také výzkum Tomanové v bakalářské práci potvrzuje velkou zátěž respondentů
v manažerské oblasti a velmi malý časový prostor na pedagogické činnosti. Respondenti
64

uvádějí, že nemají možnost se plně soustředit na vlastní pedagogickou činnost.
Otázkou je, zda tímto není ohrožena kvalita pedagogické práce ředitele školy.

V mateřské škole často nastává situace, kdy ředitel v době přímé vyučovací
povinnosti

musí

přijmout

nečekaného

„ neodmítnutelného“

návštěvníka,

„nespokojeného rodiče, sponzora, kontrolu apod.“ a není ve škole pedagog, který by
mohl zastoupit ředitele. Řediteli nezbývá, než zajistit dohled provozním personálem.
Tímto se ředitel může dostat do stresu a napětí, jak z obavy o děti, které nemá na
dohled, tak také z problematiky, kterou „neodmítnutelný“ host chce řešit. Ředitel
mateřské školy je přímým kolegou učitelce na své kmenové třídě, v které vykonává
svoji přímou pedagogickou činnost. S kolegyní je zapotřebí spolupracovat v plánování
vzdělávacích aktivit, akcí třídy, spolupráce s rodiči apod. a také si předávat informace
ohledně zdravotního stavu dětí, jednotlivých změn chování a pokroků dětí, informací od
rodičů apod.
Závěrem této kapitoly je nutné zdůraznit, že: „Každá z těchto rolí je popsána,
nositel musí mít (nebo by alespoň měl mít) soubor určitých kompetencí, které mu
umožňují právě tuto konkrétní roli vykonávat. Mimo školství ale tyto role vykonává
vždy někdo jiný. Od ředitele jaksi samo sebou očekáváme, že bude schopen obsáhnout
všechny tři role, což prakticky teorie řízení vylučuje. Je třeba klást mnohé otázky....“65
Na všechny uvedené role ředitele školy má velký vliv jeho osobnost, morální
hodnoty, postoje, zásady, úroveň emoční inteligence apod. Rovněž nelze opomenout, že
ředitel školy je také člověk a má svůj osobní život a nemůže být učebnicovým lídrem,
manažerem a vykonavatelem.
Obsah konceptu řízení je vymezen na zvládání každodennosti - administrativní
provoz, udržování chodu, účinné fungování. Zdůrazněním a standardizací ředitele jako
leadera se akcentuje zaměření na změny, pohyb v organizaci, vizi, strategické
záležitosti, transformaci. Vytížíme-li ředitele operativou (a v této podobě status quo
standardizujeme), rezignujeme na cenné funkce, které jsou z hlediska rozvoje školy
64
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a kvalitativní proměny českého vzdělávání klíčové. Pokud přeci jen standardizujeme
českého ředitele jako leadera, musíme mu vytvořit odpovídající podmínky.
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7. Standardy v mezinárodním kontextu¨
V zahraničí jsou v některých zemích vypracovány standardy, které mají řadu
využití. Například napomáhají při náboru ředitelů škol a při procesech řízení škol,
Poskytují vodítko pro všechny zúčastněné strany v oblasti vzdělávaní a toho, co by
mělo být očekáváno od role ředitele školy. Standardy jsou také používána k identifikaci
výkonu ředitelů pro posouzení úrovně odborné způsobilosti ředitelů.

7.1 Standardy vypracované v USA
Ve Spojených státech byly standardy pro vedoucí činitele škol zpracovány v roce
1996 a v roce 2008 na základě zkušeností upraveny. Pisoňová uvádí, že: „Uvedené
štandardy (Interstate School Leaderlicensure Consortium Standards for School Leaders)
boli vypracované v USA pre licencie školských lídrov.“66
V této kapitole: „Mezinárodní standardy pro ředitele škol“ je upraven text a volně
přeložen. Pojem žák upraven na pojem dítě, s ohledem k tématu této práce. Podkapitola
je zpracovaná podle textu autorky Pisoňové (volně přeloženo a upraveno).
„Mezinárodní standardy pro ředitele škol“ tvoří šest oblastí. Každá z nich
obsahuje cíle, aktivity a znalostní požadavky na ředitele školy, které mu umožní
naplnění cíle standardu.
Standardy USA jsou rozděleny do šesti oblastí, z toho pět oblastí se zaměřuje na
ředitele v roli lídra a jedna oblast na management školy. Z toho lze usuzovat, že
trendem v USA je vnímání ředitele školy převážně v roli lídra.

7.2 Národní standardy v Anglii
Úvod do národních norem pro ředitele (volně přeloženo a upraveno).67
Národní standardy pro ředitele vydané v Anglii r. 1998 byly členěny do pěti oddílů.
Standardy byly velmi podrobně rozpracovány zejména v části dovedností a klíčových
oblastí vedení. Následující Národní standardy pro ředitele škol (National Standards for
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Headteachers), které byly stanoveny po rozsáhlé konzultaci v rámci vzdělávacího oboru
a vydané v říjnu roku 2004, již neobsahují podrobný a konkrétní popis některých oblastí
jako předcházející verze. Standardy obsahují šest klíčových oblastí.
Odráží úlohu ředitele v nastupujícím 21. století, přičemž zároveň obsahují
součastný směr nastolený vládou. Standardy uznávají klíčovou roli ředitelů ve vývoji
a aplikování vládní politiky pro udržování a zvyšování úrovně škol s cílem vyhovět
potřebám každého dítěte. Národní standardy pro ředitele jsou obecné a platí pro ředitele
bez ohledu na stupeň a typ školy. Poskytují rámec pro profesní rozvoj a informují
o výzvách a motivaci činných ředitelů.
Stejně jako standardy v USA tyto standardy obsahují šest oblastí a poměr cílů
v uznávané roli lídra je zcela stejný.
Pokud se podíváme na následující tabulku, oblasti standardů ředitele v různých
zemích jasně nasvědčují k prosazování ředitele školy v roli lídra a prioritu vedení.
Tabulka č. 5: Přehled standardů v zahraničí
USA
1. Umožnění
tvorby,
formulování,
implementace a
zprostředkování
vize učení
2. Podporování,
rozvíjení a
udržování školní a
vzdělávací kultury,
která podněcuje
učení u studentů a
profesní růst u
pedagogů
6. Chápání širšího
politického,
společenského,
ekonomického,
právního a kulturního kontextu, reakce
na tento kontext a
jeho ovlivňování

Anglie
1. Utváření
budoucnosti

Skotsko

Západní Austrálie
1. Politika a směr

2. Vedení procesu
učení a výuky

1. Vedení a řízení
procesu učení a
výuky

2. Výuka a učení

3. Osobnostní
rozvoj a práce s
ostatními

2. Vedení a rozvoj
lidí

3. Pracovníci
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3. Řízení
organizace, činností
a zdrojů za účelem
zajištění
bezpečného,
účinného a
efektivního
prostředí pro
vzdělávání
5. Čestné,
spravedlivé
a etické jednání
4. Spolupráce s
rodinami a členy
komunity,
reagování na různé
zájmy a potřeby
komunity a
mobilizace zdrojů
komunity

4. Řízení
organizace

4. Efektivní
využívání zdrojů

5. Zdroje

5. Zajištění
odpovědnosti vůči
veřejnosti a školní
komunitě
6. Posilování
komunity

5. Budování
komunity

4. Partnerství

3. Vedení změn
a zlepšování

7.3 Projekt „Zlepšování kvality vedení škol ve střední Evropě“.
V roce 2010 byl realizován projekt s názvem: „Zlepšování kvality vedení škol ve
střední Evropě“. Účastnickými zeměmi byly Rakousko, Česká republika, Maďarsko,
Slovinsko a Slovensko. Cílem projektu bylo „…zpracování struktury vůdčích
kompetencí a standardů vedení na nadnárodní úrovni, které by bylo možné uplatnit
v systémech jednotlivých účastnických zemí.“68
„Hlavní otázkou však je, zda ve světě překotných změn, jejichž výsledkem je stále
větší míra globalizace, lze proměnu charakteru činnosti členů vedení školy řešit
společnou kompetenční strukturou, aniž by došlo k narušení národních zvyků, hodnot
a praxe. Při čtení této publikace zjistíte, že odpověď na tuto otázku je do značné míry
pozitivní. Proměnlivost, složitost a nestálost dnešního světa (včetně světa vzdělávání)
vyžadují profesionální vedení. Je proto nutné vědět, co dělá z vedoucího pracovníka
68
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profesionála - tedy jaké konkrétní kompetence by měl mít. Náš přístup vychází z věd
o lidském chování. Chování odráží kompetence v podobě našich konkrétních kroků,
aktivit a tendencí a podle moderního řízení lidských zdrojů do značné míry určuje, zda
se pro určitou práci hodíme, či nikoliv. Efektivitu pracovní činnosti lze zvyšovat
zaměřením na určité chování, které budeme ovlivňovat. Náš projekt se zabýval tím, jak
lze kompetence definovat, popsat a na základě zjištěných informací rozvíjet. Doufáme,
že výzkum a vývoj provedený v rámci tohoto projektu – konkrétně vymezení struktury
kompetencí, popis profilu vedení apod. – přispěje ke zkoumání složité problematiky
vedení škol, k jejímu hlubšímu pochopení a následně k dalšímu rozvoji v této oblasti.“69
Projekt je rozsáhlý a obsahuje informace o systémech vzdělávání, obecných
pravidlech fungování škol a její autonomii. Shrnutí popisuje rozmanitost pohledů
účastníků projektu z jednotlivých států na oblasti i jednotlivé kompetence vedoucích
pracovníků škol.
V okruhu projektu se zaměřením na kompetence ředitelů škol v 21. Století
v České republice účastníci utvořili dvě skupiny - vedení škol a odborníci na přípravu
školského managementu společně se zástupci z ministerstva (decizní sféra). Výzkum
proběhl formou workshopu, dotazníkového šetření a diskuzí v rámci skupin.
„Obě skupiny uváděly nejdůležitější vlastnosti úspěšných ředitelů škol. Jejich
přístup se mírně lišil. Představitelé decizní sféry používali „filozofický přístup“
a nechtěli tedy vytvářet seznam všech kompetencí z důvodu jejich velkého počtu.
Zaměřili se pouze na zdůraznění hlavních oblastí. Z jejich hlediska jsou pro úspěšného
člena vedení školy nejdůležitější osobní kompetence, na druhém místě uvedli
kompetence v oblasti vedení a na třetím místě kompetence pedagogické.
Skupina členů vedení škol zaujala odlišný postoj v definování kompetencí ředitele
školy. Jejich seznam byl rozsáhlejší, protože chtěli zdůraznit rozsah své pracovní
zátěže. Podle jejich názoru by mohl být kompetenční rámec důležitý nejen při výběru
členů vedení škol, ale také pro hodnocení jejich výkonu.“.70
Jestliže srovnáme výstupy obou skupin, dojdeme k závěru, že představitelé decizní
sféry převážně definovali oblasti kompetencí v rovině morální způsobilost nebo vedení
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střední Evropě, s. 7.
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školy, zatímco ředitelé škol uvedli podrobnější popis se zaměřením na řízení lidských
zdrojů, a poté poskytli seznam podobný seznamu druhé skupiny. Nebyly uvedeny ani
kompetence, ani chování charakterizující práci úspěšného ředitele školy.
V oblasti výzkumu projektu o profilu ředitele školy, podle názoru českých
respondentů obou skupin vyplývá, že by měli být ředitelé škol charakterizováni
minimálním rozdílem mezi orientací na vedení a řízení s tím, že vedení má nepatrnou
převahu. Maďarsko a Slovinsko jednoznačně zdůrazňují oblast vedení. Rakousko
a Slovensko naopak kladou důraz na řízení. Toto může být způsobeno rozdílností
v přístupech a metodách řízení politiky v oblasti vzdělávání a různou úrovní autonomie
v jednotlivých oblastech vedení a řízení škol v uvedených zemích.
V České republice je vysoká autonomie škol v oblasti pedagogické, personální
a ve využití finančních zdrojů, což přináší ředitelům škol velkou míru odpovědnosti
a povinností. Nasnadě jsou otázky, zda jsou stále ředitelé mateřských škol více
manažeři a role lídra je jimi opomíjena a zda umí ředitelé mateřských škol uchopit tuto
roli, mají dostatek dovedností, znalostí a je jim umožněno věnovat se této důležité roli.
Ke stanovení modelu standardu ředitele je potřeba nejprve vyzkoumat, zda není
možné učinit změny a např. snížit nebo odebrat řediteli školy roli učitele
(vykonavatele). Jaké důsledky by mohla mít tato změna na rozvoj školy? Abychom
mohli na tuto otázku odpovědět, je nutné rozpoznat jednotlivé činnosti, které vykonává
v rámci své funkce ředitel školy, orientovat se v jejich různorodosti, náročnosti
a účelnosti. Na základě zjištění vymezit jednotlivé pozice (rolí) ředitele korespondující
s rozvojem školy. A až poté začít vymezovat předpoklady a kompetence ředitele školy,
a na jejich základě vytvořit kompetenční standard.
„Bylo by jistě dobré znát podstatně víc o ředitelích škol a jejich práci – dostali
k dispozici poměrně značné pravomoci, ale s nimi nemalou odpovědnost za rozvoj škol
a v určitém smyslu je lze považovat za klíčové aktéry změny.“71
Míněním odborné komunity na změnu rozsahu přímé pedagogické činnosti
ředitele, vedením a řízením a vlivu těchto atributů na rozvoj školy, se zabývá empirická
část této práce.
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EMPIRICKÁ ČÁST
8. Metodologická hlediska výzkumného šetření
8.1 Cíl výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření bylo získat relevantní poznatky, jak vnímají
respondenti své role, z hlediska důležitosti k rozvoji školy. Jaké časové proporce věnují
ředitelé výuce, řízení a vedení. Dále analyzovat, kolik času by ředitelé chtěli ideálně
věnovat výuce, řízení a vedení a porovnat s tím, jak by si tuto rovnici ideálně
představovali (kolik času by oproti skutečnosti chtěli věnovat každé ze tří položek).
Zjistit, jaké přínosy a potřeby by vyvolala změna rozložení časových proporcí
uvedených tří rolí.
Dílčí cíle výzkumného šetření:
I. Zjistit, zda ředitelé pracují nad rámec 40 hodinového fondu týdenní
pracovní doby.
II. Zjistit, kolik času ředitelé věnují jednotlivým činnostem v rámci týdenní
pracovní doby.
III. Zjistit, kolik času by se ředitelé chtěli věnovat jednotlivým činnostem
v rámci týdenní pracovní doby.
IV. Porovnat výsledky skutečnost a ideál z jednotlivých činností.
V. Zjistit, pracovní činnosti, na které respondentům nezbývá čas a považují je
za nutné pro rozvoj školy.
VI. Analyzovat a porovnat, skutečné i ideální časové proporce jednotlivých
rolí v rámci týdenní pracovní doby z uvedených hodnot jednotlivých
činností.
VII. Analyzovat, kolik času věnují ředitelé škol jednotlivým činnostem
k výuce (role vykonavatele) v rámci týdenní pracovní doby.
VIII. Analyzovat, kolik času by chtěli ředitelé škol věnovat jednotlivým
činnostem k výuce (role vykonavatele) v rámci týdenní pracovní doby.
IX. Porovnat výsledky skutečnosti s ideálem v oblasti výuky.
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X. Analyzovat, kolik času věnují ředitelé škol jednotlivým činnostem
k řízení (role manažera) v rámci týdenní pracovní doby.
XI. Analyzovat, kolik času by chtěli ředitelé škol věnovat jednotlivým
činnostem k řízení (role manažera) v rámci týdenní pracovní doby.
XII. Porovnat výsledky skutečnosti s ideálem v oblasti řízení.
XIII. Analyzovat, kolik času věnují ředitelé škol jednotlivým činnostem
k vedení (role lídra) v rámci týdenní pracovní doby.
XIV. Analyzovat, kolik času by chtěli ředitelé škol věnovat jednotlivým
činnostem k vedení (role lídra) v rámci týdenní pracovní doby.
XV. Porovnat výsledky skutečnosti s ideálem v oblasti vedení.
XVI. Analyzovat, jakou časovou rovnici by si ředitelé představovali v rámci své
týdenní pracovní doby, pro výuku, řízení a vedení.
XVII. Porovnat

navrhovanou

časovou

rovnici

s výsledky

skutečných

a ideálních časových proporcí pro výuku, řízení a vedení.
XVIII. Zjistit, kterou roli považují za klíčovou pro rozvoj školy.

8.2 Stanovení výzkumných otázek
S ohledem na uvedený cíl výzkumného šetření byly stanoveny tyto výzkumné otázky:
1. Kterým činnostem se ředitelé převážně věnují, vedení nebo řízení školy?
2. Považují ředitelé mateřských škol činnosti spojené s vedením za důležité?
3. Jaký přínos by znamenala změna v rozdělení časových proporcí v jednotlivých rolích
ředitele školy?

8.3 Charakteristika výzkumného vzorku
Sběr výzkumných dat se uskutečnil v lednu a únoru roku 2012. Pro posouzení
a zpracování dat dané tématiky byla stanovena skupina ředitelů státních mateřských
škol v Ústeckém kraji. Pro výzkum se rozeslalo 169 dotazníků, vrátilo se jich 53,
dalších 9 dotazníků nebylo zařazeno do výzkumu z důvodu neúplného a nepřesného
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vyplnění. Ve výzkumném šetření bylo pracováno s počtem 44 dotazníků. Dotazníky
byly rozeslány elektronickou poštou do samostatných mateřských škol všech krajů naší
republiky. Adresy byly získány od vedoucího zaměstnance v oblasti školství na
Krajském úřadě Ústeckého kraje. Dotazníky byly rozeslány dle záměrného výběru,
jednalo se o státní mateřské školy. Respondenti byli upozorněni na zachování jejich
anonymity. Respondentům byly na základě emailové adresy nabídnuty výsledky
výzkumu, o které byl respondenty projeven zájem.
Tabulka č. 6: Statistika zaslaných dotazníků
ředitelé
počet

%

rozesláno

169

100

odpovědělo

52

30,77

vyřazeno

9

5,33

zařazeno

44

26,04

Pro lepší vyjasnění pojmů byl souhrnně používán pojem ředitel školy, který
zahrnoval také ředitelky MŠ.

8.4 Metody výzkumu a jejich popis
Ve výzkumném šetření byla použita metoda dotazníku, tedy písemné kladení
otázek a získávání písemných odpovědí. Metoda dotazníku umožňuje v relativně
krátkém časovém úseku získat větší počet respondentů. Dotazník byl sestaven pro
ředitele mateřských škol. Pro výzkum byl vytvořen nestandardizovaný dotazník.
Obsahem dotazníku bylo 6 položek. Využito bylo uzavřených a polozavřených položek.
Uzavřené položky nevyžadovaly velké soustředění a šlo o jednoznačné vyjádření.
Polozavřené položky nabízely nejdříve výběr alternací a dávaly respondentům
příležitost dopsat vlastní možnosti. Všechny položky byly formulovány tak, aby
respondenti byli ochotni vypovídat. Údaje získané z dotazníku byly zpracovány
statisticky s pomocí počítačového programu Excel. Jednotlivé položky byly hodnoceny
podle relativních a absolutních četností a výsledky udány v průměrech i procentech.
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8.5 Pilotní výzkum
V průběhu měsíce ledna byl proveden pilotní výzkum za účelem zjištění, zda jsou
všechny

položky

formulované

srozumitelně.

Dotazník

byl

záměrně

rozdán

v mateřských školách, ve kterých ředitelé nestudovali školský management. Cílem bylo
zjistit, zda jsou všechny položky jasně stylizované. Zda jsou položky jasné
i pro ředitele, kteří neměli možnost se jednotlivé informace dozvědět při studiu.
Respondenti byli požádáni, aby sdělili, zda jsou položky srozumitelné a kolik času bylo
potřeba k vyplnění dotazníku a aby případně upozornili na nejasnosti ve spojitosti
s vyplňováním.
Z pilotního výzkumu vyplynulo:
1. Respondenti upozornili na potřebu vysvětlení pojmu lídr. Z tohoto důvodu byl
v položce č. 5 zařazen stručný popis charakteristických činností jednotlivých
rolí (lídr, manažer a učitel).
2. Respondenti ocenili, že položka č. 1 a 3 byla vytvořena v Excelu a hodnoty,
které respondenti udávají, se sčítají a tím mají přehled o doplňujících hodinách
u jednotlivých činností vykonávajících v rámci jednoho pracovního týdne.
Při posouzení času na vyplnění dotazníku se respondenti shodli, že je potřeba
nejvíce 15 minut a není nutné vyřazovat některé položky nebo dotazník upravovat.

8.6 Metodika výzkumného šetření
Na základě teoretických poznatků byly vybrány specifické činnosti k jednotlivým
rolím ředitele mateřské školy (lídr, manažer a vykonavatel) a tyto činnosti byly
zapracovány do jednotlivých položek v dotazníku. Položky k jednotlivým rolím byly
záměrně promíchány, aby nebylo ihned patrné jejich zaměření.
Dotazník obsahoval 6 položek a byl vypracován v Excelu. Respondenti v položce
č. 1, 3, vyplňovali arabskou číslicí hodnoty (hodiny) skutečnost a ideál. Pojmy byly
v dotazníku vysvětleny. (Skutečnost = kolik hodin skutečně věnujete v rámci
pracovního týdne následujícím aktivitám. Ideál = kolik hodin byste v rámci pracovního
týdne chtěli ideálně věnovat následujícím aktivitám) V položce č. 6 respondenti
vyplňovali

hodinové

rozložení

mezi

role,

své

týdenní

pracovní

doby.

46

Ve dvou položkách č. 2 a 4 respondenti doplňovali odpovědi slovně. V jednom případě
u položky č. 5 respondenti označovali odpověď křížkem.
Položka č. 1a):
Kolik času ze své týdenní pracovní doby věnujete vyhledávání informací v souvislosti
s rozvojem školy (inovací, zajištění podmínek a nových metod vzdělávání apod.)?
skutečnost
Položka č. 1b):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky,
pračky, tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize, neplánovaná nepřítomnost
pracovníka apod.)?
skutečnost
Položka č. 1c):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete přímé pedagogické činnosti?
skutečnost
Položka č. 1d):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete provádění hodnocení a evaluaci vzdělávání ve
vlastní třídě?
skutečnost
Položka č. 1e):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete prezentování školy na veřejnosti a spolupráci
s institucemi v obci?
skutečnost
Položka č. 1 f):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete administrativní práci?
skutečnost
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Položka č. 1 g):
Kolik hodin věnujete ze své týdenní pracovní doby motivování, povzbuzení a pohovoření
se zaměstnanci o správnosti realizace společných cílů, nebo např. jak zvládají změny,
které jste začali realizovat?
skutečnost
Položka č. 1h):
Kolik hodin věnujete ze své týdenní pracovní doby přípravě pomůcek k vlastní přímé
pedagogické činnosti a hodnocení dětí ze své třídy, provádění hodnocení a evaluace
vzdělávání ve vlastní třídě?
skutečnost
Položka č. 1i):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete kontrole finančních prostředků?
skutečnost
Položka č. 1j):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete analyzování stavu podmínek pro vzdělávání,
personální podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve vzdělávacím procesu
apod.?
skutečnost
Položka č. 1k):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete spolupráci a předávání informací s kolegyní
na třídě?
skutečnost
Položka č. 1l):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel,
rodiče, kontroly apod.?
skutečnost
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Položka č. 1m):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete sebevzdělávání?
skutečnost
Položka č. 1n):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete plánování, operačnímu managementu
a organizování?
skutečnost
Položka č. 1o):
Kolik času ze své pracovní doby věnujete přípravě informací a úpravě nástěnky své
třídy?
skutečnost
Položka č. 1 zjišťovala, zda ředitelé pracují nad rámec 40 hodinového fondu
týdenní doby. Kolik hodin se ředitelé skutečně věnují uvedeným jednotlivým činnostem
v rámci týdenní pracovní doby. Kolik hodin v rámci týdenní pracovní doby se ředitelé
věnují činnostem jednotlivých rolí. Byla vypočítána absolutní i relativní četnost
a porovnání výsledků.
Položka č. 2:
Prosím uveďte jiné činnosti (neuvedené), kterým se věnujete v rámci své pracovní doby.

Respondenti v této položce mohli doplnit činnost, která nebyla uvedena v bodech
položky č. 1. Respondenti nevyužili možnosti k doplnění dalších činností, které
vykonávají v rámci své týdenní pracovní doby.
Položka č. 3a):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby vyhledávání
informací v souvislosti s rozvojem školy (inovací, zajištění podmínek a nových metod
vzdělávání apod.)?
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ideál
Položka č. 3b):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby zajištění provozu
(opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize,
neplánovaná nepřítomnost pracovníka apod.)?
ideál
Položka č. 3c):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby přímé
pedagogické činnosti?
ideál
Položka č. 3d):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby hodnocení
a evaluaci vzdělávání ve vlastní třídě?
ideál
Položka č. 3e):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby prezentování
školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi v obci?
ideál
Položka č. 3f):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby administrativní
práci?
ideál
Položka č. 3g):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby motivování,
povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o správnosti realizace společných cílů, nebo
např. jak zvládají změny, které jste začali realizovat?
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ideál
Položka č. 3h):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby přípravě pomůcek
k vlastní přímé pedagogické činnosti a hodnocení dětí ze své třídy, provádění hodnocení
a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě?
ideál
Položka č. 3i):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby kontrole
finančních prostředků?
ideál
Položka č.31j):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby analyzování stavu
podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod.?
ideál
Položka č. 3k):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby spolupráci
a předávání informací s kolegyní na třídě?
ideál
Položka č. 3l):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby jednání se všemi
zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly apod.?
ideál
Položka č. 3m):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby sebevzdělávání?
ideál
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Položka č. 3n):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby plánování,
operačnímu managementu a organizování?
ideál
Položka č. 3o):
Kolik hodin byste ideálně chtěli věnovat ze své týdenní pracovní doby přípravě
informací a úpravě nástěnky své třídy?
ideál
Cílem této položky bylo, získat relevantní informace, kolik hodin se ředitelé chtějí
věnovat uvedeným jednotlivým činnostem v rámci týdenní pracovní doby. Kolik hodin
v rámci týdenní pracovní doby si ředitelé přejí věnovat činnostem jednotlivých rolí.
Byla vypočítána relativní četnost a porovnání výsledků.
Doplňující komentář k položce č. 1 a 3.
Jednotlivé uvedené činnostmi, jsou specifické pro ředitele v jeho rolích – lídr,
manažer a vykonavatel (učitel). Každá z těchto rolí má v položce č. 1 a 3 zastoupených
pět činností, které byly úmyslně promíchané. Pro upřesnění jsou uvedeny jednotlivé
role, společně s činnostmi s nimi korespondující.

Body

Specifické činnosti vykonávané lídrem

položky
1a)

Vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy (inovací, zajištění

3a)

podmínek a nových metod vzdělávání apod.)

1e)

Prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi v obci

3e)
1g)

Motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o správnosti realizace

3g)

společných cílů, nebo např. jak zvládají změny, které jste začali realizovat

1j)

Analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční

3j)

podmínky, naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod.
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1m)

Sebevzdělávání

3m)

Body

Specifické činnosti vykonávané manažerem

položky
1b)

Zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, tekoucích kohoutků,

3b)

topení, havárie, revize, neplánovaná nepřítomnost pracovníka apod.)

1f)

Administrativní práce

3f)
1i)

Kontrole finančních prostředků

3i)
1l)

Jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly apod.

3l)
1n)

Plánování, operačnímu managementu a organizování

3n)

Body

Specifické činnosti vykonávané učitelem

položky
1c)

Přímá pedagogická činnost

3c)
1d)

Provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě

3d)
1h)

Přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a hodnocení dětí ze

3h)

své třídy

1k)

Spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě

3k)
1o)

Přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy

3o)
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Položka č. 4:
Prosím uveďte pracovní činnosti, na které Vám nezbývá čas a považujete je za nutné
pro rozvoj školy.

V této položce mohli respondenti uvést činnosti, které nebyly ve výběru
v položkách č. 1, 3, a přesto jsou důležité pro rozvoj školy. Odpovědi byly zahrnuty do
zhodnocení výzkumu.
Položka č. 5:
Prosím zaškrtněte, která z uvedených rolí, je dle Vašeho názoru, klíčová pro rozvoj
školy?
Lídr: Vize, strategické plánování, pohyb a rozvoj školy, vedení lidí –
motivování, oceňování, delegování, sebevzdělávání, vyhledávání informací
k rozvoji školy apod.
Manažer: Operační plánování, organizování, zajištění provozu, kontrolování,
hospitace, každodennosti spojené s chodu organizace.
Učitel: Přímá pedagogická činnost a činnosti s pedagogickou související.
Cílem položky bylo zjistit, kterou roli ředitele respondenti považují za klíčovou,
pro rozvoj školy. Byla vypočítána relativní četnost a výsledky porovnány.
Položka č. 6:
V následujících 3 otázkách rozdělte svou týdenní pracovní dobu (40 hodin) mezi vaše
role učitel, manažer, lídr.
Položka č. 6a):
Kolik času (z týdenní pracovní doby 40 hodin) byste chtěli věnovat své roli učitele?

Položka č. 6b):
Kolik času (z týdenní pracovní doby 40 hodin) byste chtěli věnovat své roli manažera?
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Položka č. 6c):
Kolik času (z týdenní pracovní doby 40 hodin) byste chtěli věnovat své roli lídra?

Cílem této položky bylo zjistit, kterou roli respondenti upřednostňují v časových
proporcích a kolik času by chtěli věnovat jednotlivým rolím. Byla vypočtena relativní
četnost a výsledky vzájemně porovnány.
V tabulkách jsou uvedeny – součty, průměry (časová hodnota – hodiny)
a procenta.
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9. Výsledky výzkumného šetření
Tabulka č. 7:
Skutečný fond pracovní doby
počet respondentů součet hodin
44
2211

průměr
50,25

Tabulka č. 8 a graf č. 1:
Počet ředitelů dle skutečného týdenního fondu pracovní doby
hodinový rozsah
počet ředitelů
40 – 49 hod.
25
50 – 59 hod.
13
60 – 64 hod.
4
65 – 70 hod.
2
celkem
44

Počet
ředitelů

Počet ředitelů dle skutečného týdenního fondu pracovní doby
25

25

20

15

13

10

4

5

2

0
40 až 49 hodin

50 až 59 hodin

60 až 64 hodin

65 až 70 hodin

týdenní fond
pracovnídoby

Dílčí cíl výzkumného šetření:
I. Zjistit, zda ředitelé pracují nad rámec 40 hodinového fondu týdenní pracovní doby.
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Ředitelé mateřských škol pracují v průměru o 10 hodin více, nežli je týdenní
pracovní doba. Tento výsledek může mít několik příčin. Důvodem může být především
mnoho práce s vedením a řízením školy. Také se může jednat o začínajícího ředitele ve
funkci a tímto se naskýtá jeden z dalších důvodů, kterým může být nedostatečná
erudovanost ředitele v oblasti vedení a managementu apod.
Tabulka č. 9 a graf č. 2:
Skutečné rozložení pracovní doby ředitele v jednotlivých činnostech (při průměrném
fondu pracovní doby 50,25 hod/týden)
činnosti ředitele
součet
průměr
hodin
vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy 77
1,75
(inovací, zajištění podmínek a nových metod vzdělávání
apod.)
zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, 130
2,95
tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize, neplánovaná
nepřítomnost pracovníka apod.)
přímá pedagogická činnost
816
18,55
provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě
50
1,14
prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi 57
1,30
v obci
administrativní práce
405
9,20
motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o 103
2,34
správnosti realizace společných cílů, nebo např. jak zvládají
změny, které jste začali realizovat
přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a 87
1,98
hodnocení dětí ze své třídy
kontrole finančních prostředků
85
1,93
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální 53
1,20
podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod.
spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
64
1,45
jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly 92
2,09
apod.
sebevzdělávání
51
1,16
plánování, operačnímu managementu a organizování
109
2,48
přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
32
0,73
celkem
2211
50,25
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Skutečné rozložení pracovní doby ředitele (při průměrném fondu pracovní doby 50,25 hod/týden)
Přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy 0,73
Plánování, operačnímu managementu a organizování

2,48
1,16

Sebevzdělávání
Jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, personál, kontroly apod.
Spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
Analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční
podmínky, naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod.

2,09
1,45
1,20
1,93

Kontrole finančních prostředků
Přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a hodnocení dětí ze své
třídy.
Motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o správnosti realizace
společných cílů, nebo např. jak zvládají změny, které jste začali realizovat

1,98
2,34
9,20

Administrativní práci
Prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi v obci.

1,30

Provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě

1,14
18,55

Přímé vyučovací činnosti
Zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, tekoucích kohoutků,
topení, havárie, revize, neplánovaná nepřítomnost pracovníka apod.)
Vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy (inovací, zajištění
podmínek a nových metod vzdělávání apod.)
0

2,95
Počet
hodin/týden

1,75
5

10

15

20

Dílčí cíl výzkumného šetření:
II. Zjistit, kolik času ředitelé věnují jednotlivým činnostem v rámci týdenní pracovní
doby.
Výsledky zjištění ukazují, že respondenti v rámci své pracovní doby věnují
nejméně času k provádění a evaluací na vlastní třídě, tuto činnost řadíme do oblasti
výuky. Dále nejméně času ze své pracovní doby ředitelé věnují sebevzdělávání, což lze
považovat za velmi alarmující výsledek. Je možno podotknout, že se ředitelé věnují
sebevzdělávání mimo svoji pracovní dobu, ale s přihlédnutím k výsledkům, které
uvádějí průměrnou týdenní pracovní dobu respondentů kolem 50 hodin, zbývá velmi
málo času nejen na sebevzdělávání, ale i na osobní život. Třetí činností, které
respondenti věnují nejméně času ze své týdenní pracovní doby, je analyzování stavu
podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod. Tyto činnosti patří do oblasti vedení, stejně jako uvedené
sebevzdělávání a mají velký vliv na zvyšování efektivity a posunu školy. Všem třem
uvedeným činnostem se respondenti věnují v rámci své pracovní doby celkem pouze
1 – 2 hodiny.
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Naopak nejvíce času v rámci týdenní pracovní doby je respondenty využíváno
k vykonávání přímé pedagogické činnosti a to v průměru 18 - 19 hodin. Dále
administrativní činnosti respondentům zabírají v průměru 9 – 10 hodin týdenní pracovní
doby a činnosti k zajištění provozu průměrně 3 hodiny. Zajištění provozu
a administrativní práce respondentům pohlcují z týdenního rozsahu celkem 12,15 hodin.
Průměrně dvanáct hodin v pracovním týdnu se ředitelé věnují činnostem, které
nesouvisí s primární funkcí školy.
Tabulka č. 10 a graf č. 3:
Ideální rozložení pracovní doby ředitele v jednotlivých činnostech (při fondu pracovní
doby 40 hod/týden)
činnosti ředitele
součet
průměr
hodin
vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy 147
3,34
(inovací, zajištění podmínek a nových metod vzdělávání
apod.)
zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, 21
0,48
tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize, neplánovaná
nepřítomnost pracovníka apod.)
přímá pedagogická činnost
463
10,52
provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě
39
0,89
prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi 98
2,23
v obci
administrativní práce
151
3,43
motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o 151
3,43
správnosti realizace společných cílů, nebo např. jak zvládají
změny, které jste začali realizovat
přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a 52
1,18
hodnocení dětí ze své třídy
kontrole finančních prostředků
98
2,23
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální 132
3
podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod.
spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
52
1,18
jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly 93
2,11
apod.
sebevzdělávání
156
3,55
plánování, operačnímu managementu a organizování
91
2,07
přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
16
0,36
celkem
1760
40
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Ideální rozložení pracovní doby ředitele (při fondu pracovní doby 40 hod/týden)
0,36

Přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy

2,07

Plánování, operačnímu managementu a organizování

3,55

Sebevzdělávání
2,11

Jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, personál, kontroly apod.
1,18

Spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
Analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční
podmínky, naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod.

3
2,23

Kontrole finančních prostředků
1,18

Přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a hodnocení dětí
Motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o správnosti realizace
společných cílů, nebo např. jak zvládají změny, které jste začali realizovat

3,43

Administrativní práci

3,43
2,23

Prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi v obci.
0,89

Provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě

10,52

Přímé vyučovací činnosti
Zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, tekoucích kohoutků,
topení, havárie, revize, neplánovaná nepřítomnost pracovníka apod.)
Vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy (inovací, zajištění
podmínek a nových metod vzdělávání apod.)

0,48

Počet
hodin/týden

3,34
0

2

4

6

8

10

12

Dílčí cíl výzkumného šetření:
III. Zjistit, kolik času by se ředitelé chtěli věnovat jednotlivým činnostem v rámci
týdenní pracovní doby.
Výsledky zjištění, kolik času by se chtěli respondenti věnovat jednotlivým
činnostem v rámci své týdenní pracovní doby, poukazují na potřebu více času na
sebevzdělávání, motivování, povzbuzování a rozhovory se zaměstnanci a zjišťování
úspěšnosti realizovaných změn. Tyto činnosti, které respondenti považují za důležité,
spadají do oblasti vedení - role lídra.
Tabulka č. 11 a graf č. 4:
Porovnání průměrných hodnot skutečnost a ideál (v rámci jednoho pracovního týdne)
činnosti ředitele
skutečnost ideál
průměr
průměr
vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy 1,75
3,34
(inovací, zajištění podmínek a nových metod vzdělávání
apod.)
zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, 2,95
0,48
tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize, neplánovaná
nepřítomnost pracovníka apod.)
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přímá pedagogická činnost
provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě
prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi
v obci
administrativní práce
motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o
správnosti realizace společných cílů, nebo např. jak zvládají
změny, které jste začali realizovat
přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a
hodnocení dětí ze své třídy
kontrole finančních prostředků
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální
podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod.
spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly
apod.
sebevzdělávání
plánování, operačnímu managementu a organizování
přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
celkem

18,55
1,14
1,30

10,52
0,89
2,23

9,20
2,34

3,43
3,43

1,98

1,18

1,93
1,20

2,23
3

1,45
2,09

1,18
2,11

1,16
2,48
0,73
50,25

3,55
2,07
0,36
40

Porovnání průměrných hodnot skutečnost a ideál
(v rámci jednoho pracovního týdne)

Přímá pedagogická činnost

průměr ideál
průměr skutečnost

Sebevzdělávání
Motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o
správnosti realizace společných cílů, nebo např. jak zvládají
Administrativní práce
Analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální
podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve vzdělávacím
Kontrole finančních prostředků
Prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi
v obci
Jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly
apod.
Plánování, operačnímu managementu a organizování
Spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
Přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a
hodnocení dětí ze své třídy
Provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě
Zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky,
tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize, neplánovaná
Přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
Vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy (inovací,
zajištění podmínek a nových metod vzdělávání apod.)
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Dílčí cíl výzkumného šetření:
IV. Porovnat výsledky skutečnost a ideál z jednotlivých činností.
Z porovnání výsledků skutečného času věnovaného jednotlivým činnostem
v rámci týdenní pracovní doby a potřeby (ideál) času respondentů na jednotlivé činnosti
vychází, že by respondenti chtěli pracovat pouze v rámci týdenní pracovní doby bez
přesčasů a v jiném rozložení času věnovaného jednotlivým činnostem.
Výsledky zjištění ukazují na nutnost přesunu potřebných časových úseků mezi
jednotlivými činnostmi, které ředitel vykonává v souvislosti se svými povinnostmi
a odpovědností za rozvoj školy.
Respondenti uvedli činnosti, kterým by se rádi věnovali více a naopak zase
některým méně. Mezi činnosti méně preferované patří zajištění provozu, přímá
pedagogická činnost, práce související s přímou pedagogickou činností, administrativní
práce a operační management. Součet hodin, o který by respondenti snížili časovou
potřebu činní 18 hodin z pracovního týdne. K tomuto radikálnímu snížení je nutné
podotknout, že vycházíme z celkového počtu průměrné týdenní pracovní doby 50,25
hodin, tudíž již deset hodin je nad rámec týdenní pracovní doby dané zákonem.
Z tohoto součtu by respondenti využili 8 hodin pro činnosti, které pokládají za
důležité. Především se jedná o činnosti z oblasti vedení, jako jsou vyhledávání
informací souvisejících s rozvojem školy, prezentovaní školy na veřejnosti, motivování,
povzbuzování a rozhovory se zaměstnanci o správnosti realizace společných cílů nebo
o zvládání změn, které se realizují, sebevzdělávání a analyzování současného stavu ve
všech oblastech souvisejících s posunem školy. Z výsledků vyvstává, že ředitelé mají
nedostatek času také na kontrolu finančních prostředků, rozhovory s rodiči apod.
Výsledky porovnání časových úseků pro jednotlivé činnosti skutečnosti
a požadovaného ideálu, korespondují s odpověďmi na otázku v položce č. 4, jenž se
zajímal o pracovní činnosti, na které respondentům nezbývá čas a považují je za nutné
pro rozvoj školy.
Dílčí cíl výzkumného šetření:
V. Zjistit, pracovní činnosti, na které respondentům nezbývá čas a považují je za nutné
pro rozvoj školy.
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Respondenti uváděli, že jim nezbývá čas na:


Sebevzdělávání v rámci pracovní doby



Vyhledávání sponzorů



Strategické plánování



Kontrolní činnost



Hospitace



Tmelení kolektivu, motivování zaměstnanců



Prezentování školy

Tabulka č. 12:
Porovnání skutečnost a ideálu časových proporcí jednotlivých rolí v rámci týdenní
pracovní doby z uvedených hodnot jednotlivých činností
skutečnost
ideál
role
průměr
%
průměr
%
lídr
7,75
15,42
15,54
38,85
manažer
18,66
37,13
10,32
25,8
vykonavatel
23,84
47,45
14,14
35,35
celkem
50,25
100
40
100
Dílčí cíl výzkumného šetření:
VI. Analyzovat a porovnat, skutečné i ideální časové proporce jednotlivých rolí v rámci
týdenní pracovní doby z uvedených hodnot jednotlivých činností.
Z tabulky je patrné, že jsou respondenti v roli vykonavatele nejvíce vytíženi
a naopak nejméně času je věnováno roli lídra, tudíž vedení. Ředitelé mají velký
hodinový úvazek přímé pedagogické činnosti na úkor především oblasti vedení.
Respondenti si uvědomují důležitost nejen řízení, ale také oblasti vedení školy. Již
z předešlých otázek výzkumu vyplývá, že respondenti považují činnosti spojené
s vedením za podstatné pro rozvoj školy. Pro roli lídra (vedení) respondenti pociťují
potřebu navýšení o téměř 8 hodin v jednom pracovním týdnu. Naopak nepovažují za
nutné, aby jejich přímá pedagogická činnost byla ve stávajícím rozsahu. Respondenti
navrhují snížení přímé pedagogické činnosti ředitele školy v průměru o 12,1 %, což
činní necelých 10 hodin v pracovním týdnu.
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Navrhované snížení časového limitu v oblasti řízení, značně ovlivnil požadavek na
úbytek času spojený s administrativou a zajištěním chodu školy.
Je potěšujícím zjištěním, že respondenti by odebranou časovou proporci z přímé
pedagogické činnosti využili k činnostem spojeným s vedením a rozvojem školy.
Tabulka č. 13 a graf č. 5:
Skutečné časové proporce jednotlivých činností v roli vykonavatele
specifické činnosti vykonávané učitelem
součet
hodin
přímá pedagogická činnost
816
provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě 50
přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a 87
hodnocení dětí ze své třídy
spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
64
přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
32
celkem
1049

průměr %
18,55
1,14
1,98

77,79
4,77
8,29

1,45
0,72
23,84

6,10
3,05
100

Skutečné časové proporce jednotlivých činností v roli vykonavatele
3,05%
Přímé vyučovací činnosti

6,10%
8,29%

Provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve
vlastní třídě

4,77%
77,79%

Přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické
činnosti a hodnocení dětí ze své třídy.

Spolupráci a předávání informací s kolegyní na
třídě
Přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy

Dílčí cíl výzkumného šetření:
VII. Analyzovat, kolik času věnují ředitelé škol jednotlivým činnostem k výuce (role
vykonavatele) v rámci týdenní pracovní doby.
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Z tabulky i grafu je patrné, že respondenti (v rámci průměrné 50,25 hodinové
týdenní pracovní době) v roli vykonavatele, vykonávají přímou pedagogickou činnost
77,79 % (18,55 hodin) a 22,21 % (5,25 hodin) věnují činnostem s ní přímo související.
Z tohoto výsledku vyplývá, že se respondenti, průměrně v jednom pracovním dni,
zabývají rolí vykonavatele téměř 5 hodin. Na řízení a vedení průměrně zbývají 3 hodiny
z denní pracovní doby. Je zcela zjevné, že respondenti nemohou stihnout všechny
potřebné činnosti v rámci pracovní doby.
Tabulka č. 14 a graf č. 6:
Ideální časové proporce jednotlivých činností v roli vykonavatele
specifické činnosti vykonávané učitelem
součet
hodin
přímá pedagogická činnost
463
provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve vlastní třídě 39
přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické činnosti a 52
hodnocení dětí ze své třídy
spolupráci a předávání informací s kolegyní na třídě
52
přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
16
celkem
622

průměr %
10,52
0,89
1,18

74,44
6,27
8,36

1,18
0,37
14,14

8,36
2,57
100

Ideální časové proporce jednotlivých činností v roli vykonavatele

8,36%

2,57%
Přímé vyučovací činnosti

8,36%

Provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve
vlastní třídě

6,27%
74,44%

Přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické
činnosti a hodnocení dětí ze své třídy.
Spolupráci a předávání informací s kolegyní na
třídě
Přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
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Dílčí cíl výzkumného šetření:
VIII. Analyzovat, kolik času by se chtěli ředitelé škol věnovat jednotlivým činnostem
k výuce (role vykonavatele) v rámci týdenní pracovní doby.
Respondenti v této položce měli navrhnout ideální časové vymezení pro roli
vykonavatele a následně přiřadit hodinové úseky k jednotlivým činnostem v této roli.
Přímá pedagogická činnost, je dle návrhu respondentů (v rámci 40 hodinové pracovní
doby) snížena na 10,52 hodin a na 3,62 hodin pro aktivity související s přímou
pedagogickou činností. Denní průměr (v rámci 40 hodinové pracovní době) pro přímou
pedagogickou činnost, společně s činnostmi s ní související, činí necelé tři hodiny,
z čehož může vzniknout denní dvouhodinová rezerva pro činnosti, které souvisejí
s řízením a vedením školy.
Tabulka č. 15:
.
Porovnání výsledků skutečnosti s ideálem v oblasti výuky
skutečnost
specifické činnosti vykonávané učitelem
průměr %
přímá pedagogická činnost
18,55 77,79
provádění hodnocení a evaluace vzdělávání ve
1,14
4,77
vlastní třídě
přípravě pomůcek k vlastní přímé pedagogické
1,98
8,29
činnosti a hodnocení dětí ze své třídy
spolupráci a předávání informací s kolegyní na
1,45
6,10
třídě
přípravě informací a úpravě nástěnky své třídy
0,72
3,05
celkem
23,84
100

ideál
průměr %
10,52
74,44
0,89
6,27
1,18

8,36

1,18

8,36

0,37
14,14

2,57
100

Dílčí cíl výzkumného šetření:
IX. Porovnat výsledky skutečnosti s ideálem v oblasti výuky.
Výsledky z této tabulky korespondují s předchozím zjištěním. Respondenti
navrhují snížení rozsahu pracovních hodin v roli vykonavatele. Je nutné si uvědomit
návrh respondentů snížit celý fond týdenní pracovní doby z průměru 50,25 hodin na 40
hodin, což má vliv na snižování hodinových úseků ve všech rolích ředitele.
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Ředitel by se měl především zabývat řízením a vedením školy a pedagogickou
oblast zajistit kvalitními pedagogy.
Tabulka č. 16 a graf č. 7:
Skutečné časové proporce jednotlivých činností v roli manažera
specifické činnosti vykonávané manažerem
součet
hodin
zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, 130
tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize, neplánovaná
nepřítomnost pracovníka apod.)
administrativní práce
405
kontrole finančních prostředků
85
jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly 92
apod.
plánování, operačnímu managementu a organizování
109
celkem
821

průměr %
2,95

15,83

9,20
1,94
2,09

49,33
10,35
11,26

2,48
18,66

13,28
100

Skutečné časové proporce jednotlivých činností v roli manažera

13,28%

15,83%

Zajištění provozu (opravy PC, tiskárny,
myčky, pračky, tekoucích kohoutků,
topení, havárie, revize, neplánovaná
nepřítomnost pracovníka apod.)
Administrativní práci

11,21%
Kontrole finančních prostředků

10,35%
49,33%

Jednání se všemi zúčastněnými
zřizovatel, rodiče, personál, kontroly
apod.
Plánování, operačnímu managementu a
organizování

Dílčí cíl výzkumného šetření:
X. Analyzovat, kolik času věnují ředitelé škol jednotlivým činnostem k řízení (role
manažera) v rámci týdenní pracovní doby.
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Z výsledků v tabulce a grafu je patné, že dotazovaní denně věnují (z průměru
50,25 hodin týdenní pracovní doby) 1 hodinu zajištění provozu, téměř 2 hodiny
administrativním pracím a necelou hodinu operačnímu managementu. Uvedené aktivity
lze převážně delegovat na střední management. Pokud ředitel školy je kompetentní
v poznávání kvalit lidí a v jejich zdokonalování, může postupně tyto činnosti delegovat
na své schopné spolupracovníky a sám se zabývat činnostmi, které přímo souvisí
s kvalitou školy.
Tabulka č. 17 a graf č. 8:
Ideální časové proporce jednotlivých činností v roli manažera
specifické činnosti vykonávané manažerem
součet
hodin
zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky, pračky, 21
tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize, neplánovaná
nepřítomnost pracovníka apod.)
administrativní práce
151
kontrole finančních prostředků
98
jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, kontroly 93
apod.
plánování, operačnímu managementu a organizování
91
celkem
454

průměr %
0,48

4,63

3,43
2,23
2,11

33,26
21,59
20,48

2,07
10,32

20,04
100

Ideální časové proporce jednotlivých činností v roli manažera

Zajištění provozu (opravy PC, tiskárny,
myčky, pračky, tekoucích kohoutků,
topení, havárie, revize, neplánovaná
nepřítomnost pracovníka apod.)

4,63%

20,04%

Administrativní práci

33,26%
20,48%

Kontrole finančních prostředků

21,59%
Jednání se všemi zúčastněnými
zřizovatel, rodiče, personál, kontroly
apod.
Plánování, operačnímu managementu a
organizování
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Dílčí cíl výzkumného šetření:
XI. Analyzovat, kolik by chtěli ředitelé škol věnovat jednotlivým činnostem k řízení (role
manažera) v rámci týdenní pracovní doby.
Z výsledků analýzy navrhovaného ideálního složení činností ředitele v roli
manažera a časových proporcích jim věnovaným, se naskýtá stupnice priorit
odpovídajících. Na prvním stupni důležitosti vnímají respondenti administrativní
činnosti. Následně, jako druhou nejdůležitější činnost, považují kontrolu finančních
prostředků. Dále jednání s rodiči apod., plánování a operačnímu managementu.
Poslední místo v žebříčku priorit zaujímají činnosti k zajištění provozu. Všechny tyto
činnosti mají celkem navrhovaný týdenní časový limit 10,32 hodiny (25,8 %).
Tabulka č. 18:
Porovnání výsledků skutečnosti s ideálem v oblasti řízení
skutečnost
specifické činnosti vykonávané manažerem
průměr %
zajištění provozu (opravy PC, tiskárny, myčky,
2,95
15,83
pračky, tekoucích kohoutků, topení, havárie, revize,
neplánovaná nepřítomnost pracovníka apod.)
administrativní práce
9,20
49,33
kontrole finančních prostředků
1,94
10,35
jednání se všemi zúčastněnými zřizovatel, rodiče, 2,09
11,26
kontroly apod.
plánování, operačnímu managementu a
2,48
13,28
organizování
celkem
18,66 100

ideál
průměr %
0,48
4,63

3,43
2,23
2,11

33,26
21,59
20,48

2,07

20,04

10,32

100

Dílčí cíl výzkumného šetření:
XII. Porovnat výsledky skutečnosti s ideálem v oblasti řízení.
Porovnání výsledků skutečnosti a navrhovaného ideálu vypovídá o potřebě snížení
hodinových úseků u činností k zajištění provozu, administrativních prací a operačního
managementu celkem o více jak 8 hodin. Z výsledků můžeme zaznamenat požadavek
respondentů k navýšení času o 1 a půl hodiny týdně, na kontrolu a vzájemnou
komunikaci s rodiči, zřizovatelem apod.
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Tabulka č. 19 a graf č. 9:
Skutečné časové proporce jednotlivých činností v roli lídra
specifické činnosti vykonávané lídrem

součet
hodin
vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy 77
(inovací, zajištění podmínek a nových metod vzdělávání
apod.)
prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi 57
v obci
motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o 103
správnosti realizace společných cílů, nebo např. jak zvládají
změny, které jste začali realizovat
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální 53
podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod.
sebevzdělávání
51
celkem
341

průměr %
1,75

22,58

1,3

16,72

2,34

30,21

1,20

15,54

1,16
7,75

14,96
100

Skutečné časové proporce jednotlivých činností v roli lídra

Vyhledávání informací v souvislosti
s rozvojem školy (inovací, zajištění podmínek
a nových metod vzdělávání apod.)

14,96%

22,58%

Prezentování školy na veřejnosti a spolupráci
s institucemi v obci.

15,54%
16,72%
30,21%

Motivování, povzbuzení a pohovoření se
zaměstnanci o správnosti realizace
společných cílů, nebo např. jak zvládají
změny, které jste začali realizovat
Analyzování stavu podmínek pro vzdělávání,
personální podmínky, finanční podmínky,
naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod.
Sebevzdělávání

Dílčí cíl výzkumného šetření:
XIII. Analyzovat, kolik času věnují ředitelé škol jednotlivým činnostem k vedení (role
lídra) v rámci týdenní pracovní doby.
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Dotazovaní uvedli, že v rámci necelých 8 hodin v týdnu se v roli lídra nejvíce
zabývají motivováním a povzbuzováním svých spolupracovníků a průměrný týdenní
časový rozsah činní dvě a půl hodiny. Ostatním, uvedeným činnostem respondenti
jednotlivě poskytují jednu a půl hodiny z pracovního týdne, což činní v průměru 50,25
hodin. Na posledním místě z pohledu času, v roli lídra, je odpovídajícími poskytována
sebevzdělávání (14,96 % ze 7,75 hodin).
Tabulka č. 20 a graf č. 10:
Ideální časové proporce jednotlivých činností v roli lídra
specifické činnosti vykonávané lídrem

součet
hodin
vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem školy 147
(inovací, zajištění podmínek a nových metod vzdělávání
apod.)
prezentování školy na veřejnosti a spolupráci s institucemi 98
v obci
motivování, povzbuzení a pohovoření se zaměstnanci o 151
správnosti realizace společných cílů, nebo např. jak
zvládají změny, které jste začali realizovat
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální 132
podmínky, finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod.
sebevzdělávání
156
celkem
684

průměr %
3,34

21,49

2,23

14,33

3,43

22,08

3

19,30

3,54
15,54

22,8
100
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Ideální časové proporce jednotlivých činností v roli lídra

Vyhledávání informací v souvislosti
s rozvojem školy (inovací, zajištění
podmínek a nových metod vzdělávání
apod.)

22,81%

21,49%

Prezentování školy na veřejnosti a
spolupráci s institucemi v obci.

14,33%
19,30%
22,08%

Motivování, povzbuzení a pohovoření se
zaměstnanci o správnosti realizace
společných cílů, nebo např. jak zvládají
změny, které jste začali realizovat
Analyzování stavu podmínek pro
vzdělávání, personální podmínky,
finanční podmínky, naplňování cílů ve
vzdělávacím procesu apod.
Sebevzdělávání

Dílčí cíl výzkumného šetření:
XIV. Analyzovat, kolik času by chtěli ředitelé škol věnovat jednotlivým činnostem
k vedení (role lídra) v rámci týdenní pracovní doby.
Dle výsledků výzkumu v této položce je možno sestavit stupnici priorit činností
ředitele v roli lídra. Za nejdůležitější činnost v této oblasti odpovídající považují
sebevzdělávání, následně motivování a povzbuzování spolupracovníků. Na dalším
stupni priorit se objevuje vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem a dále
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční podmínky,
naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod. Poslední místo v žebříčku důležitosti
v oblasti vedení se umístilo prezentování školy na veřejnosti a spolupráce s institucemi
v obci.
Tabulka č. 21:
Porovnání výsledků skutečnosti s ideálem v oblasti vedení
skutečnost
specifické činnosti vykonávané lídrem
průměr %
vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem
1,75
22,58

ideál
průměr %
3,34
21,49
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školy (inovací, zajištění podmínek a nových metod
vzdělávání apod.)
prezentování školy na veřejnosti a spolupráci
s institucemi v obci
motivování, povzbuzení a pohovoření se
zaměstnanci o správnosti realizace společných
cílů, nebo např. jak zvládají změny, které jste
začali realizovat
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání,
personální podmínky, finanční podmínky,
naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod.
sebevzdělávání
celkem

1,3

16,72

2,23

14,33

2,34

30,21

3,43

22,08

1,20

15,54

3

19,30

1,16
7,75

14,96
100

3,54
15,54

22,8
100

Dílčí cíl výzkumného šetření:
XV. Porovnat výsledky skutečnosti s ideálem v oblasti vedení.
Z tabulky porovnání skutečnosti a ideálu v oblasti vedení vychází požadavky na
zásadní časové změny. Respondenti si přejí oblast vedení navýšit o téměř 8 hodin týdně,
přičemž tento zvýšený časový limit rozdělit mezi všechny uvedené činnosti spojené
s vedením školy. Z výsledku vyplývá, že se ředitelé chtějí podstatně více zabývat
vedením školy nežli je tomu v současné době. Lze vyvodit závěr, že respondenti
považují činnosti spojené s vedením školy za podstatné pro zvýšení efektivity rozvoje
školy.
Tabulka č. 22 a graf č. 11:
Řediteli navrhovaná časová
manažer a vykonavatel
role ředitele
učitel
manažer
lídr
celkem

rovnice rozložení 40 hodinové pracovní doby do role lídr,
součet
463
544
753
1760

procenta
26,31
30,91
42,78
100
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Navrhovaná rovnice rozložení týdenního fondu pracovní doby mezi
jednotlivé role ředitele

26,31%
LÍDR

42,78%

UČITEL
manažer
MANAŽER

30,91%

Dílčí cíl výzkumného šetření:
XVI. Analyzovat, jakou časovou rovnici by si ředitelé představovali v rámci své týdenní
pracovní doby, pro výuku, řízení a vedení.
Z výsledků uvedeného dílčího šetření se potvrzuje důležitost role lídra a manažera
a až poté role vykonavatele.
Tabulka č. 23:
Porovnání řediteli navrhované časové rovnice s ideálním a skutečným rozložením
činností v rolích ředitele
lídr %
manažer %
vykonavatel %
navrhovaná rovnice 42,78
26,31
30,91
řediteli škol
ideál
38,85
25,8
35,35
skutečnost
15,42
37,13
47,45
Dílčí cíl výzkumného šetření:
XVII. Porovnat navrhovanou časovou rovnici s výsledky skutečných a ideálních
časových proporcí pro výuku, řízení a vedení.
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Položka s návrhem na zjištění časových proporcí (časová rovnice) potřebných
k jednotlivým rolím ředitele, byla záměrně zařazena do výzkumu, aby bylo možné ji
porovnat s jednotlivými odpověďmi, jak s odpověďmi skutečného času věnovaného
činnostem jednotlivých rolí, tak také s navrhovaným ideálním limitem k jednotlivým
činnostem rolí.
Při porovnání výsledků navrhovaných ideálních časových údajů přiřazených
k jednotlivým rolím a výsledků navrhované časové rovnice se respondenti procentuelně
těsně shodli ve svých odpovědích a je zřejmá teoretická erudovanost respondentů
v oblasti řízení a vedení školy. Skutečné hodnoty časového rozložení činností
nezbytných k vykonávání rolí ředitele, naznačují zcela jiný směr důležitosti v náplni
práce ředitele. Ředitelé spolupracující na tomto výzkumu jsou především učitelé, pak
manažeři a na posledním místě lídři, ale sami jsou s touto skutečností nespokojeni
a chtěli by změny, které mohou pomoc k jejich osobnímu zkvalitňování a především
zlepšování efektivity rozvoje školy.
Tabulka č. 24 a graf č. 12:
Klíčová role ředitele pro rozvoj školy
role lídra
počet odpovědí
lídr
31
manažer
6
učitel
7
celkem
44

procenta
70
14
16
100
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Klíčová role ředitele pro rozvoj školy

14%
Lídr
16%

Manažer
70%

Učitel

Dílčí cíl výzkumného šetření:
Zjistit, kterou roli považují za klíčovou pro rozvoj školy.
Výsledky z této položky zcela korespondují s předcházejícím výzkumem.
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10.

Odpovědi na stanovené výzkumné otázky

1. Kterým činnostem se ředitelé převážně věnují - vedení, řízení školy nebo výuce?
Z dílčích výzkumných šetření č. VII., X. a XIII. vyplývá, že respondenti v roli
vykonavatele nejvíce času a pozornost věnují vlastní vyučovací povinnosti (v rámci
průměrné 50,25 hodinové týdenní pracovní době) se jedná o 77,79 % (18,55 hodin)
a 22,21 % (5,25 hodin) věnují činnostem s ní přímo související. Z tohoto výsledku
vyplývá, že se respondenti, průměrně v jednom pracovním dni, zabývají rolí
vykonavatele téměř 5 hodin. Na řízení a vedení průměrně zbývají 3 hodiny z denní
pracovní doby. K činnostem s přímou souvisejících patří mezi priority příprava
pomůcek a spolupráce a předávání potřebných informací s kolegyní na třídě. Nejméně
času se respondenti zabývají nástěnkami. Z výsledku dílčího šetření vyvstává, že
převážná většina aktivit související s přímou pedagogickou činností ředitelé delegují na
kolegyni ze své třídy. Jedná se například o hodnocení a evaluaci, příprava pomůcek
a připravovaní informací na nástěnku a celkovou, téměř každodenní aktualizaci.
V oblasti řízení z výzkumu je patné, že se dotazovaní denně věnují (z průměru
50,25 hodin týdenní pracovní doby) 1 hodinu zajištění provozu, téměř 2 hodiny
administrativním pracím a necelou hodinu operačnímu managementu. Tyto činnosti lze
převážně delegovat na střední management a tímto si uvolnit čas na podstatnější
aktivity, které přísluší řediteli školy.
Činnosti z oblasti vedení jsou nejméně zastoupeny v rozsahu týdenní pracovní
doby, uvedené respondenty (50,25 hodin). V rámci necelých 8 hodin v týdnu je nejvíce
věnována pozornost a čas motivování a povzbuzování spolupracovníků, průměrný
týdenní časový rozsah činní dvě a půl hodiny. Na ostatní činnosti zbývá pouze jedna
a půl hodiny z pracovního týdne. Neuspokojivým výsledkem se jeví velmi malá
pozornost sebevzdělávání.
Šetřením č. II., II., a IV. bylo zjištěno, že ředitelé mateřských škol se převážně
věnují výuce. Z tohoto výsledku vyplývá, že se respondenti, průměrně v jednom
pracovním dni, zabývají rolí vykonavatele téměř 5 hodin. Zkoumáním výsledků této
položky, respondenti navrhují snížení přímé pedagogické činnosti (v rámci 40 hodinové
pracovní doby) na 10,52 hodin a na 3,62 hodin pro aktivity související s přímou
77

pedagogickou činností. Výzkum prokázal, že by se respondenti nechtěli zcela vzdát své
přímé pedagogické činnosti, která jim zabezpečuje komptabilitu se vzdělávacím
procesem, ale při možnosti snížení přímé pedagogické činnosti, by tento čas využili
především pro oblast vedení.
2. Považují ředitelé mateřských škol činnosti spojené s vedením za důležité?
Za největší potíže spojené s vykonáváním činností specifických pro vedení se jeví
nedostatek času v rámci týdenní pracovní doby ředitelů mateřských škol. Z výzkumu
v oblasti vedení vychází požadavky na zásadní časové změny. Respondenti si přejí
v oblasti vedení navýšit časový limit o 100 % (8 hodin) v rámci týdenní pracovní doby,
přičemž tuto zvýšenou časovou proporci rozdělit mezi všechny uvedené činnosti
spojené s vedením školy. Z výsledku vyplývá, že se ředitelé chtějí podstatně více
zabývat vedením školy nežli je tomu v současné době. Lze vyvodit závěr, že
respondenti považují činnosti spojené s vedením školy za podstatné pro zvýšení
efektivity rozvoje školy.
3. Jaký přínos by znamenala změna v rozdělení časových proporcí v jednotlivých
rolích ředitele školy?
Snížením přímé pedagogické činnosti ředitele by se otevřel časový prostor, který
by respondenti (dle výsledků výzkumu) rádi věnovali především činnostem, které jsou
nepostradatelné k rozvoji školy a umožňují naplňovat primární funkci mateřské školy.
Výsledky výzkumu poukazují na potřebu ředitelů zabývat se především oblasti
vedení (roli lídra), kterou považují za nezbytnou k tvorbě vize, strategického plánování,
posunu školy a jejího zkvalitňování, práce s lidmi, upevňování kolektivu a vlastní
sebevzdělávání.
Dle výsledků výzkumu k této otázce je možno sestavit stupnici priorit činností
ředitele v roli lídra. Za nejdůležitější činnost v této oblasti odpovídající považují
sebevzdělávání, následně motivování a povzbuzování spolupracovníků. Na dalším
stupni priorit se objevuje vyhledávání informací v souvislosti s rozvojem a dále
analyzování stavu podmínek pro vzdělávání, personální podmínky, finanční podmínky,
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naplňování cílů ve vzdělávacím procesu apod. Poslední místo v žebříčku důležitosti
v oblasti vedení se umístilo prezentování školy na veřejnosti a spolupráce s institucemi
v obci.
Pokud by se změnily časové proporce v jednotlivých rolích ředitele, dle výzkumu
lze předpokládat, že respondenti by uvolněný čas z přímé pedagogické činnosti
převážně využili k naplňování aktivit k vedení, tudíž leadershipu. Z výzkumu, lze
usuzovat, že respondenti mají teoretické znalosti z této oblasti, ale na aplikaci jim
nezbývá čas.
Výsledky z dílčích šetření výzkumu pod číslem č. XV., XVI., XVII. A XVIII. toto
tvrzení podporují
Ředitelé považují sebevzdělávání a činnosti spojené s vedením a řízením za
podstatné pro rozvoj školy a zajištění konkurenceschopnosti, která bude velmi brzy
aktuálním tématem k zajištění existence mateřských škol. Dle křivky populace v České
republice, která bude kulminovat v roce 2014 a po té klesat.
Zásadní myšlenku vyřknul Kirkham: „.. kromě vize je nutný i určitý systém
hodnot a navrhl základní východisko pro ředitele škol: přestat být administrátorem a stát
se lídrem a řídit především sebe, následně školu a tím i celý systém“.72

72

LHOTKOVÁ, I., Strategické řízení v českém školství, s. 4.
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11.

Závěr s využitím v praxi

Záměrem této závěrečné diplomové práce bylo zpracování obecné studie se
zaměřením na práci a pozici ředitele mateřské školy. Uvedené poznatky o práci ředitele
se opírají o vlastní praxi autorky (ředitelka mateřské školy), odbornou literaturu, právní
normy, zásadní dokumenty k hodnocení a rozvoje vzdělávání a výzkumy studentů
Centra školského managementu.
Studie byla zaměřena na zjištění informací o pozici ředitele mateřské školy
v současném vzdělávacím systému. Dokumenty, které máme k dispozici, jako jsou
například Výroční zprávy České školní inspekce, Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015), vypracovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a zpráva od společnosti McKinsey & Company upozorňují na
nedostatky a rizika, které mají velký vliv na efektivitu, rozvoj a zachování existence
mateřských škol.
Pokud se podíváme na politiku českého školství, neexistuje strategie v podobě
Národního plánu vzdělávání, který by měl vymezovat cíle pro tvorbu strategií
jednotlivý škol. Dokumenty vzdělávací politiky by měly zřetelně vymezovat hlavní
dlouhodobou ideologii k nastavení školského systému, co lze považovat za hodnotnou
vizi., jako jsou například tvořivé vedení a spolehlivé řízení. Toto téma je velmi zásadní,
nenechává zasvěcené odborníky chladnými a vedou se o něm velmi intenzivních
diskuse.
Čtvrtá kapitola práce shrnula předpoklady aspiranta na funkci ředitele mateřské
školy. Vzhledem k důležitosti funkce školy a rozsáhlosti práce ředitele školy, jejímž
příznakem je celá řada relevantních poznatků z různých oborů, např. práv, sociálních
věcí, ekonomiky, stavebnictví a nezbytných znalostí z oblasti vedení a řízení školy,
které jsou obě velmi významné a prolínají se všemi procesy školy, lze si položit zásadní
otázku, zda jsou uchazeči na činnost ředitele školy optimálně připraveni. Stálo by za
uvážení, jestli není lehkomyslností, s ohledem na budoucí ředitele a zdárné zachování
efektivity školy, nepožadovat za dostačující současné požadované vzdělání v rozmezí
FS I, které se nezabývá jednou se zásadních složek práce ředitele a tím je vedení.
Z výzkumu vyplývá, že ředitelé vedení (roli lídra) považují za podstatný nástroj
k udržení a rozvíjení efektivity a rozvoje školy.
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Nebylo předmětem diplomové práce zabývat se otázkou úrovně vzdělání
aspirantů na funkci ředitele, avšak tato otázka má přímou souvislost s budoucím
zvládáním rozsáhlých a variabilních povinností a kompetencí ředitele, které vykonává
ve své trojroli.
Výsledkem porovnání celkové náplně práce ředitele mateřské školy s adekvátní
kompatibilitou s právními normami, lze konstatovat, že zcela nekopírují a nevystihují
celistvou náplň práce ředitele mateřské školy.
Základním úkolem ředitele školy je poskytovat odborné a systematické vedení
školy a prosazování takových podmínek, které umožní nastolit vysoké standardy ve
všech oblastech práce školy. Za účelem splnění tohoto úkolu musí ředitel účinně
využívat řízení a vedení vzdělávacího procesu při využití všech prostředků a potenciálu
všech pracovníků mateřské školy.
Ředitel je zárukou profesionalizmu ve škole. Odpovídá za samosprávní
jednotku, stanovuje vizi, způsob vedení a směr rozvoje školy. Zajišťuje její vedení
a řízení tak, aby plnila své cíle. Ředitel školy má odpovědnost za hodnocení činnosti
školy, stanovování priorit k stálému zvyšování kvality, zajišťování rovného přístupu pro
všechny

děti,

efektivní

využívání

zdrojů

k

dosažení

vzdělávacích

cílů

a záměrů a za denní řízení a organizování školy.
Prostřednictvím druhých by ředitel školy měl zajišťovat závazky k širší
komunitě a udržovat efektivní partnerství s ostatními mateřskými školami, službami pro
děti, jako jsou jiné agentury a také s následnými stupni vzdělávání - základními
školami. Prostřednictvím tohoto partnerství hraje ředitel klíčovou roli při rozvoji
vzdělávací soustavy jako celku a ve spolupráci s ostatními k zvyšování standardů. Na
základě této podpory školní komunity je ředitel školy odpovědný za vytváření
produktivního prostředí ke vzdělávání s rovnými podmínkami pro všechny.
Tímto se ředitel dostává do role lídra a manažera, ale nelze opomenout jeho
povinnost přímé pedagogické činnosti, která je podstatnou částí jeho každodenní
náplně. Ředitel se dostává do pozice nezávidění hodné a tou je tzv. trojrole („tři
v jednom“), která se prolíná každým jeho pracovním dnem. Jedná se o roli lídra, které
přísluší převážně vedení školy, role manažera pojednává o řízení školy a role
vykonavatele, kterou ředitel školy plní svojí přímou pedagogickou činností a činnostmi
s ní související, které také vyžadují podstatnou část zainteresovanosti ředitele, jak
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časové, tak odborné. Všechny tyto role ředitel mateřské školy zastává během jednoho
dne. Role lídra a manažera se vzájemně prolínají a doplňují, ale role vykonavatele
způsobuje velké časové ztráty na úkor rolí podstatných pro naplňování klíčových
závazků ředitele školy.
Jedním z dalších záměrů této práce bylo vytvořit studii o řediteli mateřské školy
v jeho třech rolích a výzkumem zjistit, jak tyto role vnímají respondenti, z hlediska
důležitosti vedení a řízení k rozvoji školy a také jaké časové proporce věnují
a především by chtěli věnovat svým jednotlivým rolím.
Kapitola pojednávající o předpokladech ředitele daných profesními rolemi se
podrobně zaobírá jednotlivými rolemi ředitele mateřské školy a vystihuje jednotlivé
specifické činnosti k těmto třem rolím a polemizuje nad oblastí vedení a řízení. Je již
zcela zřejmé, že obě tyto oblasti nelze radikálně oddělovat vzhledem vzájemné
integraci.
Velmi srozumitelné a v podstatě jednoduché vysvětlení rozdílu mezi vedením
a řízením nabízí Pol - vedení umožňuje posun školy a řízení zajišťuje všední
každodennosti. Tabulka č. 1 zcela vystihuje tyto dvě uvedené oblasti.
Z výzkumu bylo zjištěno, že respondenti se více zabývají řízením školy nežli
vedením. Ze své průměrné týdenní pracovní doby 50,25 hodin, se respondenti vedením
zabývají 15,42 % a řízení věnují 37,13 %.
Respondenti uvedli v položce požadavků na potřebný čas pro tyto oblasti, že by
požadovali a potřebovali více času na vedení. Požadované časové proporce, které
respondenti uvedli, jsou velmi potěšující s ohledem na důležitost vedení školy.
Z výzkumného šetření vyplývá, že na činnosti k vedení, respondenti považují za nutný
časový prostor dosahující 38,85 % v rámci běžného pracovního týdne a 25,8 % časovou
potřebu k řízení školy. Z těchto výsledků lze usuzovat, že ředitelé školy chtějí školu
nejen řídit a zabývat se všedními každodennostmi (v menším časovém rozsahu), ale
především se zabývat vedením.
Tyto výsledky současně potvrzuje vyhodnocení řediteli navrhovaná časová
rovnice rozložení 40 hodinové pracovní doby do role lídr, manažer a vykonavatel
a výsledky položky zabývající se otázkou klíčovou rolí pro rozvoj školy. Všechny se
shodují na stupnicí priorit rolí ředitele školy. Za nejdůležitější roli respondenti označili
roli lídra, následně manažera a na posledním místě vykonavatele.
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Dalo se předpokládat, že ředitelé mateřské školy se nebudou chtít zcela vzdát
role vykonavatele. Tato role přináší uspokojení ze své práce s okamžitou zpětnou
vazbou, kterou jim předávají děti a svojí bezprostředností jí velmi umocňují.
Respondenti však navrhují snížení hodinového rozsahu přímé pedagogické činnosti a
s tím i navazující činnosti s ní související.
Z výzkumu je patrný požadavek snížení časového limitu přímé pedagogické
činnosti a s ní činností souvisejících na 35,35 % (14,14 hodin) z celkové týdenní
pracovní doby.
S ohledem na teoretické i praktické zkušenosti v oblasti řízení a vedení mateřské
školy, lze navrhnout větší snížení časového prostoru v této oblasti. Návrhem je celkový
týdenní časový limit 10 hodin, celkem pro přímou pedagogickou činnost i pro aktivity
s ní související. Tímto by vznikla časová rezerva potřebná pro mnohem významnější
činnosti ředitele mateřské školy, které souvisejí především s vedením.
Výzkumem bylo zjištěno, že ředitelé mateřských škol pracují v průměru o 10
hodin více, nežli je týdenní pracovní doba daná zákonem. Týdenní práce pouze
v rozsahu 40 hodin je jimi opodstatněným požadavkem a přáním.
Mezi činnosti nejméně oblíbené patří administrativní práce a zajišťování provozu.
Naopak potěšujícím zjištěním je, že respondenti mají potřebu a zájem se vzdělávat
a zdokonalovat v nezbytných dovednostech.
Pokud současně vezmeme v úvahu zájem, který plyne z výzkumu, o rozvíjení
činností ve vyhledávání informací souvisejících s rozvojem školy, prezentovaní školy
na veřejnosti, motivování, povzbuzování a rozhovory se zaměstnanci o správnosti
realizace společných cílů nebo o zvládání změn realizujících se na základě analyzování
současného stavu ve všech oblastech souvisejících s posunem školy a především
s dimenzí vedení, z tohoto vyplývá zájem o vlastní zvyšování kvality.
Efektivní ředitelé reagují na dynamický kontext školy a zachovávají si přehled,
který jim umožňuje integrovat jejich práci do koherentního celku.
Jedním způsobem jak začít sám sebe řídit je vzdělávání a rozvíjení vlastní
osobnosti. Nepostradatelnou vlastností lídra (ředitele školy) je mít vysokou úroveň
emoční inteligence, která patří k měkkým kompetencím a lze ji rozvíjet a osvojovat.
Armstrong popisuje definici emoční inteligence Golemana následujícím způsobem:
Znát, co cítíme a umět s těmito pocity zacházet, abychom jimi nebyli ovládnuti. Umět
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se motivovat k práci, být kreativní a dosahovat vynikajících výkonů. Mít schopnost
vnímat pocity ostatních a efektivně zacházet se vztahy s ostatními lidmi.
Inteligenční inteligence Goleman dělí do čtyř složek:


řízení sama sebe (sebekontrola, důvěryhodnost, čestnost, adaptibilita, iniciativa,
zvládat emočně nejasné situace, nebát se změn a chtít uspět aj.),



vědomí sama sebe (sebedůvěra, sebehodnocení, znalost a schopnost rozpoznat
vlastní emoce aj.),



sociální vědomí (schopnost empatie, citlivost, umět ocenit, shovívavost
k odlišnostem aj.)



sociální dovednost (schopnost vést, zvládání konfliktů, komunikativnost, účinně
řídit změny aj.)73
Stanovený cíl práce byl splněn a zpracovaná obecná studie, doplněná výzkumem,

může být podkladem pro tvorbu různých dokumentů zajímajících se o ředitele, jako
o základní kámen vzdělávací soustavy, tudíž jej podporovat v jeho rozvoji, usnadňovat
mu nelehkou pozici, kvalitně oceňovat a hodnotit a rozhodně udělat nutné kroky, které
mu umožní kvalitní vedení a řízení školy. Práce umožňuje lépe poznat činnost ředitelů
v jejich náročné a odpovědné profesi.

73

AMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 160.
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