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1.    ÚVOD 
 
K napsání této bakalářské práce mě přivedl výzkum a zpráva společnosti 

McKinsey&Company ,,Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta 

a řešení.” 

Zvláště mě inspirovala kapitola Postupy řízení, která se mimo jiné zabývá také řediteli 

škol. Zde zpráva společnosti McKinsey&Company uvádí, že většinu pracovní doby 

ředitelů zabírá provoz a administrativa a na zlepšování kvality výuky jim zbývá cca 20% 

času. 

Dále zpráva uvádí, že efektivní vedení školy má na výsledky vzdělávání naprosto zásadní 

vliv. Důležitější už jsou jenom schopnosti učitele. Výzkumy z roku 2005 (Mariano, 

Waters a McNulty)  dokazují, že vynikající ředitel může výsledky vzdělávání na škole 

zlepšit oproti řediteli průměrnému až o 20 procentních bodů na relativním rozdělení 

škol.“1  

V odborných publikacích se velmi často uvádí, že efektivní vedení školy má zásadní vliv 

na profilaci školy ve společnosti.  

Vedle ekonomické a provozní oblasti řízení školy, je to hlavně neustálé sledování a 

zlepšování pedagogického procesu a  podporováním dalšího rozvoje učitelů co posunuje 

školu stále kupředu. 

K tomu, aby se ředitel školy získal více času na plánování, sledování a kontrolu 

pedagogického procesu slouží i dobře sestavená organizační struktura školy. 

Jak uvádí zpráva společnosti McKinsey&Company, v nejlépe fungujících výchovně-

vzdělávacích systémech věnuje ředitel školy řízení výuky více než 50% procent svého 

pracovního času.2 

V podmínkách českého školství je možné se tomuto procentu přiblížit pouze při dobře 

zvládnuté organizační struktuře a zapojení středního managementu do řízení 

pedagogického procesu.  

Bakalářská práce se zabývá průzkumem organizačních struktur ZUŠ a možností co 

největšího zapojením středního managementu do organizační struktury. Zkoumá 

současný stav a dává návod jak organizační strukturu ZUŠ sestavit tak, aby byla 

přehledná, funkční a efektivní. 

                                                 
1 zpráva společnosti McKinsey&Company, tabulka str.20 

 
2 zpráva společnosti McKinsey&Company, tabulka str.20 
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Cílem bakalářské práce je navrhnout zefektivnění řízení pedagogického procesu v ZUŠ 

s co největším zapojením středního managementu, na základě dobře sestavené 

organizační struktury školy.  

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURY VŠEOBECNĚ  
 
P.F.Drucker 

,,Organizační struktury jsou nejstarší a nejpodrobnější studovanou oblastí managementu.“ 

2.1   Organizační struktura  

2.1.1   Základní pojmy 

Organizace je vnitřní, formalizované, zpravidla hierarchické uspořádání celku, určení 

relativně trvalejších vztahů nadřízenosti a podřízenosti, vymezení působností, pravomocí 

a odpovědností. 

Organizování je cílevědomá činnost, jejímž konečným cílem je uspořádat prvky 

v systému, jejich aktivity, koordinaci, kontrolu tak, aby přispěly maximální měrou 

k dosažení stanovených cílů systému.3 

Výsledkem organizování je organizace s organizační strukturou, která poskytuje 

základnu pro její fungování, plnění cíle. 

Organizační struktury jsou formou sdružování činností i lidí pro zabezpečování úkolů  

organizování.  

Mají nejen zajišťovat efektivní plnění cílů, ale také vytvářet příznivé podmínky pro 

spokojenost a motivaci k dosahování dobrých výsledků společné práce.  

Vyjadřují formu uspořádání procesu dělby práce pro racionální zajištění očekávané 

množiny řídících a prováděcích činností. 4 

 Na proces organizování a tomu odpovídající tvorbu struktur jsou kladeny určité 

požadavky. 

Požadavky shrnuje dodnes platný názor amerického odborníka E.Daleho, označovaný 

jako OSCAR. Jde o řetězec základních požadavků, které mají být procesem organizování 

a jeho organizačními strukturami zajištěny. 

O – objectives (cíle) 

S – specialization (specializace) 

                                                 
3 Veber,J.,Management, s.118 
4 Vodáček,L.,Vodáčková,O.,Moderní management v praxi, s.90 
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C – coordination (koordinace) 

A – autority (pravomoc) 

R – responsibility (zodpovědnost) 

 

Při tvorbě a fungování organizačních struktur uvádí E.Dale i další doplňkové požadavky, 

které jsou závislé na specifičnosti situace. 

• respektování zásady jediného zodpovědného vedoucího 

• přiměřená pružnost 

• hospodárnost fungování 

• inovační úroveň a možnost a možnost snadných rozvojových změn 

• přiměřená autonomnost a podnikavost 

• účelné řídící rozpětí 

• vhodná míra centralizace, spíše tedy decentralizace 

• snadná kontrolovatelnost 

• přiměřená stabilita vůči personálním změnám 5 

 

Vedoucí pracovník se musí při tvorbě organizační struktury zamyslet především nad 

koordinací, jak a koho vybavit potřebnou pravomocí a odpovědností, jak rozdělit 

zodpovědnost za svěřené úkoly, komu zodpovědnost dát. Promyslet, zda vymezí přesně 

stanovené úkoly jako neměnné nebo dá zaměstnancům určitou volnost, jak rozdělí 

povinnosti a úkoly, aby nedocházelo k přetěžování zaměstnanců, zadávání 

nepřiměřených úkolů, atd.  

Organizační struktury se obvykle znázorňují v organizačních schématech a 

v organizačních řádech. Mohou mít různou podobu a mohou být rozpracována s větší či 

menší důkladností. 

Důležité je, aby organizační struktura  splňovala v  organizaci svůj úkol a aby byla 

jedním z dalších kroků k úspěšnému zapojení organizace do dnes tak proměnlivých 

podmínek ve společnosti.  

 

2.1.2   Neformální organizační struktury. 

Při tvorbě organizační struktury je třeba brát v potaz i tzv. neformální organizační 

struktury. 6 
                                                 
5 Vodáček,L.,Vodáčková,O.,Moderní management v praxi, s.91 
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Tyto struktury se utvářejí mimo hlavní organizační směr, často závisí na vzájemné 

komunikaci zaměstnanců, na tom jak spolu vycházejí, jaké mají společné pracovní 

zájmy, důležitost v tom hraje i přátelství, příbuzenské nebo sousedské  vztahy, sociální 

vztahy. 

Neformálním struktury se v organizaci nesmí podceňovat a současný  manažer by o nich 

měl vědět a neměl by je podceňovat. Měl by znát jejich ,,vůdčí osobnosti“ a měl by být 

schopen je zpovzdálí ovlivňovat a v případě potřeby se s  nimi konfrontovat.  

 

2.1.3    Organizační architektura 

Na začátku devadesátých let se v literatuře zabývající se problematikou organizování 

začíná objevovat nový pojem organizační architektura.  Teoretici managementu 

připodobnili  tvorbu organizačních struktur k projektování a změnám staveb. 

,,Jestliže architektura je uměním vyplnit prostor zhmotnělým dílem, které uspokojuje 

lidské potřeby, pak organizační architektura je uměním vytvořit takový systém vztahů, 

jednání a chování určité skupiny lidí, aby to uspokojilo jejich aspirace ve společné 

činnosti, ať již s cílem vytvářet zisk, nebo plnit určité poslání.“7 

Autoři M.Malý a J.Dědina dále uvádějí, že architektura bere v úvahu spolupůsobení čtyř 

hlavních činitelů: 

• účel  

• stavební materiál 

• styl 

• soudobé technologie 

Účel, pro který je stavba stavěna ovlivňuje podstatným způsobem celý průběh 

projektování. V organizaci je chápán jako popis prostředí obklopující instituci, které 

instituci svým způsobem determinuje. 

Stavební materiál určuje a limituje nápady architekta a parametry stavby. V instituci se 

zabývá novými organizačními prvky a formami, které slouží jako ,,stavební kameny“ při 

změnách. 

Styl. Jestliže se objevuje potřeba nových funkcí stavby, mění se účel a jsou k dispozici 

nové materiály, výsledkem pak bývá i nový architektonický styl. V organizaci se zabývá 

                                                                                                                                                           
6 Vodáček,L.,Vodáčková,O.,Moderní management v praxi, s.93 
 
7 Malý,M.,Dědina,J.,Organizační architektura,str.8 
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měkkými prvky – manažerské role, konflikty v organizaci nebo porady. Řeší i 

organizační kulturu instituce.. 

Bez soudobých technologií by nebylo možné uskutečnit nápady architekta (viz 

mrakodrapy bez rychlovýtahů nebo klimatizace..). V organizaci se pod soudobými 

technologiemi mohou objevit změny v organizaci, pomalé, trvalé nebo radikální rychlé 

zlepšování, coaching, benchmarking atd. Organizační architektura  se zaměřuje spíše na 

výrobní podniky, ale mnoho myšlenek, postupů a forem lze přetáhnout i do prostředí 

organizační struktury příspěvkových organizací. 8 

2.2   Proces změny 

2.2.1  Příprava organizace na změnu organizační struktury 
 
Nová organizační struktura či změna struktury původní přináší do organizace vždy určité 

nejistoty, pochybnosti a rizika. 

Pokud chce vedoucí pracovník  organizačně měnit strukturu, vyžaduje to od lidí 

zaměstnaných v organizaci schopnost se dále učit. Zaměstnanci by také měli být schopni  

přijímat změny a měli by být na to ze strany vedení organizace připraveni. 

Pokud se vedoucí pracovník rozhodne zahýbat s organizačním chodem společnosti, měl 

by se seznámit, nejdříve alespoň teoreticky s možností jak změnu vést.  

Velmi zajímavá publikace, která tyto změny důkladně zkoumá je publikace od J.P. 

Kottera 

,,Vedení procesu změny, osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní 

ekonomice.” 

Autor rozdělil knihu na tři části a dále na 12 odstavců, kde rozebírá podmínky neúspěchu, 

zamýšlí se nad silami, které změnu pohánějí, vyvoláním naléhavosti změn, vytvořením 

vize, posílením pravomoci zaměstnanců, zakotvení nových přístupů v organizaci atd.  

I když je kniha zaměřena spíše na výrobní podniky, je zde uvedeno množství faktů a 

myšlenek, které lze použít v jakékoli organizaci - tudíž i v příspěvkových organizacích. 

J.P.Kotter zde uvádí,9 že k prosazení změn jsou důležité tyto momenty: 

• týmová atmosféra 

• důvěra  

• komunikace 
                                                 
8 Malý,M.,Dědina,J.,Organizační architektura, s.9 
 
9 Kotter,J.,P., Vedení procesu změny, s.67 
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• společný cíl 

,,Typickým cílem, který jedince spojuje, je odhodlání dosáhnout skvělých výsledků, 

upřímná touha posunout výkonnost jejich organizace na nejvyšší možnou úroveň.“  

Pro realizaci změn je zapotřebí vybrat správné lidi, vytvořit v organizaci důvěru mezi 

kolegy i důvěru ve vedení organizace a ztotožnit se se společným cílem. 10 

 

Z pohledu autorů M.Malého a J.Dědiny se nabízejí dvě možnosti.  

První z nich je trvalé zlepšování, postupná a  neustálá snaha vedoucího pracovníka o 

prosazování nových myšlenek, cíleným zaměřením se na jednotlivé pracovníky, 

neustálým zdůrazňováním nové vize atd. 

Je to  filosofie, která přistupuje ke zlepšování jako k nikdy nekončícímu procesu, při 

němž se opakovaně dosahuje malých zlepšení.  

Druhá varianta je radikální přestavba systému, která má  organizaci přinést rychlou 

změnu za účelem nahrazení stávajících procesů procesy novými. Má přinést okamžité 

zlepšení současných podmínek. 

Je to vlastně naprostá změna, která nebere ohledy na to co bylo, ale zabývá se pouze a 

jedině principem zvyšování výkonnosti.11 

Pokud se v souvislosti s uváděnými změnami vrátíme do prostředí škol, je druhá varianta 

velmi těžko použitelná.  

Vedoucí pracovník, který se rozhodl změnit organizační strukturu ve školství vychází 

spíše z varianty první – neustálé zlepšování a dosahování postupných malých zlepšení.  

K tomu, aby se vedoucí pracovník rozhodl pro správný postup musí zhodnotit 

momentální situaci organizace: 

• v jakém prostředí se škola nachází (malé nebo velké město, vesnice)  

• sociální podmínky v regionu 

• stav učitelského sboru, nepedagogických pracovníků 

• vzájemné vztahy mezi pedagogy 

• vzájemné vztahy mezi rodiči a školou 

• stav a úroveň  pedagogického procesu 

Určit, zda prospěje organizaci změna řízená ,,shora“ nebo  nastartovaní  změny 

,,odspoda“, od pedagogů. 
                                                 
10 Kotter,J.,P., Vedení procesu změny, s.71 
 
11 Malý,M.,Dědina,J.,Organizační architektura, s.136-138 
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Postupným svěřováním úkolů  jednotlivým zaměstnancům dále získá vedoucí pracovník 

přehled, jak je který zaměstnanec schopný a ochotný úkol uchopit a postupně si utváří 

představu, jak organizační strukturu správně nastavit. 

 

2.2.2     Rozdělení pravomocí 

Rozdělením pravomocí v organizační struktuře příspěvkových organizací, v našem 

případě škol, mezi zástupce ředitele a hlavně střední management - v případě ZUŠ 

vedoucí oddělení -  získá ředitel školy větší prostor ke sledování, ovlivňování a kontrole 

pedagogického procesu. Nelze přesně určit kolik procent ze svého pracovního času  

ředitel potřebuje k řízení pedagogického procesu, situace na každé škole je jiná. 

Každopádně ředitel efektivními změnami v organizační struktuře získá více času než měl 

v době, kdy musel řešit situace, které za něj v současné době řeší někdo jiný. 

Úkolování středního managementu a nepedagogických pracovníků je nástroj řízení, který 

řediteli umožňuje odlehčení vlastní práce. Ředitel školy se nemusí zabývat záležitostmi, 

které může vykonat jiný pracovník a může se více věnovat vnějším záležitostem, 

týkajících se chodu školy, kontrole a řízení pedagogického procesu a rozvoji svých 

manažerských a lídrovských dovedností. 

 

Rozdělením pravomocí přenáší vedoucí pracovník úkoly na zaměstnance, kteří mají v jim 

svěřené řídící činnosti lepší informace a zkušenosti, pohybují se takzvaně v terénu. 

Zároveň vedoucí pracovník nemá pocit nenahraditelnosti, v případě, že není dočasně 

přítomen.  

Při úvahách o rozdělení pravomocí a změnách v organizační struktuře by měl vedoucí 

pracovník využívat silných stránek svých zaměstnanců. Pouze vedoucí pracovník, který 

dokáže  u lidí ve své organizaci využít silných stránek a  potlačit stránky slabé (nebo se s 

nimi vyrovnat) se postupem času stává manažerem velmi silné a výkonné organizace. 

Vedoucí pracovník nesmí vnímat silné stránky svých podřízených jako své ohrožení. 

Musí si uvědomit, že je zodpovědný za celkový výkon organizace a jak k němu dospěje 

je pouze v jeho kompetenci. Ze zkušeností z praxe je nutné říci, že je někdy velmi těžké 

uřídit kolektiv silných individualit. 

Svědčí o tom i nápis na náhrobku A.Carnegieho: ,,Zde leží muž, jenž dokázal získat do 

svých služeb muže lepší, než byl on sám.“ 12 

                                                 
12 Drucker,P.,F., Efektivní vedoucí, s.99 
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,,Předáváním odpovědnosti a pravomocí má stejně jako každá jiná činnost své výhody a 

nevýhody, a to jak pro ředitele školy, tak i pro střední management. 

Pokud dojde k tomu, že řídící činnost je v rukou nejen vedení školy, ale i dalších 

pracovníků, jsou naplněny demokratické principy a dochází k celkovému rozvoji 

školy.“13 

 

2.2.3   Delegování pravomocí 

Delegování je svěření části manažerských funkcí společně s odpovědností a 

pravomocemi, které jsou potřebné pro plnění úkolů, do rukou podřízeného pracovníka. 

Určitým rozporem pro některé managery je, že delegovat mohou jen částečnou 

odpovědnost. Konečná odpovědnost je vždy na nich14.  

Delegování pravomocí a odpovědnosti je dlouhodobější záležitost. Má-li být organizační 

struktura smysluplná, je třeba přesně vymezit kompetence. 

Předávání konkrétně vymezených pravomocí na konkrétního pracovníka se může odehrát 

v různých rovinách: 

• Úkolování – pověření určitým konkrétním úkolem 

• Zmocnění – bez konkrétní pravomoci a odpovědnosti 

• Pravomoc – možnost nebo povinnost vykonávat určitou činnost a samostatně o ní 

rozhodovat 

• Odpovědnost – zaměstnanec přebírá v rámci pravomoci i odpovědnost 

Při delegování je třeba vzít v úvahu koho chci delegovat, čeho chci delegováním 

dosáhnout, vzít v úvahu pracovníkovi schopnosti, vztahy na pracovišti, týmovou 

spolupráci. V hodné je i zvolit správný čas na delegování a vhodnou formu oznámení 

delegování skupině nebo kolektivu.  

 

Při delegování pravomocí musí někdy vedoucí pracovník překonat vlastní stín. Musí 

počítat v prvotní fázi i s nedostatky a chybnými postupy, které delegovaný zaměstnanec 

určitě udělá. Zpočátku se zdá celý proces více náročný, než pokud by si vedoucí 

pracovník udělal práci sám a podle svého nejlepšího přesvědčení. Často se stává, že 

                                                                                                                                                           
 
13  Lhotková,I., Řízení školy 12/2011 
 
14 Eger.L., Řízení školy při zavádění ŠVP, s.92 
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činnosti, které vedoucí pracovník považuje za samozřejmé, nejsou splněny právě proto, 

že nebyly pracovníkovi nařízeny nebo doporučeny. 

Velmi konkrétně a přístupem z praxe určila postup při předávání odpovědnosti a 

pravomocí I.Lhotková v časopise Řízení školy 12/2011.  Zabývá se zde středním 

managementem.  

I.Lhotková  zde uvádí, že ředitel školy by měl použít následující postup: 

1. provést podrobnou analýzu vlastní práce a rozdělit činnosti na ty, které musí udělat 

osobně, a na ty, které lze částečně nebo úplně předat   

2. ohodnotit pracovníky  a uvědomit si jejich silné a slabé stránky i jejich motivační 

profil 

3. provést analýzu dosavadní činnosti  

4. porovnat dosavadní činnost a činnost, která je rozšiřující, zvážit množství nové 

činnosti 

5. zvážit možné důsledky předání nebo nepředání pravomocí pro sebe i střední 

management 

6. předběžně komunikovat se středním managementem 

7. nechat čas na zvážení 

8. znovu komunikovat a provést závěrečné upřesnění činnosti 

9. konkrétně stanovit pravomoci 

10. zajistit zpětnou vazbu15 

Při změně organizační struktury nesmíme zapomínat na motivaci pracovníků, na něž 

chceme delegováním svěřit úkoly a částečné pravomoci. 

 

2.2.4   Motivace 

Lidé jsou ochotni pracovat pro dosažení cílů, pokud věří v hodnotu cíle, očekávají 

pravděpodobné dosažení výsledku a čeká je odměna (Vroomova teorie očekávání). 

Ředitel svěřuje do rukou pracovníka určitou  odpovědnost a dává tím najevo, že 

zaměstnanci věří a že na něj spoléhá. U pracovníka může tímto výběrem dojít  i 

k motivačnímu momentu. 

Při motivování zaměstnanců musí vedoucí pracovník počítat i s individuálním založením 

a osobními preferencemi lidí, které chce delegovat. 

                                                 
15 Lhotková,I., Řízení školy 12/2011 
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Vybraní zaměstnanci musí být seznámeni s vizí školy, musí s ní být ztotožněni a musí 

vědět, že jejich chování a jejich práce je k vizi přiblíží. Měli by být schopni aplikovat vizi 

do svého pracovního prostředí. V důsledku by se již nemělo mluvit o motivaci skupiny 

lidí, ale o motivaci týmu. 

Vedoucí pracovník musí zaměstnance, které hodlá delegovat znát. Měl by sledovat jejich 

pracovní výsledky, osobní cíle, zájmy a vědět, jak jednotlivé jedince motivovat pro jejich 

další práci. Musí nalézt stupeň mezi uspokojením osobních i pracovních cílů 

zaměstnance a svými nároky na realizaci cílů, které stanovil (delegování pravomocí). 

Člověk, který nevěří v to, co má dělat, nemůže být motivován. 

Při motivaci vycházíme z teorie Maslowovy pyramidy. Jednotlivá patra pyramidy jsou 

následující: 

1. fyzické (pracovní podmínky) 

2. jistoty (jistota práce a podpory zaměstnavatele) 

3. sociální jistoty (vztahy mezi spolupracovníky, práce v týmu, ztotožnění se s vizí atd) 

4. úcta ( uznání za vykonanou práci, přidělení a  přijmutí odpovědnosti) 

5. seberealizace (možnost samostatného pracovního postupu, růst v rámci organizace) 

Zkušenost z praxe 

I.Lhotková uvádí16, že motivace začíná působit v posledních dvou patrech pyramidy. 

Osobně si myslím, že prvotní náznak motivační začíná již v patře třetím. Jestliže má 

zaměstnanec dobré vztahy s ostatními kolegy, kteří si jeho práce váží a přijmou jej do 

týmové spolupráce, protože ví, že bude přínosným článkem (v ZUŠ např.spolupráce 

v předmětu Komorní hra, Hra v orchestru…) má zaměstnanec volnou cestu 

k předposlednímu a poslednímu patru pyramidy. 

Vedoucí pracovník by měl práci zaměstnance, kterého hodlá pověřit většími 

pravomocemi,  sledovat a podporovat jeho snahu, např. pochvalou, poděkováním, 

zájmem o jeho práci , o jeho nové myšlenky atd. 

Jmenováním zaměstnance vedoucím oddělení vyjadřuje ředitel uznání jeho práci a 

dosažených výsledků. Je naprosto nutné se zaměstnancem před delegováním povinností 

promluvit a zjistit, jak se k nové pozici staví. Přesně mu určit , čeho se bude jeho nová 

práce týkat.  

Je nutné probrat s ním zodpovědnost, která mu bude svěřena. Je důležité jej upozornit, že 

ne vždy bude do svého oddělení přinášet pozitivní informace. 
                                                 
16 Lhotková,I., Řízení školy 12/2011 
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Je důležité být s ním neustále v kontaktu, aby se mohl kdykoli ptát. Jeho práci sledovat a 

kontrolovat. 

Oznámit kolektivu a rodičům v jakých záležitostech a na koho se mohou obracet. 

Ředitel musí mít na paměti, že stále zodpovídá za veškeré úkoly, které deleguje na 

střední management. 

Činnosti vhodné pro delegování: 

• aktivity, které se opakují každým rokem, zaměstnanec je v prvním roce zaznamená a 

v dalším roce v daném časovém období znovu zařídí 

• aktivity, na které jsou pověření zaměstnanci větší odborníci než je ředitel 

• záležitosti, které pomáhají zaměstnancům rozvíjet jejich schopnosti, které již v malé 

míře mají 

• aktivity, které jsou bližší učitelské profesi 

 

3.  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V ZÁKLADNÍCH  
UMĚLECKÝCH  ŠKOLÁCH 

3.1  Úvod 

Každý nově nastupující ředitel je přesvědčen, že bude svoji funkci zastávat lépe než jeho 

předchůdce. Z vlastního pohledu dnes už vím, že většinou svoji funkci nový ředitel 

nezastává lépe, vždyť i jeho předchůdce měl mnoho dobrých rozhodnutí a měl svoje 

příznivce. Nový ředitel zastává svoji funkci spíše odlišně. Má jiné názory, jiné postupy, 

jiné smýšlení. Pokud se jeho jinakost projevuje v činnostech, které nezasahují učitelům 

do jejich zaběhlého systému, pokud se ředitel školy zaměří spíše na manažerskou, 

hospodářskou a ekonomickou činnost, dalo by se říci, že  názory nového vedení jsou 

přijímány spíše pozitivně. Výsledky nového vedení jsou často viditelné a zřetelné, často 

se to váže i na zvyšující se prestiž školy a lepší ekonomické výsledky. 

Problém ovšem nastává, když se nový ředitel snaží změnit zaběhnuté zvyky ve 

vyučovacím procesu. V tomto případě je jedno, jestli je ředitel nově příchozí nebo jestli 

konkurz do funkce ředitele vykonal ze stávajícího pedagogického sboru. Druhá varianta 

je pro nového ředitele těžší, vzhledem k tomu, že kolegové budou srovnávat jeho 

dosavadní výsledky v jeho předchozí pedagogické činnosti a i nadále budou sledovat 

výsledky jeho žáků, v případě ZUŠ třeba na interních, či veřejných koncertech a budou 

jeho práci srovnávat s vlastní pedagogickou činností. 
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Většina z nich si neuvědomí, že hlavní náplní práce ředitele není vyučovací proces jako 

takový, ale vedení školy a řízení a kontrola pedagogického procesu. 

Nový ředitel školy ale ví, že změny se musí uskutečnit. Má k tomu mnoho důvodů, 

jedním z nich je také konkurenční prostředí ostatních škol. Proto se nový ředitel začíná 

zajímat, jakým způsobem svoji práci zefektivnit, jak lépe a intenzivněji bude řídit a 

kontrolovat pedagogický proces a jako první se nabízí změna organizační struktury školy. 

Dovolím si citovat Václava Trojana v článku ,,Je lehké vstoupit na novou palubu?“ Tato 

charakteristika nového ředitele je velmi vystihující. 

,, Je příjemné vstoupit poprvé do ředitelny po vyhraném konkurzu a jmenování ředitelkou 

školy.V hlavě je plno plánů a dobrých nápadů, v notebooku napsaná vize školy.Již 

několik dnů nový kapitán přemýšlí o své posádce, jak ji motivovat, zapálit pro věc či 

poopravit podle svých představ.Je přesvědčen, že to bude dělat lépe než jeho předchůdce, 

že zcela jistě zvládne všechno a asi ani neuvažuje, co je v tuto chvíli prioritou a že 

nemůže všechno zvládnout sám a naráz.“ 

Ráno přinese paní ekonomka první fakturu, ozve se někdo z úřadu a urguje jeden 

z mnoha výkazů, e-maily chodí jeden za druhým. Nemluvě o kostlivcích, kteří se pomalu 

vynořují ze skříně v podobě čehokoliv minulosti nedotaženého.“17 

3.2   Základní umělecké vzdělávání 

Základní umělecké vzdělávání je zakotveno ve zákoně 561/2004 Sb.,dále jen ve 

Školském zákoně, v části osmé, § 109. Výuka se v ZUŠ řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání. 

Výuka probíhá podle dosud platných učebních osnov. 

V současné době ZUŠ zpracovávají ZUŠ své Školní vzdělávací programy, které začnou 

být platné od září 2012. 

Základní umělecké školy poskytují základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. 

Vzdělávání v základních uměleckých školách je důležitou součástí celého systému 

vzdělávání v České republice. Absolventi po dokončení uměleckého vzdělávání 

dosáhnou základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Jedná se obory  

1.hudební 

2.výtvarný 

3.taneční  

4.literárně – dramatický. 

                                                 
17 Trojan,V.,Řízení školy,2/2011 
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 ZUŠ organizuje přípravné studium, základní studium I.a II.stupně, studium s rozšířeným 

počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé. Výuka probíhá formou individuální, 

skupinovou nebo kolektivní. 

Studium je určeno pro děti od 5 let. 

I když se nejedná o stupeň vzdělání, je dosažení základů uměleckého vzdělávání 

důležitou přípravou pro další studium našich absolventů na konzervatořích, na středních 

či vysokých školách s pedagogickým zaměřením a školách s humanitním zaměřením. 

Je třeba zdůraznit, že propracovaný systém uměleckého vzdělávání v České republice je  

v evropském i ve světovém měřítku jedinečný. 

3.3    Druhy organizačních struktur v ZUŠ 

Malé ZUŠ  

Podle Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti 

pedagogických pracovníků, §4 je určena řediteli ZUŠ a jeho zástupci 24 vyučovacích 

hodin týdně jako jedna třída. 

V malých ZUŠ (kolem 300 žáků) nemá ředitel k dispozici zástupce ani střední 

management.  

Jedná se většinou o jednooborové nebo dvouoborové školy (vyučuje se zde pouze jeden 

obor – výtvarný, taneční, hudební nebo literárně dramatický). Probíhá zde jednostupňové 

řízení. 

Platí zde většinou tvz. plochá organizační struktura.18  

Manažer organizace – v tomto případě ředitel školy musí dát svůj souhlas ke všem 

výkonům, které zaměstnanci vykonávají. Všichni jsou podřízeni přímo vedoucímu 

pracovníkovi. V tomto případě platí, že nelze převést pravomoci na jiného zaměstnance. 

Dá-li se v tomto případě mluvit o výhodách, dá se říci, že ředitel má přehled o veškerém 

dění ve škole. Je ovšem zatížen veškerými úkony spojenými s vedením školy. V případě 

své nepřítomnosti musí ředitel určit svého zástupce, který jej zastupuje v omezeném 

rozsahu.  

Je zde sice jmenován odpovědný pracovník, který ředitele v době jeho nepřítomnosti 

zastupuje, ale pověřený pracovník není zástupce ředitele školy. Organizační struktura je 

centralizovaná. 

Příklad funkční struktury malé ZUŠ viz.příloha č.1. 

                                                 
18 Veber,J.,Management, s.124 
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Středně velké ZUŠ  

Jedná se o ZUŠ většinou ve velikosti od 300 – 1000 žáků, vedle ředitele školy je zde 

jmenován také zástupce školy.  

 Platí zde dvojstupňové řízení. Ředitel zpravidla určí i vedoucí jednotlivých oborů, 

oddělení a vedoucí míst poskytovaného vzdělávání, pokud odloučená pracoviště  existují. 

Dochází zde k decentralizaci pravomocí vedoucího pracovníka. 

Platí zde tzv. strmá organizační struktura.19 

Delegováním pravomocí na zástupce ředitele, se ředitel zbavil odpovědnosti za řízení 

záležitostí každodenního provozu a vnitřních záležitostí školy. Má více času na 

zpracovávání strategií a řízení pedagogického procesu. 

Jsou zde jmenováni vedoucí oddělení, kteří jsou v organizační struktuře většinou 

podřízeni zástupci ředitele (viz tabulka, příloha č.2, příloha č.5, příloha č.6).  

Střední management bývá většinou zařazen mezi učitele, aby se předešlo zvýšení počtu 

stupňů řízení. Pokud jsou vedoucí oddělení zařazeni mezi zástupce ředitele a ostatní 

pedagogy, náleží jim příplatek za vedení. Každopádně je nutné určit vedoucím oddělení 

jaké činnosti mají vykonávat, co řídí a kontrolují.20  

Příklad funkční struktury středně velké ZUŠ viz příloha č.2. 

Velké ZUŠ 

Jedná se o školy  jejichž kapacita je více než 1000 žáků. Organizační struktura je zde 

decentralizovaná. Decentralizované řízení na sebe váže i větší míru autonomie a s tím 

spojené břímě zodpovědnosti. Decentralizovaná OS je možná někdy časově méně 

hospodárná a je nutno brát v úvahu  možnost na rozumný počet omylů, ale je pružnější.  

Svou roli v tom hraje i kulturní prostředí organizace a motivační schopnosti kolektivu a 

komunikace. 

Na škole jsou dva až tři zástupci, záleží na počtu tříd (viz tabulka příloha č.3). 

V případě velkých ZUŠ, kde se odehrává mnohem více veřejných a uměleckých činností 

než na malých a středních ZUŠ, jmenují někdy ředitelé zástupce pro vnitřní provoz školy 

(kontrola dokumentace atd) a zástupce pro umělecký provoz. Ten zařizuje veškeré 

umělecké aktivity školy, event. kontakt se zahraničními školami. 

Příklad funkční struktury velké ZUŠ viz.příloha č.3. 

                                                 
19 Veber,J.,Management, s.124 
 
20 Lhotková,I., Řízení školy 11/2011 
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3.4   Organizační struktury v  základních uměleckých školách 

3.4.1 Teoretické vymezení základních funkcí 

Teoretické vymezení základní struktury ZUŠ je obvykle rozděleno do těchto pozic: 

1. ředitel školy 

2. zástupce ředitele (podle velikosti školy) 

3. vedoucí hudebního oddělení: 

• oddělení smyčcové  

• oddělení klavírní  

• oddělení dřevěných dechových nástrojů 

• oddělení žesťových dechových nástrojů 

• oddělení pěvecké  

• oddělení bicích nástrojů 

• oddělení kytary 

• oddělení elektronických klávesových nástrojů, elektronické zpracování hudby, 

zvuková technika  

• oddělení lidových nástrojů 

• oddělení akordeonů 

• oddělení korepetic  

4. vedoucí výtvarného oddělení 

5. vedoucí tanečního oddělení 

6. vedoucí literárně-dramatické oddělení 

7. vedoucí odloučených pracovišť (poboček) 

8. Ekonomický úsek, účetní, hospodářka – nepedagogičtí pracovníci 

9. školnice, úklidoví pracovníci, topič – nepedagogičtí pracovníci 

 

Vymezení je pouze teoretické, z praxe vyplývá, že  počet vedoucích nástrojových 

oddělení v hudebním oboru je na každé ZUŠ jiný. Záleží na tom, které konkrétní nástroje 

se na ZUŠ vyučují a jak velká jsou jednotlivá oddělení. 

Oddělení korepetic je většinou pouze na velkých ZUŠ, kde korepetice v tak velkém 

rozsahu nemohou zajišťovat učitelé z klavírního oddělení.  

Na středních a malých školách korepetice zajišťují pedagogové v klavírním oddělení, kde 

mají korepetiční hodiny zahrnuty v úvazku. 
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3.4.2   Popis výzkumu  

Ve výzkumném dotazníku, ve kterém jsem zjišťovala situaci na ZUŠ Středočeského kraje 

jsem se ředitelů ZUŠ ptala na tři oblasti výzkumu: 

1. organizační struktury na ZUŠ 

2. zapojení středního managementu (vedoucí oddělení) do řízení školy 

3. řízení pedagogického procesu  

Byly osloveny především školy v okrese Praha –východ. Tento okres má 5 ZUŠ, z toho 

jedna je ZUŠ Říčany, kterou vedu jako ředitelka školy. Na výzkumný dotazník mi 

odpověděli tři ředitelé. 

K tomu, abych došla k relevantním závěrům je to velmi malý výběrový soubor. Oslovila 

jsem tedy všechny ZUŠ ve Středočeském kraji zřizované krajským úřadem nebo obecním 

úřadem. Z 53 ZUŠ mi odpovědělo dalších 17 ředitelů. Celkem tedy 20 ZUŠ ve 

Středočeském kraji. 

Vzhledem k tomu, že odpovědi na položené otázky byly mnohdy velmi úsporné, doplnila 

jsem ještě svůj výzkum telefonickými pohovory s jednotlivými řediteli, abych si některé 

otázky upřesnila a některé školy jsem navštívila osobně.  Jako předsedkyně Krajské 

umělecké rady ve Středočeském kraji jsem se všemi řediteli v neustálém kontaktu a mám 

proto možnost osobního kontaktu. 

 

 Co se týče organizačních struktur na ZUŠ položila jsem ředitelům tyto otázky: 

1. Máte v ZUŠ zpracovanou OS? 

2. Je OS rozčleněna do bodů nebo kapitol? Pokud ano, uveďte prosím rozčlenění OS. 

3. Kdy byla OS naposledy změněna? 

4. Uvažujete o nějaké změně? 

Otázka č.1 

Z výzkumu vyplývá, že organizační strukturu mají zpracovanou téměř všechny oslovené 

ZUŠ. Pouze jedna ZUŠ uvedla, že OS nemá zpracovanou. Má zpracovány pouze principy 

oceňování a práva a povinnosti pracovníků. 

48% škol uvedlo, že organizační struktura je spíše formální záležitost, kterou školy sice 

mají zpracovanou, ale k provozu školy a k řízení pedagogického procesu nijak více 

nepřispívá. 50% ředitelů uvedlo, že organizační strukturu mají zpracovanou a že je 

v podstatě vyhovující. 2% ředitelů uvedlo, že mají v plánu organizační strukturu změnit. 
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Otázka č.2 

78 % ředitelů v dotazníku uvedlo, že má organizační strukturu školy zpracovánu buď: 

• v organizačním řádu školy, jako jednu z jeho součástí, kompetence jednotlivých 

pracovníků jsou uvedeny v Pracovním řádu 

• pouze samostatným schématem, bez uvedení kompetencí 

Pouze 22% ředitelů škol, kteří mi odpověděli na výzkumný dotazník, má zpracovanou  

organizační strukturu samostatně, s uvedením kompetencí pracovníků školy, včetně 

vedoucích oddělení. 

Pokud jsem měla možnost nahlédnout v jednotlivých školách do Organizačního řádu 

nebo do Organizační struktury, kompetence pracovníků školy jsou ve většině případů 

stanoveny v pracovních náplních a nejsou součástí Organizační struktury  jako 

samostatného dokumentu. 

Zajímavě řešená OS je v jedné ze ZUŠ v okrese Praha-východ, kde je rozdělena do dvou 

větví – ředitel a umělecká OS a ředitel a  hospodářská OS školy. 

Další zajímavý dokument, který jsem měla možnost shlédnout v jedné ze  ZUŠ v okrese 

Praha-západ. Organizační řád školy je zde rozdělen do více odstavců, je přehledný. 

Nejsou zde ale uvedeny pracovní náplně jednotlivých zodpovědných pracovníků. Přesto 

poskytuje všeobecnou informaci o řídících a organizačních normách v organizaci jako 

takové. 

V některých Organizačních strukturách jsou uvedeny i vnitřní principy oceňování, osobní 

ohodnocení, návrhy na mimořádné odměny nebo kritéria pro vyplácení nenárokových 

složek.  

 

Otázka č.3 

Změna organizační struktury proběhla v posledních dvou letech pouze u škol, kde 

nastoupili noví ředitelé (tři ZUŠ). 

 

Otázka č.4 

75% ředitelů ZUŠ SK o změně OS neuvažuje, považují ji za vyhovující. 25% ředitelů 

ZUŠ SK uvažuje o změně OS v případě: 

• že to bude nutné (změna zaměstnance, navýšení kapacity…..) 

• že to přispěje k lepší organizaci práce 
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• že najdou vhodnější systém k rozdělení kompetencí – ředitelé dvou  ZUŠ uvažují o 

změně OS v souvislosti s větším zapojením středního managementu – vedoucích 

oddělení. 

 
Z výsledků dotazníkového šetření a z osobně prozkoumaných OS v jednotlivých ZUŠ SK 

vyplývá, že Organizační struktura v ZUŠ obsahuje obvykle některé z těchto  údajů: 

• základní informaci o škole – adresu školy, zřizovatele, adresu míst poskytovaného 

vzdělávání, adresu webových stránek, kontakty 

• v krátkosti poslání školy 

• oddělení 

• vyučované obory 

• jména statutárního orgánu školy, statutárního zástupce, vedoucích oddělení, členů 

umělecké rady 

• pedagogická rada 

• správce rozpočtu, hospodářského pracovníka 

• funkční strukturu ZUŠ – schéma 

• pracovní náplň  ředitele školy, zástupce školy, vedoucích oddělení, pedagogů, event. 

umělecké rady 

• informační systém školy 

Jsou uváděny ještě informace o hodnocení pracovníků, mimořádných odměnách, 

nenárokových složkách platu, materiálním vybavení, kontrolní a evaluační činnosti . 

3.5   Nová organizační struktura nebo změna organizační struktury v ZUŠ  

Organizační struktura přináší do každé organizace řád. 

Nejprve je nutné určit si cíl,  pro který organizační struktura vzniká nebo proč se mění. 

Jak jsem již uvedla v minulých kapitolách, pokud se vedoucí pracovník rozhodne změnit 

nebo zcela přepracovat OS, má k tomu své důvody. Pravděpodobně proces dělby práce a 

pravomocí v organizaci je pro něj nevyhovující, málo efektivní. 

Jak uvádí J.Veber, je potřeba nejprve zhodnotit několik důležitých bodů při změně OS: 

• definování organizačního problému a naznačení cílového řešení 

• analýza současného organizačního profilu 

• zmapování dosavadního stavu 

• určení nedostatků v pravomocech a odpovědnosti 

• informační vazby mezi pracovníky a útvary 
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• odhalení příčin nepřesných aktů 

• nedostatečné reakce na problémy21 

V případě škol a to nejen uměleckých je ředitel povinen, vedle svých ekonomických, 

hospodářských a manažerských aktivit, kontrolovat a řídit pedagogický proces. 

K tomu, aby ředitel mohl sledovat pedagogický proces, musí mít dostatek informací o 

jeho průběhu z různých pozic. Navíc potřebuje čas aby mohl přemýšlet, jak pedagogický 

proces zdokonalovat a hlavně jakými způsoby. Ve spojení s jeho dalšími úkoly 

ekonomickými, manažerskými a hospodářskými je pro něho nutné vhodně zvolit 

organizační strukturu, delegovat povinnosti na zástupce školy a střední management.  

Přínosy, které jsou pro ředitele školy od změny OS očekávány jsou: 

• získat více času pro ředitele na řízení a kontrolu pedagogického procesu 

• zefektivnění pracovní doby pro ředitele 

• zkvalitnění komunikace mezi zaměstnanci 

• zlepšení postupů při řešení stížností 

• odstranění organizačních konfliktů 

• lepší a kvalitnější koordinace veřejných akcí 

• větší zapojení ředitele do učebního procesu 

• zlepšení komunikace školy s rodiči a žáky 

Poté, cosi si ředitel školy ujasní, co od změny očekává, přichází na řadu způsob, jakým 

změnu provede. Může dojít  buď k zásadní změně OS s cílem dosáhnout radikálních 

změn ve vedení organizace nebo může dojít ke zlepšení některých prvků v organizaci a 

tudíž nedojde k zásadním reorganizačním změnám. 

V případě změny OS ve školství je rozumnější zvolit druhou variantu –  žádná zásadní 

reorganizace,  dochází pouze ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními a 

přenesením pravomocí na jednotlivé členy pedagogického sboru. Ředitel školy musí mít 

neustále na paměti, že ve školství (a zvláště uměleckém) pracuje s velmi citlivým 

lidským potenciálem. 

Jakákoli zásadní  změna se může ze strany vyučujících, vědomě či nevědomě, okamžitě 

projevit ve výukovém procesu. 

Jiná situace ovšem  nastává při vytvoření nové instituce nebo při zásadních změnách 

v instituci (reorganizace, spojení či rozdělení dosavadní instituce). 

                                                 
21 Veber,J.,Management, s.151 
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4.   KONTROLA PEDAGOGICKÉHO PROCESU 

4.1  Úvod 

Kontrola pedagogického procesu patří podle mnoha odborných knih i podle studie zprávy 

společnosti McKinsey&Company Klesající výsledky českého základního a středního 

školství: fakta a řešení k nejdůležitějším povinnostem ředitele v pedagogické oblasti 

řízení školy. 22 

Máme dostatek času věnovat se kontrole podle svých představ nebo nikoli? 

Na tuto otázku je velmi těžké najít odpověď. Každý ředitel přistupuje k tomuto problému 

s větší či menší mírou zodpovědnosti.  

Na základě dobře sestavené a funkční organizační struktury a zapojení vhodně zvolených 

pedagogů, je možné sledovat pedagogický proces z vnitřního pohledu školy ze třech 

úhlů: 

• z pohledu ředitele školy 

• z pohledu zástupce školy 

• z pohledu vedoucích oddělení 

4.2  Současný stav – popis výzkumu 

      V dotazníkovém šetření jsem požádala  ředitele středočeských ZUŠ o odpověď na otázky: 

1. Kolik času  věnujete vedení školy v pedagogickém procesu, ekonomické oblasti, 

hospodářské činnosti a manažerské činnosti (v procentech) 

2. Upravte prosím tabulku tak, jak byste si představovali ideální stav. 

3. Jakým způsobem kontrolujete výukový proces? 

4. Jsou do kontroly výukového procesu zapojeni také vedoucí oddělení? Pokud ano, 

uveďte jak 

5. Jakým způsobem ovlivňujete výukový proces? Uveďte alespoň tři možnosti. 

 

Otázka č.1 a otázka č.2 

Ředitelé by uvítali možnost přesunout část svého času z ekonomické a hospodářské 

oblasti do oblasti výukového procesu a manažerské činnosti, jak vyplývá z grafů. 

 

 

                                                 
22 zpráva společnosti McKinsey&Company, tabulka str.21 
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Graf č.1                                                                         Graf č.2 
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Otázka č.3 

Kontrola  výukového pedagogického procesu řediteli na ZUŠ probíhá většinou těmito 

způsoby: 

1. hospitační činností 

2. sledováním třídních koncertů (přehrávek) 

3. sledováním veřejných koncertů a veřejných akcí školy 

4. účastí ředitele na postupových zkouškách 

5. účastí žáků na soutěžích a přehlídkách 

 

Otázka č.4 

Do kontroly výukového procesu jsou vedoucí oddělení zapojeni pouze: 

1. povinností účasti na koncertech svého oddělení 

2. přítomností na postupových zkouškách 

3. vyjímečně hospitací (2 ZUŠ) 

 

Otázka č.5 

Ředitelé ZUŠ uvedli, že výukový proces nejčastěji ovlivňují těmito způsoby: 

• osobním pohovorem s učitelem ( 90 % ) 

• pohovorem s vedoucím oddělení (80 %) 

• rozborem úrovně žáků na pedagogické radě nebo na umělecké radě školy (73%) 

4.3   Zapojení středního managementu do řízení a kontroly pedagogického procesu 

Škola má již nově vytvořenou, vhodně změněnou organizační strukturu nebo vychází 

z relativně vyhovující staré struktury. Na vedoucí místa jsou jmenováni nebo zvoleni 
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vhodní pedagogové, jsou poučeni o svých právech a povinnostech, znají svoji náplň 

práce. 

V následující kapitole se pokusím dát návod, jakým způsobem by mohl být zástupce 

školy a vedoucí oddělení vtaženi do řízení a kontroly výukového procesu na ZUŠ. 

Konečné rozhodnutí je vždy na řediteli školy, jakým způsobem a na koho deleguje úkoly 

a povinnosti. 

Jak jsem uvedla v minulé kapitole, výukový proces na ZUŠ je řediteli zpravidla 

kontrolován pěti základními způsoby: 

1. hospitační činností 

2. sledováním třídních koncertů (přehrávek) 

3. sledováním interních a veřejných koncertů a veřejných akcí školy 

4. účastí ředitele na postupových zkouškách  

5. účast dětí na soutěžích a přehlídkách  

    Z vlastní zkušenosti přikládám ještě velkou důležitost dalším možným způsobům: 

6. ročníkové koncerty 

7. vlastní aktivita učitele 

 

Následující rozbor činností zástupce školy a vedoucích oddělení a jejich zapojení do 

výukového procesu vychází z mé osobní praxe. 

4.3.1   Hospitační činnost 

Hospitační činnost na ZUŠ uplatňuji pouze  

• při nástupu nového pedagoga 

• v problémových třídách 

Nový pedagog 

Hospitace u nových pedagogů v tomto případě nemá vést k hledání chyb ve výuce, ale 

spíše v pomoci začlenit se do vyučovacího procesu. Často do výuky přicházejí jako 

učitelé vyspělí hráči z různých orchestrů, kteří mají obrovské nástrojové zkušenosti a 

nastala u nich doba kdy se rozhodli předat své znalosti mladší generaci. K těmto lidem je 

potřeba přistupovat s respektem a brát je spíše jako rovnocenné partnery, nikoli styl 

nadřízený - podřízený (každý ředitel si ovšem míru svojí autority ve vztahu 

k zaměstnancům určuje sám).  

U pedagogů nastupujících po absolvování konzervatoře nebo vysoké školy se rovněž 

osvědčit demokratický styl vedení, mírně okořeněný autoritativním stylem. 
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U nových pedagogů sleduji jako ředitelka spíše schopnost zapojit se do kolektivu, 

schopnost komunikovat se žáky a rodiči, způsob jeho vyjadřování a všeobecný přístup k  

novým úkolům.  

Vždy vycházím z toho, že do kolektivu přijímám inteligentního a schopného pedagoga.  

Abych předešla co nejmenšímu počtu chyb je dobré, aby uměleckou úroveň nových 

pedagogů  sledoval vedoucí oddělení, vedení dokumentace zástupce ředitele. 

Zástupce ředitele sleduje vedení dokumentace. Nového učitele seznámí s 

• druhy dokumentů, které musí učitel vést 

• k čemu dokumenty slouží, jak je vyplnit 

• kdy je odevzdat ke kontrole 

• průběžně sleduje vedení dokumentů 

• přidělí učiteli korepetitora (v HO) a seznámí ho se způsobem, jak se korepetice 

uskutečňují 

• s provozním řádem školy, informačními kanály, jak a u koho se informovat 

• seznámí ho s vnitřní směrnicí pro půjčování nástrojů 

• zapojí nového pedagoga do výuky nástrojových skupin 

• provádí hospitaci 

Vedoucí oddělení je novému učiteli k dispozici po stránce  uměleckého provozu školy. 

Nového učitele seznámí: 

• s platnými učebními osnovami nebo se ŠVP 

• s akcemi a soutěžemi a přehlídkami, kterých se škola pravidelně účastní, počáteční 

přehled o akcích školy, informace pro nového učitele, kam zaměřit svou pozornost 

• s provozem oddělení (interní, veřejné a partnerské koncerty, pravidelné akce školy) 

• se systémem třídních koncertů a pravidelných vystoupení žáků z jeho třídy  

• s nástrojovým vybavením oddělení, jak nástroje zapůjčit zákonným zástupcům 

Vedoucí oddělení: 

• musí být seznámen s výkony žáků nových pedagogů na interních a veřejných 

koncertech školy 

• musí být schopen nového učitele ohodnotit po umělecké stránce  

• doporučí řediteli školy návrh na  osobní příplatek nového kolegy 

• vede nového pedagoga po pedagogické stránce ve vedení nástrojových skupin PHV 

nebo skupinového vyučování PVV, PTV  

• provádí hospitaci 
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Na konci pololetí s novým pedagogem ředitel, zástupce a vedoucí oddělení společně 

zhodnotí uplynulé období. U nových učitelů jsme schopni v prvopočátku tolerovat chyby. 

 

Problémové třídy 

V problémových třídách a s nimi spojených pedagogů nemá často hospitace ten správný 

dopad, jak by dalo očekávat. Na hospitaci v tomto případě posílám zástupce i vedoucího 

oddělení, aby můj názor na vedení hodiny nebyl jednostranný a osobně zaměřený. 

Z praxe vím, že hospitací ředitel nedosáhne zlepšení pracovního výkonu pedagoga, ale 

může to být první upozornění, že pedagogický proces není v pořádku. 

Výkony žáků z problémových tříd sleduji i na interních nebo veřejných akcích. Dále 

sleduji začleňování těchto žáků do skupinové a kolektivní výuky (komorní hra, hra 

v orchestru nebo hra v souboru). 

 

4.3.2    Sledování třídních koncertů 

Jak vyplynulo z výzkumu, třídní přehrávka jedním ze zásadních ukazatelů úrovně 

nástrojových tříd v ZUŠ. 

Za poměrně krátký okamžik, může ředitel nebo pověřený pracovník (zástupce ředitele, 

vedoucí oddělení) zhodnotit:  

• uměleckou úroveň třídy  

• jak jsou děti vedeny k veřejnému vystupování 

• komunikaci učitele s dětmi a rodiči 

• prostředí ve třídě 

• organizační schopnosti učitele 

Každý pedagog má alespoň jednou ročně povinnost uspořádat koncert své nástrojové 

třídy, obvykle se jedná o tzv. třídní přehrávku (TP). Je to vlastně forma třídní schůzky.  

Třídní přehrávka je veřejné vystoupení všech žáků z nástrojové třídy pedagoga. Rodiče 

zde mají možnost sledovat vývoj žáků a posoudit, jak si jejich dítě vede ve srovnání 

s ostatními žáky. Součástí TP je i celkové zhodnocení třídy, její úspěchy i nedostatky. 

Hodnocení třídy provádí pedagog. Je to také jedna z možností , kdy se rodiče se mohou 

informovat u učitele hlavního oboru na prospěch dítěte. 

Hlavním úkolem TP je pro ředitele a vedoucího oddělení sledování umělecké úrovně 

třídy. 
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Pedagog TP připraví nejen po umělecké a pedagogické stránce, ale také organizačně, 

záleží pouze na něm jak se s úkolem vyrovná. 

Zástupce ředitele: 

• v rámci svých možností se zúčastňuje TP jednotlivých učitelů 

• vede si evidenci o tom, jestli každý žák vystoupil za školní rok alespoň jednou veřejně 

• je schopen porovnat úroveň TP jednotlivých učitelů 

Vedoucího oddělení: 

• navštěvuje třídní předehrávky učitelů svého oddělení, zvláště však nových pedagogů 

• vhodnou formou poradí, jak zlepšit úroveň  TP (výkony žáků, komunikace s rodiči, 

vhodné oblečení žáků, učitele…atd) 

• je schopen na pravidelných schůzkách ředitele s vedoucími oddělení informovat o 

průběhu TP jednotlivých učitelů 

Zástupce ředitele i vedoucí oddělení dále sledují: 

• jak byly TP připraveny organizačně 

• účast všech žáků z nástrojové třídy 

• účast rodičů na TP, zda mají rodiče zájem o výuku  

• komunikaci učitele se žáky (pozitivní, negativní) 

• komunikace učitele s rodiči 

• zda proběhlo nějaké shrnutí uplynulého období 

• zda byl učitel schopen odpovědět na dotazy rodičů 

• úroveň třídy po umělecké stránce (výkony na nástroj) 

• úroveň třídy po společenské stránce ( oblečení žáků, jak se chovat na koncertě, nerušit, 

uklonit se, poslouchat výkony svých spolužáků..atd) 

• celková atmosféra TP 

 

4.3.3   Interní koncerty (IK), veřejné koncerty (VK) a veřejné akce školy 

Vedle třídních přehrávek probíhají na základních uměleckých školách během roku také  

interní koncerty. IK je vnitřní záležitost školy, děti vystupují před rodiči a pedagogy. IK 

slouží k tomu, aby si žáci přehráli veřejně své nastudované přednesové skladby a splnili 

si tak svoji povinnost, alespoň jednou ročně vystoupit na veřejném koncertě. 

IK slouží také k vzájemnému seznamování žáků a rodičů z jednotlivých nástrojových 

tříd.  
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I zde má ředitel možnost sledovat úroveň pedagogického procesu. Sleduje uměleckou 

úroveň provedených skladeb jednotlivých žáků, způsob vystupování žáků, komunikaci 

žáků, rodičů a učitelů. Vzhledem k tomu, že jsou zde zastoupeni  žáci z různých 

nástrojových tříd, je na interním či veřejném koncertě možnost srovnání jednotlivých 

výkonů. 

Veřejné koncerty probíhají mimo budovu školy, většinou v městském kulturním 

středisku nebo jiných veřejných kulturních stáncích a jsou určeny široké veřejnosti. 

Příprava veřejného koncertu je náročnější, než příprava interního vystoupení. Na 

koncertě vystupují nejlepší žáci školy, soubory i orchestry.  Úkolem těchto akcí je 

veřejně prezentovat práci školy. 

Zástupce ředitele: 

• zpracovává programy na IK, VK  

• vede si evidenci vystupujících žáků  

• je schopen posoudit umělecký výkon žáka  

• je schopen posoudit z  koncertů úroveň nástrojových tříd 

• v komunikaci s rodiči je schopen pohovořit o výkonu žáka na koncertě 

• zařizuje prostory, osvětlení, moderátora 

Vedoucího oddělení: 

• sleduje výkony žáků ze svého oddělení na koncertech 

• navrhuje děti ze svého oddělení na vystoupení na VK 

• má celkový přehled o veřejných vystoupeních žáků svého oddělení 

• vede nové učitele ve svém oddělení k účasti osobní účasti a k účasti jeho žáků  na 

koncertech 

 

4.3.4   Postupové zkoušky 

Žáci ZUŠ musí každým rok vykonat postupovou zkoušku do dalšího ročníku (vyhláška 

č.71/2005 Sb.) 

Absolventi I. a II.cyklu vykonávají závěrečnou zkoušku. Absolvování I.cyklu neznamená 

automatický postup do II.cyklu. Závěrečná zkouška za I.cyklus zpravidla nahrazuje i 

talentovou zkoušku do II.cyklu. V některých ZUŠ, většinou s velkým počtem žáků se 

konají ještě ve zvláštním termínu talentové zkoušky do II.cyklu. Ředitel jmenuje 

zkušební komisi, která je složena z učitelů příslušného oddělení nebo oddělení 

příbuzného. Komise se skládá minimálně ze tří členů. Žákům je známka ze zkoušky 
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zapsána do žákovské knížky s podpisem všech členů zkušební komise a do katalogového 

listu. 

Postupové zkoušky také slouží vedení školy jako ukazatel úrovně jednotlivých tříd. 

Zástupce ředitele: 

• navrhne termín zkouškového období a předloží jej řediteli ke schválení 

• organizačně zajistí průběh zkoušek 

• dle svých možností se zkoušek v různých oddělení zúčastní 

• předá řediteli řádně vyplněné protokoly o postupových, závěrečných a talentových 

zkouškách 

• eviduje žáky, kteří nesplnili povinnost postupové zkoušky, navrhuje další termín 

(viz.Vnitřní klasifikační řád školy) 

Vedoucí oddělení 

• jmenuje členy zkušební komise 

• rozhoduje o termínu zkoušek ve svém oddělení 

• vypracuje zkouškový plán 

• rozhoduje o náhradním termínu, pro žáky, kteří se nemohli ze závažných příčin 

postupových zkoušek zúčastnit v řádném termínu 

• je zodpovědný za řádně vyplněné zkouškové protokoly 

• zná úroveň žáků v ročnících a je schopen diskuze s rodiči navrhuje žáky na rozšířené 

studium 

• po diskuzi s pedagogem, navrhuje žáky k vyloučení ze studia 

• je mezičlánkem mezi rodičem a ředitelem školy v případě konfliktních situací 

 

4.3.5   Účast dětí na soutěžích a přehlídkách 

Další možností sledování pedagogického procesu je účast žáků na soutěžích a 

přehlídkách. Názory pedagogů na umělecké soutěže se různí. Mnozí učitelé si myslí, že 

umělecký výkon není možné zhodnotit objektivně, proto se jejich žáci soutěží ze zásady 

nezúčastňují. Dalo by se říci, že je to svým způsobem názor správný, protože porota 

hodnotící žáky může mít na stejný výkon různé názory a může jej zhodnotit i zcela 

odlišně od poroty v jiném okrese nebo kraji. Pokud pomineme fakt, že umění nelze 

změřit ani zvážit, je účast dětí jednotlivých oddělení na soutěžích určitým ukazatelem 

kvality a pedagogických schopností učitele. Příprava dětí na soutěže samozřejmě 
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vyžaduje i větší nasazení pedagoga, což je také svým způsobem ukazatel úspěšnosti 

pedagogického procesu. 

V průměrných a podprůměrných třídách nelze argumentovat neobjektivností soutěžení a 

poroty, pokud učitel sám není schopen připravit žáka ani na základní úroveň školního 

kola soutěže. 

Zástupce ředitele: 

• má v povinnosti organizaci soutěží  

• organizuje průběh soutěží, úkoluje pedagogický i nepedagogický personál 

• je zodpovědný za správné vyplnění přihlášky do pravidelných soutěží MŠMT 

• je schopen poradit pedagogům, jak správně přihlášku vyplnit 

• komunikuje s ostatními školami, zástupci a řediteli ohledně zdárného průběhu soutěží 

Vedoucí oddělení 

• informuje kolegy o vyhlášených soutěžích 

• je nápomocen novým učitelům po umělecké stránce s pomocí a radou při přípravě 

žáků (výběr notového materiálu, zvolení správné technické úrovně…) 

• rozhoduje o to , zda je vhodné, aby se vybraní žáci soutěže účastnili (zvláště u nových 

učitelů, kteří se ještě neorientují v soutěžních úrovních) 

• kontroluje správné vyplnění přihlášek do soutěží a přehlídek ve svém oddělení 

• vyhlašuje školní kola soutěží a předsoutěžní přehrávky, aktivně je organizuje a 

zajišťuje jejich zdárný průběh 

 

4.3.6   Ročníkové koncerty 

Jedna z dalších možností jak sledovat a hodnotit pedagogický proces jsou tzv. ročníkové 

koncerty. Organizují je vedoucí oddělení a vystupují na nich žáci ze stejných ročníků od 

jednotlivých učitelů. Koncerty se uskutečňují jednou až dvakrát ročně, před rodiči, za 

účasti všech učitelů z oddělení. Žáci mohou vystoupit buď se sólovým výstupem nebo 

v komorním souboru. Tyto koncerty jsou velice dobrým ukazatelem úrovně jednotlivých 

tříd. O tom, jak učitel své žáky vede nesvědčí pouze výkon na nástroj, ale také styl, 

s jakým dítě na pódium přichází. 

Určitým ukazatelem úrovně jednotlivých tříd, je příprava žáka na vystoupení. 

Vedoucí pracovník může hodnotit jak dítě k výkonu přistupuje, jestli je poučeno co vše 

k výkonu potřebuje, jak se na pódiu chovat atd. 
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To vše je obrazem práce ve třídách jednotlivých učitelů a pro ředitele školy a vedoucího 

oddělení, kteří ročníkové koncerty sledují, je to  přínosný materiál ke složení mozaiky o 

celkové stavu tříd a celého oddělení. 

Vedoucí oddělení: 

• organizuje ročníkové koncerty ve svém oddělení 

• dohlíží na vystoupení všech žáků  z ročníku 

• vede s ostatními pedagogy diskuzi o stávajících výkonech žáků 

• je schopen ohleduplně poradit nebo pomoci učitelům, jejichž žáci prokázali velmi 

slabou úroveň 

• komunikuje s rodiči 

 

4.3.7   Vlastní aktivita učitele 

Další způsob, který dává řediteli školy  možnost sledovat aktivitu učitele a celé jeho třídy 

je učitelova vlastní aktivita, jeho angažovanost. Nemá to sice již nic společného 

s organizační strukturou, ale jen v krátkosti se zmíním o tom, co v tomto bodu jako 

ředitelka školy  sleduji: 

• DVPP 

• vedení žáků ke kolektivní výuce (soubory, orchestry, pěvecký sbor….) 

• vlastní zájem učitele – pořádání vlastních akcí se svojí nástrojovou třídou  

• aktivní nebo pasivní nabízené možnosti prezentace svojí nebo své třídy 

(např.vystoupení na učitelském koncertě) 

• práci ve třídě, v jaké míře se zúčastňují jeho žáci akcí školy  

• přispění učitele do mozaiky aktivit školy, samostatné  myšlenky, nápady 

5.   ROZBOR POVINNOSTÍ ODPOVĚDNÝCH PRACOVNÍK Ů V 
 ZUŠ V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE ŠKOLY 

5.1   Ředitel školy 

5.1.1   Teoretické vymezení 

Statut ředitele školy řeší ŠZ, část patnáctá, § 164-166. 

Ředitel školy je statutárním orgánem dané právnické osoby. Je oprávněnou úřední 

osobou a zodpovídá za všechny záležitosti, týkající se chodu školy. 



 

 34 

Ředitelem příspěvkové organizace může být jmenován pouze ten, kdo splňuje 

předpoklady pro výkon funkce ředitele školy (§ 166, část patnáctá, ŠZ). Do své funkce je 

jmenován zřizovatelem na základě vyhlášeného konkurzu.  

Hlavní pracovní náplní ředitele je řízení školy, pracovní náplň zřizovatel řediteli 

nevytváří. 

Ředitel plní povinnosti vyplývající mu z příslušných právních předpisů. 

Řídí, organizuje a kontroluje činnost organizace. Ve stanovených případech rozhoduje a 

ve všech záležitostech, týkajících se školy nese zodpovědnost. 

O záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb rozhoduje ředitel 

sám. Tímto se výrazně posiluje postavení ředitele školy, především v oblasti pedagogické 

a odborné. 

Podle § 164, část patnáctá, ŠZ ředitel: 

• rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání 

• odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se Školským zákonem 

• odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání 

• vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti 

• vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

vzdělávání dítěte 

• zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem 

• odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi ve škole 

Dále ředitel podle § 165, část patnáctá, ŠZ: 

• stanovuje organizaci a podmínky provozu školy 

• odpovídá za použití finančních prostředků 

• předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy 

V § 165 se dále uvádějí rozhodovací práva a povinnosti  ředitele školy v oblasti státní 

zprávy. Co se týká ZUŠ, nepřijímáme žáky ve správním řízení.  

Organizace základního uměleckého vzdělávání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. 

 

Efektivní vedení školy má na vzdělávací výsledky zásadní vliv. V diskuzích týkajících o 

se hledání kvality ve výuce se často zmiňuje práce učitele, velmi málo se hovoří o 

učitelských sborech. Ředitel školy má podle veřejnosti a často i podle zřizovatele  úlohu 
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spíše administrativní. Ředitel je povinen ke všem hospodářsko - ekonomickým úkolům, 

vykonávat ještě přímou pedagogickou činnost. O tom, jestli je to správné nebo není se 

vedou diskuze, pravdou ale zůstává, že přímou pedagogickou činností se ředitel stále 

zapojuje do vzdělávacího procesu, zůstává tak v pedagogické realitě a je schopen 

posoudit a hodnotit práci ostatních pedagogů.  

Velmi přesně vyjádřil pozici ředitele školy M. Rymeš z katedry psychologie FF UK 

v Praze, který ředitele školy kvalifikuje jako:,, generálního ředitele firmy s povinnostmi 

dílenského mistra.“23  

 

5.1.2   Postavení ředitele školy jako manažera 

Manažerské činnosti zahrnují patřičné vědomosti, dovednosti, zkušenosti, motivační a 

postojové zaměření manažera. 

Manažerské dovednosti představují soubor osvojených technik, procedur nebo postupů 

nezbytných pro řízení organizací a pracovních týmů. 

Manažerské dovednosti lze rozdělit do dvou skupin s pracovním označením jako: 

1. manažerské dovednosti spojené s technikami řízení 

2. manažerské dovednosti spojené s vedením lidí24 

 

Jedna z  definic vystihujících manažerské aktivity ředitele školy je tzv. Mintzbergův 

model.  Mintzberg uskutečnil výzkum  v pěti organizacích, a mimo jiné i ve školním 

prostředí. 

Své výsledky shrnul do deseti manažerských rolí, které rozdělil do tří skupin: 

1. interpersonální role  

2. informační role  

3. rozhodovací role  

M.Rymeš25 ve svém článku ,,Pozice ředitele ve škole a jeho manažerské role“ rozvedl 

Mintzbergův model velice aktuálně do pozice současné školy.  

V první skupině M.Rymeš uvádí ekonomické, organizační a personální funkce školy. 

S tím spojuje plánování, rozhodování, koordinaci aktivit, správní a personální zajišťování 

provozu a ekonomickou správu školy. 

V druhé skupině uvádí pedagogické a rozvojové aktivity školy a vedení týmu učitelů. 

                                                 
23 Rymeš,M.,Řízení školy, 4/2011 
24 Rymeš, M., Řízení školy 1/2011 
25 Rymeš,M., Řízení školy, 1/2012 
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Třetí skupina je spojena s kontakty s nadřízenými orgány, organizacemi působícími 

v regionu a s reprezentací organizace, podnikatele a vyjednavače. 

Jak M.Rymeš uvádí, tato bohatá paleta aktivit vyžaduje buď mnohostranně vybavenou 

osobnost ředitele, nebo přenášení některých aktivit na některé učitele. 

O zapojení středního managementu se zabývá ve svých článcích i Irena Lhotková 

z katedry Centra školského managementu PF UK v Praze. 

Organizační struktura školy a přenášení kompetencí na ostatní zaměstnance je dnes 

nezbytnou součástí fungování školy. 

Z těchto slov je jasné, že rozvoj a organizace školy nemůže být dílem náhody, ale musí 

být výsledkem promyšlené práce manažera-ředitele školy. 

 

5.1.3   Pracovní náplň ředitele ZUŠ v organizační struktuře 

Rozdělení pracovních povinností ředitele ZUŠ rozvádí M.Štoček26 a dělí zde pracovní 

povinnosti ředitele ZUŠ do těchto skupin: 

1. Odpovědnost 

2. Pracovní a organizační záležitosti 

3. Výchovně vzdělávací proces 

4. Pracovně právní problematika 

5. Materiální a ekonomická oblast 

6. Dokumentace 

7. Externí vztahy 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana 

 

1. Odpovědnost 

• Ředitel je statutárním orgánem školy. 

• Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřevedl svoji pravomoc na jiné 

pracovníky. 

• Řídí školu, a pokud je právnickou osobou, plní povinnosti vedoucího organizace. 

• Je zodpovědný za chod organizace, za všechna rozhodnutí svá i svých podřízených 

 

              2.   Pracovní a organizační záležitosti 

• Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci 

                                                 
26 Štoček,M.,Rukověť ZUŠ 2009/2010 
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• Koordinuje činnosti jednotlivých oddělení školy, zejména prostřednictvím porad vedení 

školy, pedagogické rady, umělecké rady, předmětových komisí, … 

• Schvaluje organizační strukturu školy. 

• Zpracovává koncepci školy a dohlíží na její plnění.  

• Stanovuje vize školy 

• Stanovuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány školy. 

• Zpracovává roční plány 

• Provádí kontrolní činnost, kontroluje chod školy ve všech oblastech. 

 

3.   Výchovně vzdělávací proces 

• Vykonává přímou vyučovací činnost (řídí se velikostí školy, prováděcí předpis, 

nařízení vlády č.75/2005 Sb) 

• sleduje, kontroluje a hodnotí výchovně – vzdělávací proces, včetně jeho výsledků 

• odpovídá za plnění učebních plánů 

• odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělání v souladu se zákony 

• zjišťuje a hodnotí personální a materiálně – technické podmínky výchovně – 

vzdělávacích činností 

• řídí práce na tvorbě ŠVP ´ 

• odpovídá za odbornou a pedagogickou kvalitu práce pedagogických pracovníků 

• vytváří pedagogickým pracovníkům podmínky pro realizaci dalších akcí, které 

navazují na výuku 

• vytváří podmínky pro DVPP 

• rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání 

• rozhoduje o přijímání žáků na základě talentové zkoušky 

• rozhoduje o přestupu žáků z jiné ZUŠ 

• řídí, organizuje a kontroluje práci v místech poskytovaného vzdělávání 

 

   4.   Pracovně-právní problematika 

• Zabezpečuje personální obsazení školy. Přijímá pracovníky do pracovního poměru. 

• Určuje náplň pracovních činností zaměstnanců. 

• Uzavírá dohody o změně podmínek v pracovních smlouvách. 

• Rozvazuje pracovní poměr 
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• Určuje dobu čerpání dovolené, v opodstatněných případech povoluje čerpání dovolené i 

během školního roku. 

• Nařizuje práci přesčas, rozhoduje o čerpání náhradního volna a o vhodnější úpravě 

pracovního času. 

• Uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

• Přiznává odměny a další pohyblivé složky platu. 

• Stanoví v platových předpisech podmínky pro přiznání nenárokových složek platu. 

• Jmenuje a odvolává z funkce vedoucí pracovníky školy. 

• Vysílá zaměstnance na služební cestu. 

• Zodpovídá za dodržování pracovního řádu. 

• Projednává výsledky kontrolní činnosti s příslušnými zaměstnanci 

• Seznamuje zaměstnance s pracovně právními předpisy 

• Seznamuje zaměstnance s vnitřními předpisy, kontroluje jejich dodržování 

• Zabezpečuje uvádění nových a začínajících pedagogů do praxe, zajišťuje jejich 

pracovní adaptaci  

• Rozhoduje ve spolupráci uměleckou radou, o personálních otázkách. 

 

5.   Materiální a ekonomická oblast 

• Zajišťuje efektivnost využívání finančních prostředků. 

• Zabezpečuje správu svěřeného majetku. Je oprávněn jednat a rozhodovat o nakládání 

s majetkem svěřeným škole. 

• Sleduje efektivnost využívání prostorů a materiálně technického zabezpečení. 

• Je příkazcem finančních a majetkových operací školy 

• Rozhoduje o hospodaření s fondem FKSP. 

• Pověřuje podřízené spolupracovníky vyřizováním objednávek nutných pro činnost 

školy. 

• Uzavírá hospodářské smlouvy. 

• Schvaluje objednávky školy. 

• Vyhlašuje veřejné soutěže a výběrová řízení (po dohodě se zřizovatelem). 

• Uzavírá zákonné pojištění organizace. 
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6.   Dokumentace 

• Odpovídá za vedení dokumentace školy. 

• Odpovídá za ukládání dokumentace, její skartaci a uložení do archivu. 

• Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. 

• Vydává vnitřní školní směrnice, zajišťuje jejich projednávání a plnění. 

• Odpovídá za zpracování výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o 

hospodaření školy. 

 

7.   Externí vztahy 

• Zajišťuje styk s nadřízenými složkami. 

• Odpovídá za vytvoření podmínek ČŠI. 

• Projednává s inspektory výsledky kontroly, zajišťuje odstranění zjištěných 

nedostatků. 

• Zajišťuje, aby zákonní zástupci byli informováni o koncepci výchovně vzdělávací 

strategie školy. 

• Projednává se zřizovatelem koncepci školy, rozpočet a materiální podmínky pro 

činnost školy. 

• Zajišťuje, aby byl zřizovatel informován o všech důležitých informacích a provozních 

záležitostech.  

• Vyhledává sponzory, udržuje s nimi kontakt. 

• Vyhledává další možnosti financování školy 

• Udržuje vzájemnou komunikaci školy s okolním prostředím. 

• Pracuje na nových příležitostech, propagujících a reprezentujících školu. 

 

8.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

• Odpovídá za plnění úkolů BOZP a PO. 

• Seznamuje podřízené zaměstnance s předpisy BOZP a PO. Kontroluje dodržování 

těchto předpisů. 

• Zabezpečuje pravidelné kontroly BOZP a PO. 

• Odpovídá za vedení předepsané dokumentace BOZP a PO. 

• Odpovídá za proškolení žáků a zaměstnanců v oblastech a PO. 

• Přijímá opatření k ochraně proti alkoholismu, toxických látek a kouření.  
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• Dbá o nezávadný stav objektů a technických zařízení, odpovídá za provádění 

požadovaných kontrol a revizí. 

• Zajišťuje vedení evidence úrazů. 

 

5.2   Zástupce ředitele školy  

5.2.1   Teoretické vymezení 

Zástupce ředitele školy (dále jen zástupce) zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti 

v celém rozsahu, v případě krátkodobé nepřítomnosti se jedná o zástup v oblasti řízení 

školy a kontaktu s nadřízenými orgány, v případě dlouhodobé nepřítomnosti  také 

v oblasti ekonomické.  

Do své funkce je ředitelem školy jmenován. 

V rámci projektu ,,Cesta ke kvalitě“ byl zjišťován názor ředitelů škol na zařazení 

jednotlivých funkcí ve škole mezi střední management.  Mezi střední management podle 

tohoto výzkumného šetření kromě vedoucích předmětových skupin (v ZUŠ vedoucí 

oddělení) patří i zástupce ředitele školy27.  

Zástupce by měl být prostředníkem mezi pedagogickým sborem a ředitelem školy.  

Měl by doplňovat vize ředitele praktickými záležitostmi a uvádět vize ředitele do praxe. 

Měl by to být člověk v kolektivu respektovaný a měl by řešit problémy a jednat 

v problematických záležitostech s určitým taktem. 

Zástupce by měl být zpraven o všech záležitostech, týkajících se provozu školy a to nejen 

v oblasti pedagogické a organizační, které se věnuje pravděpodobně nejvíce, ale také 

v oblasti ekonomické. 

I když se zástupce nezabývá finančními záležitostmi, měl by být informován alespoň 

orientačně o všech finančních tocích a oblastech, v kterých se škola pohybuje. I když 

finanční otázky školy řeší především vedoucí pracovník - ředitel školy, měl by být  

zástupce přizván k diskuzi o důležitých finančních otázkách a ředitel  může k jeho 

názorům přihlédnout. 

I v řešení finančních záležitostí, může zástupce přinést do diskuze informace ,,z terénu“, 

z prostředí pedagogického sboru, s kterým je v neustálém kontaktu. 

V mnohých  ZUŠ  zástupce ředitele  absolvuje  Studium pro vedoucí pracovníky, které 

mu umožní alespoň krátký náhled do oblasti řízení školy ( ŠZ, prováděcí předpisy, 

                                                 
27 Lhotková,I., Řízení školy, 9/2011 
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vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, § 7). 

 

Funkce zástupce školy je velmi zodpovědná funkce, která vyžaduje 

• schopnosti organizační 

• znalost prostředí 

• schopnost jednat s pedagogy 

• schopnost jednat s rodiči 

 

5.2.2   Pracovní náplň zástupce ZUŠ v organizační struktuře 

V současné době neexistuje žádný metodický pokyn k činnosti zástupce školy v ZUŠ. 

Jeho  ustanovení je plně v kompetenci ředitele školy, který podle § 164 zákona 

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

vzdělávání ,,rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a 

školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak:“ 

Pracovní náplň zástupce ředitele ZUŠ není nikde specifikována. Je na rozhodnutí ředitele, 

jakou pracovní náplň zástupci určí. 

V ZUŠ odpovídá zástupce za vnitřní provoz školy v oblasti pedagogické, administrativní 

a organizační. Má v kompetenci komplexní vzdělávací a výchovnou činnost v odborných 

předmětech spojenou s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace.  

 

Jako příklad uvádím příklad pracovních náplně  zástupce v ZUŠ (příklad ze ZUŠ 

v okrese Praha -východ):  

Pracovní náplň zástupce ředitele ZUŠ v organizační struktuře 

Zástupce ředitele je podřízen přímo řediteli školy ve všech pracovních záležitostech.  

Jedná v interních vztazích svým jménem a v externích vztazích jménem školy. Jedná se 

zejména o vztahy s rodiči žáků ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v oblasti, za 

kterou zodpovídá na základě zvláštního pověření ředitelem školy. 

 

Oblast pedagogická: 

• vykonává přímou pedagogickou činnost 

• společně s ředitelem odpovídá za celkové plnění výchovně vzdělávacích cílů a za 

úroveň dosahování výsledků 
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• spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy – vyhledává možnost 

spolupráce mezi odděleními nebo mezi obory  

• řídí, organizuje a kontroluje práci v přidělených odděleních, třídách a oborech po 

administrativní stránce 

• podílí se na tvorbě ŠVP 

• podílí se na plánování uměleckého a organizačního provozu školního roku 

• spolupracuje s rodiči žáků na základě pověření ředitele 

• organizuje spolupráci s pedagogy ostatních ZUŠ 

• sleduje třídní předehrávky, koncerty – vede si o tom evidenci, kterou předává řediteli 

školy 

• je členem umělecké rady, vyjadřuje se k uměleckým záležitostem 

• zabezpečuje suplování 

• zajišťuje rozdělení žáků z přípravných tříd k jednotlivým pedagogům, rozděluje děti 

z PHV do nástrojových skupin 

• organizuje přijímací řízení 

• organizuje, společně s vedoucí nástrojových oddělení, postupové zkoušky 

• organizuje společně s vedoucí nástrojových oddělení  provoz soutěží, zodpovídá za 

správné vyplnění přihlášek 

• organizačně zajišťuje akce školy a zpracovává k nim potřebné materiály 

• vykonává hospitace, vede hospitační protokoly, předkládá je řediteli školy 

• organizuje práci v místech poskytovaného vzdělávání 

• je zodpovědný za včasné informování rodičů a žáků o změnách ve výuce a 

v organizačním provozu školy 

• uvádí nové učitele do pedagogického procesu, je jim k dispozici po administrativní 

stránce (dokumentace, úplata za vzdělávání…) 

 

Oblast administrativní: 

• v době nepřítomnosti ředitele  jej zastupuje v plném rozsahu 

• vede Evidenci žáků 

• zodpovídá za vedení dokumentace školy 

• organizačně vede a odpovídá za inventarizaci majetku 

• organizačně vede agendu spojenou s úplatou za vzdělávání 
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Oblast provozní 

• na základě úvazků přiděluje učebny jednotlivým učitelům 

• předává podklady pro stanovení celoročního plánu školy organizuje kulturní a 

poznávací akce a zájezdy pro zaměstnance školy 

• zajišťuje ladění klavírů v celé škole 

• zajišťuje bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou 

5.3   Vedoucí oddělení 

5.3.1   Teoretické vymezení 

Vedoucí oddělení ustanovuje ředitel ZUŠ. Vedoucí oddělení v souladu s náplní své práce 

a přidělenými pravomocemi řídí činnost svého oddělení a jednají jménem školy 

v rozsahu přidělených pravomocí. Vedoucí oddělení jsou zároveň členy Umělecké rady 

školy. 

Funkce vedoucího oddělení je v organizační struktuře školy nezastupitelná. Vedoucí 

oddělení zodpovídá za provoz oddělení především po umělecké stránce, částečně i po 

stránce organizační. Zajišťuje vedení a organizaci výchovy a vzdělávání svého oboru 

nebo oddělení. Je hlavním koordinátorem při tvorbě ŠVP ZUV. 

Ve funkci by měl opět být pracovník, který je v kolektivu uznáván. Pracovník, který je 

schopen samostatně pracovat, přemýšlet a jednat. 

Jak uvádí I.Lhotková 28 z výsledků výzkumného šetření, který sice probíhal na ZŠ, 

vyplynulo, že ,,ředitel školy ani střední management nepovažují funkci středního 

managementu za samostatný řídící prvek, ale pouze za jakýsi nadstavbový prvek 

pedagogický. Střední management neřídí pedagogické pracovníky, ale pouze 

pedagogický proces.“ 

Jak dále uvádí I Lhotková, řešení je v rukou obou výše jmenovaných aktérů.  

Je pravda, že střední management, v ZUŠ vedoucí oddělení nemusí být ochotni přijmout 

odpovědnost. Z vlastní zkušenosti vím, že vybrat vhodného kandidáta pro tuto funkci je 

velmi těžký úkol, zvláště v ZUŠ, kde často pracují lidé na zkrácený úvazek a jejich hlavní 

pracovní úvazek je např. v symfonickém nebo komorním orchestru. 

Pokud se ovšem podaří řediteli vytvořit z vedoucích oddělení pracovní tým, který je 

ochoten převzít odpovědnost, je škola na dobré cestě. 

                                                 
28 Lhotková,I., Řízení školy, 1/2012 
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Vedoucí oddělení (společně se zástupcem) je jeden z nejdůležitějších článků 

v organizační struktuře a pomáhají  řediteli školy zodpovědně vést a organizovat 

pedagogický proces. 

 

5.3.2   Výzkum v oblasti středního managementu ZUŠ 

V průzkumném dotazníku jsem požádala ředitele ZUŠ o odpověď na otázku: 

1. Komu jsou v OS podřízeni vedoucí oddělení? 

2. Mají vedoucí oddělení nějaké pravomoci? 

3. Napište 6 nejdůležitějších činností vedoucích oddělení. Seřaďte prosím podle 

důležitosti. 

Otázka č.1 

Z výsledku odpovědí v průzkumném dotazníku vyplynulo, že vedoucí oddělení jsou 

podřízeni  řediteli školy, z 20 ZUŠ pouze v 6 případech (30%). 

V jedné ZUŠ v okrese Kolín jsou vedoucí oddělení podřízeni řediteli po stránce umělecké 

a zástupci po stránce vedení dokumentace. 

V ostatních ZUŠ jsou vedoucí oddělení podřízeni zástupci nebo jsou podřízeni řediteli 

školy pouze částečně (např.pouze vedoucí výtvarného a literárně dramatického oboru, 

hudební a taneční obor je podřízen zástupci). 

 

Otázka č.2 

Na odpověď, zdali mají vedoucí oddělení nějaké pravomoci, 90 % ředitelů odpovědělo, 

že vedoucí oddělení mají pouze omezené pravomoci, jejich funkce je spíše poradní. 10%  

ředitelů uvedlo, že vedoucí oddělení nemají žádné pravomoci. Zapojeni jsou spíše do 

organizačních záležitostí oddělení.  

Problémy řeší ředitel školy, event. zástupce školy. 

 

Otázka č.3 

Co se týká nejdůležitějších činností, které vedoucí oddělení ZUŠ vykonávají 

z výzkumného dotazníku vyplynulo, že náplň práce je skutečně orientována spíše na 

pedagogické záležitosti. 

Ředitelé ZUŠ měli vyjmenovat šest základních povinností, které plní vedoucí oddělení. 

Vedoucí oddělení jsou zapojeni nejvíce: 

1. ve tvorbě ŠVP 

2. v kontrole vedení dokumentace přidělených učitelů 
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3. v zařizování akcí 

4. v organizaci postupových a přijímacích zkoušek 

5. v uvádění nových pracovníků 

6. v komunikaci mezi vedením školy a učiteli 

Vedoucí oddělení pouze ve 2 ZUŠ hodnotí své pořízené spolupracovníky a navrhují 

odměny, ve 3 ZUŠ navrhují žáky k přijetí, sledují problematické žáky, komunikují 

ohledně jejich prospěchu s rodiči a navrhují vyloučení žáků ze studia. 

 V jedné ZUŠ se vedoucí  oddělení podílejí na řešení problémů vyučujících s vedením 

školy. Komunikaci s veřejností a hospitaci uvedly pouze 2 školy. 

 

Na základě písemných odpovědí ve výzkumném dotazníku jsem telefonicky oslovila 

ředitele ZUŠ, kteří uvedli, že v OS jsou vedoucí oddělení podřízeni řediteli školy s 

doplňujícím dotazem : 

• jaký v tom spatřují největší přínos  

• jak probíhá vzájemná komunikace 

Jednoznačně se ředitelé shodli na včasných, aktuálních a nezkreslených informacích 

z oddělení. 

Ředitel je s předstihem informován o problémech v jednotlivých odděleních, je možno 

předejít některým nepříjemným situacím, řešit je včas, připravit se na různé eventuality, 

které mohou nastat.  

Vedoucí oddělení informují v pravidelných intervalech (pravidelné schůzky, informace 

z oddělení v e-mailových zprávách, osobní setkání ..)  ředitele: 

•  o práci a výsledcích ve svém oddělení 

• upozorňují ředitele na možné problémy s jednotlivými žáky či rodiči 

Ve školách, kde jsou vedoucí oddělení podřízeni řediteli školy se osvědčily pravidelné 

informační schůzky ředitele a vedoucích oddělení. Schůzky jsou vzájemně připravené, 

aby se omezilo plýtvání časem, vedoucí oddělení má veškeré dotazy a požadavky 

sepsány a po prodiskutování s vedením školy je může nebo nemůže realizovat. Realizace 

pak závisí už jenom na vedoucím oddělení. Nedochází zde k ,,informačnímu šumu“. 

 

Osobní zkušenost z praxe 

Pokud  ředitel pověří zaměstnance řízením  oddělení a dá jim určité pravomoci a možnost 

rozhodování je nezbytné, aby vedoucí oddělení podávali řediteli podrobné zprávy o 
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plnění úkolů. Pokud informace přichází k řediteli přes zástupce školy, může být již 

zkreslená nebo s pozdní platností.  

Vzhledem k tomu že má bakalářská práce je zaměřena na zefektivnění řídícího procesu 

tak, aby ředitel ZUŠ měl na základě dobře sestavené OS více času na sledování 

pedagogického procesu, měl okamžitě dostupné informace ze všech oddělení a mohl řešit 

situace s předstihem považuji jako velice efektivní prvek řízení, že vedoucí oddělení jsou 

podřízeni přímo řediteli školy nikoli zástupci. 

 

5.3.3   Náplň práce vedoucích uměleckých oborů v ZUŠ 

V současné době žádný metodický pokyn k činnosti metodických orgánů neexistuje, a 

jejich  ustanovení je plně v kompetenci ředitele školy, který podle § 164 zákona 

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

vzdělávání ,,rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a 

školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak:“29 

Situací středního managementu se podrobně zabývá I.Lhotková30 v článku ,,Metodické 

orgány školy“. Uvádí zde, že před rokem 1989 existovala jasná pravidla pro práci 

předmětových komisí a metodických sdružení. Instrukce z roku 1989 se týkaly především 

základního školství, ale věci obsažené i pokynech, odmyslíme-li si tehdejší společenskou 

situaci a politické zaměření, jsou platné (i v současné době)  i pro provoz v ZUŠ. 

Jednalo se především o: 

• řídící funkce směrem k pedagogickým pracovníkům 

• poradní orgán ředitele školy (podněty ke zkvalitnění práce školy) 

• vzdělávání pedagogických pracovníků 

• kontrola a hodnocení 

• sjednocení činnosti u jednotlivých předmětů a ročníků 

• rozvoj týmové tvořivosti 

Další zajímavou informaci uvedla I.Lhotková ve svém článku, kde píše že předmětové 

skupiny a metodická sdružení měly v té době řídící – manažerskou funkci, a to nejen ke 

členům své skupiny, ale i vzhledem k celé škole, jako poradní orgán ředitele školy. 

 

 

                                                 
29 Lhotková,I., Řízení školy, 10/2011 
30 Lhotková,I., Řízení školy, 10/2011 
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Pracovní náplň vedoucího oddělení v organizační struktuře: 

Jako příklad uvádím  návrh pracovní náplně vedoucího oddělení v ZUŠ. (Příklad ze ZUŠ 

v okrese Praha-východ). 

 Je pouze na řediteli školy, jakým způsobem bude delegovat pravomoci a odpovědnost  

na  vedoucí oddělení a jaké jim přidělí povinnosti v rámci OS školy. 

 

Ukázka pracovní náplně vedoucího oddělení na ZUŠ 

Vedoucího oddělení jmenuje ředitel školy. Vedoucí oddělení je podřízen v organizační 

struktuře řediteli školy.  

 

Výchovně – vzdělávací proces 

Vedoucí oddělení: 

• má přehled ve svém oddělení, zná žáky, je v kontaktu s rodiči, je mezičlánkem mezi 

rodičem a ředitelem školy 

• informuje okamžitě ředitele školy o problémech ve svém oddělení 

• po projednání s ředitelem školy, jedná se zákonnými zástupci žáka  o závažných 

porušeních školního řádu a výukového procesu, z jednání se zákonnými zástupci 

vznikne písemný zápis 

• řeší drobné  problémy ve svém oddělení (např.vztahy mezi kolegy) 

• rozhoduje o rozšířeném vyučování 

• projednává s ředitelem školy závažné porušení Školního řádu (neomluvené absence, 

absenci v povinných a kolektivních předmětech….atd) žákem  

• společně s ředitelem školy rozhoduje o ukončení studia žáka nebo jeho vyloučení ze 

studia 

• rozhoduje a navrhuje na základě talentové zkoušky žáky k přijetí do svého oddělení 

• je předsedou komise při přijímacím zkouškách do 1.ročníku 

• rozhoduje o přijetí žáka do svého oddělení 

• rozhoduje o termínu závěrečných zkoušek 

• je předsedou komise při postupových a závěrečných zkouškách ve svém oddělení 

• rozhoduje o zařazení nových žáků k jednotlivým učitelům svého oddělení 

• provádí hospitaci  
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Pracovní a organizační záležitosti: 

• je přítomen na konkurzních řízeních na místo nového pedagoga ve svém oddělení 

• uvádí nové učitele do praxe, je jim k dispozici při řešení uměleckých záležitostí 

• navrhuje novému učiteli ve svém oddělení osobní příplatek 

• hodnotí učitele ve svém oddělení, sleduje jejich výsledky 

 

        Materiální oblast: 

• má přehled ve svém oddělení o nástrojovém vybavení 

• rozhoduje o nákupu nových nástrojů a odpisování opotřebených nástrojů 

• je zodpovědný za půjčování nástrojů, vede o tom evidenci 

• je členem inventarizační komise 

• podává řediteli zprávu o stavu opotřebení jednotlivých nástrojů 

• po dohodě s ředitelem zajišťuje opravy nástrojů 

• sleduje vývoj  a doporučuje nákup nových notových materiálů a učebních pomůcek 

• předkládá požadavky na materiální vybavení učeben po dohodě s ostatními učiteli 

v oddělení 

• po schválení návrhu vybavení učeben a nástrojů ředitelem školy zajišťuje objednávku a 

vyřízení objednávky 

 

Externí vztahy: 

• podílí se na organizaci veřejných vystoupení  

• informuje veřejnost o dění v organizaci v regionálním tisku (informaci  předloží ke 

schválení řediteli školy) 

• Bezpečnost a ochrana zdraví 

• zajišťuje bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných oddělení 

• oznámí řediteli jakékoli závažné důvody, které by mohly poškodit zdraví žáků nebo 

zaměstnanců školy 
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1. ZÁVĚR 
 
Pojem organizační struktura na ZUŠ je chápán řediteli jednotlivých škol velmi rozdílně. 

Při vyslovení tohoto pojmu si každý ředitel ZUŠ vybaví svůj vlastní náhled na daný 

termín ( ne vždy je náhled pozitivní) . 

Neexistuje žádný doporučený návod, jak OS v uměleckých školách pojmout, co by měla 

obsahovat, jak ji zaznamenat. Je to plně v kompetenci vedoucích pracovníků. 

Přesto je pozitivní, že ZUŠ které se podílely na výzkumu, mají v 95% zpracovanou OS. 

Sice různou formou, někdy spíše formálně, ale přesto je možno se v uměleckých školách 

opřít o pevný organizační bod. 

Během výzkumu OS na ZUŠ jsem měla možnost nahlédnout v některých školách do 

dokumentů, vztahujících se k OS a musím konstatovat, že jsou pojímány velmi rozdílně. 

Při studiu jednotlivých schémat OS na uměleckých školách ředitelé nejvíce tápou 

v zařazení středního managementu (vedoucí oddělení). 

Hypotéza, že vedoucí oddělení mají dostatečné informace a znají svůj rozsah práce, se 

potvrdila pouze částečně. Velmi malé procento (22%) uměleckých škol, které reagovaly 

na výzkumný dotazník, má pro vedoucí oddělení v OS zpracovanou pracovní náplň. 

Hypotéza, že vedoucí oddělení mají dostatečné kompetence k řešení problémů, se 

nepotvrdila. 

Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že většina ředitelů v ZUŠ nepovažuje střední 

management jako samostatný řídící prvek. 

V praktické rovině se ředitelé ZUŠ v 85% shodli v názoru, že vedoucí oddělení nemají 

v OS školy žádné pravomoci. 

Ovšem v teoretické rovině se ředitelé ZUŠ jednoznačně shodují v názoru, že role 

vedoucích oddělení je v organizační struktuře nezastupitelná. Při řízení kvality výuky a 

sledování pedagogického procesu, jsou vedoucí oddělení nezastupitelnou složkou, která 

svou prací, svými postřehy a názory důležitou měrou přispívá ke komplexnímu pohledu 

na  pedagogický proces. 

Určitě by mnoho ředitelů ocenilo myšlenku určitého právního zabezpečení středního 

managementu v organizačním procesu celé školy tak, aby se vedoucí oddělení stali 

skutečným řídícím prvkem a to nejen v rámci svého oddělení. Určitě by stálo za zmínku i 

lepší finanční ohodnocení středního managementu. 

Každopádně, organizační struktura školy a organizační schéma školy, ať už je pojmuto 

jakkoliv, by nemělo být ,,mrtvým a zapomenutým dokumentem“ založeným ve složce 
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Směrnice školy, ale mělo by být aktuálním, platným dokumentem, sledujícím směr 

vývoje školy a účelně se podílejícím na sledování a řízení pedagogického procesu. 

 

P.F.Drucker 

,,Organizace je prostředkem k dosažení cíle a ne cílem sama o sobě. Dobrá organizační  

struktura je předpokladem organizačního zdraví, ale není se zdravím totožná. Testem 

zdravého podnikání není krása, jasnost či dokonalost organizační struktury. Je to 

výkonnost lidí“.  
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8.      PŘÍLOHY 
1. Příklad funkční struktury v malé ZUŠ 
2. Příklad funkční struktury ve střední ZUŠ 
3. Příklad funkční struktury ve velké ZUŠ 
4. Příklad organizačního schématu v ZUŠ 
5. Příklad organizačního schématu v ZUŠ 
6. Příklad organizačního schématu v ZUŠ 
7. Výzkumný dotazník 
 
Příloha č.1 

Příklad funkční struktury malé ZUŠ  

Jméno, příjmení (pověřený 

zastupováním v případě nepřítomnosti 

ředitele) 

Jméno, příjmení 

Pedagogičtí pracovníci 

… 

Jméno, příjmení 

Řed

itel 

ZU

Š 

Nepedagogičtí pracovníci 
… 

   

 
 

Příloha č.2 

Příklad funkční struktury středně velké ZUŠ viz příloha č.2. 
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Příloha č.3 

Příklad funkční struktury velké ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

 

Příloha č.4 

Příklad organizačního schématu v ZUŠ 

 

Příloha č.5 

Příklad organizačního schématu v ZUŠ 
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Příloha č.6 

Příklad organizačního schématu ZUŠ 

 
Zástupce ředitele školy 
………………………
………………. 
 

Učitelé jednotlivých 
oborů a oddělení, 
včetně vedoucích 
oddělení 
Učitelé klavírního 
oddělení a korepetic 
 
Učitelé smyčcového 
oddělení 
 
Učitelé pěveckého 
oddělení 
 
Učitelé oddělení 
dřevěných dechových 
nástrojů 
 
Učitelé oddělení 
žesťových dechových 
nástrojů 
 
Učitelé tanečního oboru 

Učitelé výtvarného 
oboru 

Vedoucí klavírního 
oddělení 
……………………… 
Vedoucí smyčcového 
oddělení 
……………………… 
Vedoucí pěveckého 
oddělení 
……………………… 
Vedoucí oddělení 
dřevěných dechových 
nástrojů 
……………………… 
Vedoucí oddělení 
žesťových dechových 
nástrojů 
..................................... 
Vedoucí tanečního 
oboru 
……………………… 
Vedoucí výtvarného 
oboru 
……………………… 
Vedoucí míst 
poskytovaného 
vzdělávání 
……………………… 

Učitelé v místech 
poskytovaného 
vzdělávání (pobočky) 

Mzdová účetní  

Ředitel školy 
………………… 

…………………………… 

Školnice Úklidoví pracovníci, 
topič 
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Příloha č.4 

Výzkumný dotazník 

 

UNIVERZITA KARLOVA 
Pedagogická fakulta 

Centrum školského managementu 
 

Iveta Sinkulová BS 2009 
 

VÝZKUMNÝ DOTAZNÍK 
Vážení kolegové, dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude 
sloužit jako podklad k mé bakalářské práci. Oblastí výzkumu jsou organizační struktury 
ZUŠ a zapojení středního managementu (vedoucích oddělení) do chodu školy. 
Dotazník bude sloužit pouze jako podklad k mé BP a nebude dále šířen. Děkuji Vám za 
Váš čas a za trpělivost při jeho vyplňování. 
 
Oblasti výzkumu: 

1. organizační struktury ZUŠ 
2. zapojení středního managementu (vedoucí oddělení) do řízení školy 
3. řízení pedagogického procesu 

Organizační struktura  
 

1. Máte v ZUŠ zpracovanou organizační strukturu?(dále jen OS) 
 

2. Je OS rozčleněna do bodů nebo kapitol (např.Informace o škole, funkční struktura, 
práva a povinnosti pracovníků, principy oceňování atd......)? Pokud ano, uveďte prosím 
rozčlenění OS. 
 

3. Kdy byla OS naposledy změněna?  
 

4. Uvažujete o nějaké změně? 
 
Zapojení středního managementu - vedoucí oddělení 
 

5. Komu jsou v OS podřízeni vedoucí oddělení? (řediteli, zástupci, nikomu, nejsou 
uvedeni atd..........) 
 

6. Mají vedoucí oddělení v OS určenou náplň práce? 

Název ZUŠ:  
Ředitel/ka ZUŠ: 
Kapacita školy: 
Počet zástupců ředitele: 
Počet vedoucích oddělení: 
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7. Napište prosím 6 nejdůležitějších činností vedoucích oddělení. Seřaďte prosím podle 

důležitosti. 
 

8. Mají vedoucí oddělení v ZUŠ nějaké pravomoci. Pokud ano, uveďte prosím jaké. 
 
Řízení pedagogického procesu 
 

1. Kolik času věnuje vedení školy  (v procentech): 
• pedagogickému procesu 
• ekonomické oblasti 
• hospodářské činnosti 
• manažerské činnosti 

 
2. Upravte prosím tabulku tak, jak byste si představovali ideální stav 

 
• pedagogickému procesu 
• ekonomické oblasti 
• hospodářské činnosti 
• manažerské činnosti 

 
 

3. Jakým způsobem kontrolujete  výukový proces (hospitace, koncerty, zkoušky…atd) 
 

4. Jsou do kontroly výukového procesu zapojeni také vedoucí oddělení? Pokud ano, 
uveďte jak. 
 

5. Jakým způsobem ovlivňujete výukový proces. Uveďte alespoň 3 možnosti (osobní 
pohovor s učitelem, srovnání výkonu žáků na ročníkových koncertech, hospitace, 
rozhovor s vedoucím oddělení, vzájemná debata učitelů v oddělení……..atd) 
 

DĚKUJI VÁM ZA VYPLN ĚNÍ DOTAZNÍKU!!!!  
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9.    VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM ZKRATKÁM 
 
OS – organizační struktura 
ZUŠ – základní umělecká školy 
SK – Středočeský kraj 
ŠVP – školní vzdělávací program 
TO – taneční obor 
HO – hudební obor 
VO – výtvarný obor 
LDO – literárně-dramatický obor 
IK – interní koncert 
VK – veřejný koncert 
TP – třídní přehrávka 
PHV – přípravná hudební výchova 
PTV – přípravná taneční výchova 
PVV – přípravná výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 


