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 Úvod 

 
     S poklesem stavu žáků se v posledních několika letech potýkají s větším či menším 

úspěchem všechny střední školy v republice. A to ať jde o gymnázia či školy poskytující 

střední odborné vzdělání. Působení a dopady tohoto stavu na jednotlivá školská zařízení mají 

do určité míry podobný charakter. V základu se liší pouze podle prostředí, ve kterém jsou 

školy zasazeny, a jejich vlastního postavení na „trhu“ mezi ostatními středoškolskými 

organizacemi. Proto se i chování managementů těchto škol do značné míry kopíruje a 

vyžaduje podobný styl přístupu ke krizovému problému od všech jejich účastníků.  

 

      Tato práce se více zaměřuje na to, jak se dopad nižšího počtu žáků projevuje na středních 

školách poskytujících střední odborné vzdělání v pražském regionu. Nicméně to zdaleka 

neznamená, že stejné problémy třeba i z podobného úhlu pohledu nemusí řešit vedení 

gymnázia, středních odborných škol nebo středních odborných učilišť někde na druhém konci 

republiky nebo v nejbližším okolí. Managementy všech středních škol jsou nuceny se s tímto 

stavem dlouhodobě vyrovnávat a hledat další cesty vedoucí k tomu, aby nebylo nutno 

přistupovat ke snižování počtu pedagogických a ostatních zaměstnanců, rušení nebo 

optimalizaci školy. 

 

     Dovednost chovat se za každou cenu aktivně neztratila do dnešních let na své důležitosti. 

Dobře propracovaná strategie krizového řízení tvoří vždy jeden ze základních kamenů, na 

kterém stojí úspěšnost střední odborné školy.  

 

     I v případě školské organizace vycházíme ze stejných obecně platných pravidel, jimiž se 

řídí firmy při snižovaní dopadů rizika. Tak nikdo zajisté nepochybuje o tom, že způsoby 

chování v době krize jsou pro školské zařízení bytostně důležité, je proto velmi 

zarážející, jak se k tomuto tématu velmi obtížně na našem trhu shání potřebná 

literatura. Tematika krizového managementu škol byla například zpracována v závěrečných 

pracích Centra školského managementu od roku 2005 do roku 2O10 pouze dvakrát. A to 

v práci pí. J. Papežové – Škola v ohrožení – zaměřené na připravenost ředitelů na krizové 

situace a legislativní rámec krizového managementu. Práce p. I. Lavičky z května roku 2007 – 

Vliv optimalizace středních škol v Karlovarském kraji na vliv rozvoje školy – se pak zaobírá 

spoluprací zřizovatele a ředitelů středních škol v době optimalizace. Často je však nutné 
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vycházet jen z obecných tezí platných napříč různými obory a zároveň provést určité 

doplnění z množství prací a článků zabývajících se touto nebo příbuznou tematikou.  

 

      Absence komplexnějšího zpracování tohoto tématu v oblasti školství u nás byl také jeden z 

důvodů, proč jsem si toto téma vybral. Zároveň se mě jako pedagoga pracujícího na Vyšší 

odborné a střední škole slaboproudé elektrotechniky v Praze problematika soustavně se 

snižujícího stavu žáků pražských středních odborných škol přímo dotýká už několik let. 

 

      Druhým důvodem byla jistá provázanost tohoto tématu s tématem mé bakalářské práce 

zaměřené na PR školské organizace. Komunikace byla základním prostředkem, díky němuž se 

podařilo lidem vyniknout. Dobře komplexně zvládnuté PR střední odborné školy a středního 

odborného učiliště je tudíž také jedním ze způsobů, jak se lépe vyrovnávat s krizovou situací a 

jejími možnými negativními dopady. Tím také lze získat třeba tu podstatnou výhodu před 

konkurencí umožňující posílení pozice školského zařízení na cestě minimalizace nebezpečí 

optimalizace a zabránit případnému ukončení činnosti školy.  

 

Teoretická část 

 

1. Cíle práce  

 

          Práce se zabývá vlivem dlouhodobého snižování počtu žáků na SOŠ a odborná 

učiliště zřizovaná hlavním městem Prahou a dopady tohoto stavu na tato školská 

zařízení. Chce se pokusit ukázat možnosti, příležitosti a případná nebezpečí, která mohou do 

značné míry ovlivnit úspěšnost každé střední školy zabývající se odborným vzděláváním. 

      Nejedná se o nějaký návod, jak být úspěšný, spíš jde o pokus o jakousi sumarizaci 

možností, doporučení či inspirací pro managementy středních škol. Teoreticky popsat příčiny 

a dopady snižujícího se stavu žáků středních odborných škol a učilišť spolu s doporučeními, 

jak se s tímto problémem co nejlépe vyrovnávat. Smyslem této práce je vytvořit ucelený 

soubor možností využívaných pražskými středními odbornými školami pro jejich 

postavení a zvýšení zájmu o studium na SOŠ i dalších školách poskytujících střední 

odborné vzdělání. Práce by měla být pomocníkem managementů pražských středních 

odborných škol a učilišť při volbě strategie krizového řízení školy, zvláště pak pomůckou 



 

 9 

pro začínající ředitele těchto institucí. Cílem vlastního šetření je pak pokusit se najít 

případné další faktory, které by mohly působit směrem ke zvyšování zájmu žáků o studium na 

středních odborných školách a středních odborných učilištích. 

 

2. Krizový management 

 
    Krize, riziko, jak je možno stejně pojmenovat věci, které kolem nás neustále probíhají a 

přinášejí změny do školského prostředí. Vyžadují naši neustálou pozornost, reakci a 

připravenost. Riziko je spojeno s jakýmkoli rozhodnutím školské organizace nebo vlivy na 

tuto organizaci působícími. Období krize a růstu se v průběhu života každé organizace 

soukromého nebo veřejného sektoru periodicky opakuje. Rychlost a síla změny opakovaně 

působící na organizaci zvyšuje, či snižuje její odolnost a tím zároveň také do značné míry i 

konkurenceschopnost. Různé změny působící na střední školství se odrážejí do života 

studentů, učitelů a celých škol. Mění se nabídky středních škol i odborných učilišť, vznikají 

nové typy integrovaných škol, rozšiřuje se nabídka i možnost studovat.
1
 

 

     Úspěšnost a neúspěšnost střední školy zvláště v krizovém období je přímo spjata 

s náročností konkurenčního prostředí, ve kterém se nalézá. Krizové řízení střední školy je 

zaměřeno na přípravu a prevenci krizové situace ve školském zařízení. Zároveň je také 

důležité, jak účelně v období změn dokáže využít všechny své zdroje.  Neustálé 

shromažďování, propojování a využívání těchto zdrojů je stěžejním úkolem řízení organizace.
2
 

Žádná organizace totiž nemůže dlouhodobě dobře fungovat, když nedokáže vhodně propojit a 

plně využít materiální, finanční, lidské a informační zdroje, jež má v dané době k dispozici. 

 

      To, co rozhoduje o odolnosti organizace vůči vnitřním i vnějším rizikům, lze shrnout pod 

společný pojem: MANAGEMENT RIZIK.
3
 Krizové řízení musí být zaměřeno na přípravu a 

prevenci krizové situace ve střední odborné škole. Risk management is much more than a 

technical analytical practice, it also embodies significant values and ideals, not least of 

accountability and responsibility.
4
  

                                                      
1
 Ježek, S. Psychosociální klima školy,2005 ISBN 80-86633-45-4, s.80 

2
 Koubek, J. Řízení lidských zdrojů, 2009 ISBN 978-80-7261-168-3, s. 13 

3
 Kruliš, J. Jak vítězit nad riziky, 2011 ISBN 978-80-7201-835-2, s. 76 

4
 Power, M. The risk management of everything, London,2004 ISBN  184-180-1275, s. 11 
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     Existence dobře propracovaného krizového managementu střední odborné školy a 

středního odborného učiliště může podstatně přispět ke snížení negativních dopadů v období 

nepříznivého vývoje pro školu a nastartovat její zlepšené hospodářské výsledky v budoucnu. 

Hlavním úkolem krizového managementu je hodnotit stav současných rizik a spolu s 

případnými riziky budoucími odhadovat působení jejich možných vlivů na školské zařízení.  

    Různé změny přicházející do školního prostředí se dotýkají zásadně v podstatě většiny 

rozhodnutí managementu středních odborných škol a středních odborných učilišť. Každodenní 

změna zapříčiněná globalizací tudíž může ve svém důsledku od každé školské organizace 

vyžadovat, aby vůči těmto změnám byla odolná a neustále pružně dokázala reagovat na 

vzniklou situaci. V ideálním případě pak aby uměla využít dané situace zcela ve svůj 

prospěch. Škole se tím otevírá možnost nové perspektivy. Dalo by se také říci, že škola 

pracuje dennodenně v rizikovém stavu. Jen si to občas nikdo z jejího vedení tak úplně 

nepřipouští, pakliže organizaci momentálně nehrozí přímé ohrožení některým z rizikových 

faktorů. 

 

     Riziko je nedílnou součástí podnikání. Je spojeno na jedné straně s nadějí na dosažení 

zvláště dobrých výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí podnikatelského 

neúspěchu.
5
 Každé rozhodnutí vedení školské organizace je vždy v podstatě spojeno 

s nějakým rizikem. Důležitým faktorem rizika je jeho závažnost.  

 

    Změna vyvolávající krizi je vlastně jev vzniklý v nějakém časovém období. Velmi 

zřídka tento stav nastává náhle. Je proto možné se na něj dobře připravit zapracováním 

krizového managementu do dlouhodobého strategického směrování a rozvoje i střední 

odborné školy nebo středního odborného učiliště. Vedení střední školy při vytváření vlastní 

strategie na základě znalosti charakteru možných hrozeb musí vycházet z vyplývajících rizik, 

která by mohla podstatně ohrozit důležité funkce. Stejně tak jako musí určit, jakými riziky je 

nucen management se systematicky dlouhodobě zabývat. Je ovšem zřejmé, že ani kvalitní 

řízení rizika nemůže plně zabezpečit prosperitu a úspěšné fungování organizace. Snižuje se 

však do značné míry nebezpečí takového podnikatelského neúspěchu, který by vážně ohrozil 

finanční stabilitu organizace a popř. i samu její existenci
6
.  

 

                                                      
5
 Veber, J.  Management, 2003 ISBN  80-7261-029-5, s. 530 

6
 Veber, J.  Management, 2003 ISBN  80-7261-029-5, s. 490 
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     Z předešlého konstatování jasně vyplývá, že síla působení určitého rizikového faktoru 

v tomto přeneseném případě nesmí být tak veliká, aby existovala možnost školské organizace 

se s touto hrozbou vypořádat. Všechna jednání školy v krizi nastavená pro snížení 

podnikatelského rizika jsou zapříčiněna změnami působícími na organizaci. Z tohoto pohledu 

je nesmírně důležité rizika členit, abychom si rozdělili vlivy jejich působení na střední 

odbornou školu či střední odborné učiliště. Pak je možné lépe si nastavit prostředky na snížení 

dopadů těchto rizik na školu.  

2.1 Členění rizika 

      Do oblasti působnosti a odpovědnosti managementu spadá všechno, co má vliv na 

výkonnost instituce a na její výsledky – ať se to nachází v jejím interním nebo externím 

prostředí, ať je to pod kontrolou instituce nebo ne.
7
 Je mnoho způsobů členění rizika 

v organizaci. Například na rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná, respektive do jaké míry tato 

ovlivnitelnost platí.
8
 Dále členíme rizika na vnější a vnitřní rizikové faktory. Vycházíme v 

podstatě z hodnocení stavu uvnitř a vně školské organizace, všech aspektů vzdělávacího 

procesu a formulace specifických forem, jako jsou různá omezení, problémy nebo hrozby. 

Většina rizik má komplexní charakter. To znamená, že se týkají různých oblastí života 

organizace a málokdy jejich potenciální důsledky dopadají pouze na jeden z nich.
9
      

 

2.1.1. Vnitřní rizika 

      Vnitřní rizika střední odborné školy a středního odborného učiliště jsou taková, která se 

ve škole týkají všech aspektů spojených s chodem, strukturou a vzdělávacím posláním školy.  

Vnitřní vlivy, které školu ovlivňují: 

a) Personální problematika – počet zaměstnanců školské organizace, profesní kvalifikace, 

počet úvazků, feminizace, vyvážená věková struktura pracovníků, motivace 

zaměstnanců, ochota zaměstnanců ke změnám, postoje zaměstnanců k dalšímu 

vzdělávání, péče o pracovníky apod. 

b) Zařízení a technologie -  kvalita, množství, bezpečnost, využitelnost a dostupnost 

učebních pomůcek, nábytku a technického vybavení 

                                                      
7
 Drucker, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, 2001 ISBN 80-7261-066-X, s. 86 

8
 Vodáček, J. Vodáčková, O. Synergie v moderním managementu, 2009 ISBN 978-80-7261-190-4, s. 24 

9
 Kruliš, J. Jak vítězit nad riziky,  2011 ISBN 978-80-7201-835-2, s.7 



 

 12 

c) Finanční problematika -  celkové množství finančních prostředků v jednotlivých 

kapitolách rozpočtu střední odborné školy, finanční závazky, spravedlnost 

v odměňování ve srovnání s jinými středními odbornými školami, úroveň odměňování 

apod. 

d) Objekty školy  - umístění a dostupnost, kapacita, kvalita, bezpečnost, hygiena všech 

objektů střední odborné školy 

e) Řízení pedagogického procesu – kvalita informačního systému, kvalita plánování a 

kontroly a styl řízení školské organizace 

f) Vztahy – mezi zaměstnanci, zaměstnanci a vedením školy, vedením a zákonnými 

zástupci žáků, vedením a žáky, pedagogickými pracovníky a žáky, vztahy mezi 

pedagogickými a nepedagogickými pracovníky atd. 

   Působení různých druhů vnitřního rizika na školu je možno do značné míry eliminovat a 

ovlivnit správnými manažerskými rozhodnutími. Ovlivnitelná rizika se většinou týkají činností 

zajišťovaných vlastními silami.
10

 Tyto vnitřní rizikové faktory můžeme odhalit za pomoci 

zjištění silných a slabých stránek střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, 

například za pomoci SVOT analýzy. 

  

2.1.2. Vnější rizika 

      Vnější rizika střední odborné školy a středního odborného učiliště jsou podmíněna stavem 

vnějšího prostředí, ve kterém se škola nachází. Jsou to vlivy, které na školu přímo působí a 

ovlivňují její chod: 

a) Demografické podmínky – porodnost, počty dětí v jednotlivých věkových kategoriích, 

struktura jednotlivých věkových kategorií dětí, věková struktura rodin, dopravní 

obslužnost, mobilita obyvatelstva atd. 

b) Ekonomické podmínky – stav ekonomiky, trh práce, platy ve školství a soukromém 

sektoru, konkurence mezi středními školami, nabídka vzdělávání v regionu, 

financování škol apod. 

c) Politické podmínky – obecně platné právní normy, školské právní normy, politická 

situace 

d) Veřejnost – pohled veřejnosti na daný typ vzdělávání, média apod. 

e) Sociokulturní prostředí – úroveň vzdělanosti, různorodost profesní orientace, vztah 

střední odborné školy či odborného učiliště s veřejností z blízkého okolí apod. 

                                                      
10

 Vodáček, L. Vodáčková, O.  Synergie v moderním managementu, 2009 ISBN 978-80-7261-190-4, s. 24 
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f) Životní podmínky – umístění školské organizace a životní prostředí v jejím okolí 

g) Technologické podmínky – trh práce vytváří tlak na nové způsoby vzdělávání a na 

zavádění typů oborů na středních odborných školách a středních odborných učilištích. 

 

       Působení vnějších rizik na střední odbornou školu a odborné učiliště nemohou být ani 

rozhodnutími managementů škol formou dobře zvolené strategie školy do takové míry 

ovlivnitelná, aby ve všech směrech zásadně mohly zvrátit dopad těchto rizik na školu. Souhrn 

dopadů těchto do značné míry neovlivnitelných rizik také má zásadní dopad na úspěšnost 

střední odborné školy nebo učiliště a jejich existenci.        

  

      Většina vnějších rizik působících na školu je těžko ovlivnitelná. Škola zde má pouze 

minimální příležitost využít některých fragmentů těchto rizik ve svůj prospěch, a tím 

zlepšit své postavení na trhu, a to pak samozřejmě na úkor konkurence (dalších středních 

škol v oblasti). Nicméně každá takováto výhoda se počítá a úspěšnější bývá zpravidla ten 

rychlejší a lépe připravený na krizový stav. Příležitost pro hledání, zlepšování či obecně pro 

změnu vytváří nikoliv samo riziko, ale až jeho poznání.
11

 Bez získávání systematických 

informací o vnějším prostředí ztrácí škola možnost včas na změny zareagovat a zvolit 

správnou taktiku dalšího směrování a rozvoje.  

 

        Strategie musí vycházet z informací o trzích, zákaznících i nezákaznících, o technologiích 

v našem vlastním oboru i v jiných oborech,
12

 v závislosti na měnící se politice a ekonomice 

naší republiky. Dalším nebezpečím plynoucím z vnějších rizik je to, že svým působením na 

školské zařízení umožňují, aby souběžně vznikly nové vnitřní rizikové faktory, které by se bez 

vlivu určitého typu vnějšího rizika za normální situace v organizaci vůbec nemusely objevit. 

Škola se náhle dostává do stavu několikanásobného ohrožení. Většina rizik má komplexní 

charakter. To znamená, že se týkají různých oblastí života organizace a málokdy jejich 

potenciální důsledky dopadají pouze na jeden z nich.
13

 

 

       Dopady vnitřních a vnějších rizik na střední odbornou školu i střední odborné učiliště 

závisí nejen na typu rizika, ale neméně důležitým prvkem je zde i doba působení těchto 

                                                      
11

 Kruliš, J. Jak vítězit nad riziky,  2011 ISBN 978-80-7201-835-2, s.119 

12
 Drucker, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, 2001 ISBN 80-7261-066-X, s. 97 

13
 Kruliš, J. Jak vítězit nad riziky,  2011 ISBN 978-80-7201-835-2, s.7 
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rizikových faktorů. Čím kratší dobu je školská organizace vystavena rizikům, tím jsou i 

dopady menší, dokáže se s nimi lépe vyrovnat. Stejné schéma samozřejmě platí i obráceně. 

Z celkového sumáře možných rizikových situací tedy jasně vychází, že nejhorší hrozba 

organizaci plyne z kombinace vnějšího rizika směrovaného k ohrožení úspěšnosti hospodářské 

činnosti školy spolu s jeho dlouhodobým působením na střední školu. 

 

       Současná tendence snižování počtu žáků na středních školách je jedním z takových rizik. 

Na středoškolské prostředí budou dlouhodobě působit vlivy snižující se populační křivky žáků 

ukončujících základní vzdělávání spolu s vlivy politických rozhodnutí. Jasně se ukazuje, že se 

školské organizace budou muset vyrovnávat dlouhodobě s tímto poklesem, jehož dopad může 

mít zásadní vliv na práci a životaschopnost doslova každé střední školy, a to ať už se jedná o 

školu poskytující odborné vzdělání nebo gymnázium. 

 

       Dlouhodobá tendence snižování populační křivky žáků v mateřských a základních školách 

je pro managementy středoškolských zařízení dobře čitelná. Proto bylo možno tento jev 

postupně zapracovávat do strategie rozvoje vlastního zařízení. Díky opravdu masivnímu 

očekávanému odlivu žáků středních škol nemohou na druhou stranu ani dobře zvládnutá 

východiska z této krizové situace znamenat pro střední školu jednoznačnou záchranu.  

 

        Do hry totiž také vstupuje v současné době nejméně čitelný faktor tohoto krizového 

stavu a to je politické rozhodnutí. Ten by se měl na střední školství obracet jako na zvláštní 

výrobní obor, který je vlastně“ výrobou“ stěžejního výrobního faktoru, jímž je lidský kapitál. 

Ten by měl být strukturován podle specializací požadovaných národní, respektive lokální 

ekonomikou, která se dynamicky mění v čase.
14

Bylo by proto dobré, aby střední školy věděly, 

jaké požadavky na požadovanou strukturu vzdělávacích oborů jsou pro národní i lokální 

ekonomiku potřebné, a tudíž státem preferované. Volba vzdělání by neměla být náhodným 

procesem. Koncepce strategie krizového řízení střední školy by tak získala ten nejzákladnější 

opěrný bod vlastní konstrukce. 

 

                                                      
14 Benáček, V. Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy:přizpůsobují se pražské střední školy potřebám 

podniků?, [online],[cit. 2011-30-06] Dostupné na WWW: <http:// www.1.ceses.cuni.cz/benacek/vyber.skol-

benacek.pdf>s. 5 
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        Na vliv politických rozhodnutí při řešení tohoto krizového stavu se můžeme dívat ze 

dvou rovin. Z pohledu regionálního, který se dotýká přímo systému snižování počtu středních 

škol v daném kraji, nebo z pohledu celostátního, což jsou změny ovlivňující tok peněz 

směřující do regionálního školství. Mezi tyto změny může například patřit zpráva, že ministr 

školství plánuje revoluční novinku ve financování základních a středních škol. Těm by stát 

platil nikoli normativně na žáka, jak tomu bylo dosud, ale nově na třídu.
15

 Na všechna 

takováto a podobná politická rozhodnutí by samozřejmě strategie krizového řízení střední 

školy měla v rámci svých omezených možností vhodně reagovat. 

 

3. Podstata krizového problému 

 

     Příčina snižujícího se počtu žáků na středních školách není dlouhodobě neznámá. Střední 

školy zabývající se odborným vzděláváním (sem patří školy mající obory středního vzdělání, 

středního vzdělání s maturitní zkouškou, včetně lyceí) stejně jako gymnázia s tímto stavem 

musejí počítat a v rámci svých možností se na něj připravit. Krizí nižšího počtu žáků si v naší 

republice totiž už před několika lety jako první prošly mateřské školy. V současnosti doznívá 

její dopad na základních školách a začíná se postupně plně projevovat na školách středních. 

Tento krizový stav přivádí vlnu dlouhodobě nejisté budoucnosti ve středním odborném 

školství právě v době, kdy se vyrovnává s mnoha změnami, které přináší například kurikulární 

reforma regionálního školství, státní maturity apod. Struktura celého středního odborného 

vzdělávání u nás se v důsledku neustále nových podnětů mění, stejně jako se mění celá naše 

vzdělávací soustava. Škola může touto krizí projít pouze úspěšně (posílená) nebo neúspěšně 

(zrušená). Jiné možnosti před školou nejsou, a proto je nutné brát jednotlivé faktory spojené 

s krizí velmi vážně.    

 

     Vlivem poklesu populační křivky už několik posledních let vstupují na střední školy 

populačně slabší ročníky, jak dokazuje i následující konstatování Ústavu pro informace ve 

vzdělávání. Ve středních školách se již plně začal projevovat důsledek demografického vývoje 

ve snižování počtů středoškolské populace. Ve školním roce 2007/2008 došlo k výraznému 

poklesu, jak v počtu nově přijatých, tak v celkovém počtu žáků středních škol. Tento pokles 

                                                      
15 Dobeš školám: více žáků méně peněz, [online],[cit. 2011-12-10]Dostupné na WWW: <http:// www. 

novinky.cz/veda-skoly/246269-dobes-skolam-vice-zaku-méně-penez.html>.  
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pokračuje ve školním roce 2011/2012. Ve středních školách se bude v roce 2011/2012 

vzdělávat v denní formě vzdělávání v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním 

listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 454,1 tis. žáků, což je asi o 23,2 tis. žáků 

méně než v roce 2010/2011, meziroční pokles 5,14 %.
16

   Demografická projekce České 

republiky do roku 2020 dále říká, že počty populace ve věku 15-18 se od roku 2OO8 budou 

snižovat z 505,7 tisíc do roku 2014, kdy dosáhnou minima 364,8 tisíc, od toho roku budou do 

roku 2020 pozvolna stoupat na 396,7 tisíc.
17

 

 

     Velikost populačních ročníků přicházejících do středního vzdělávání v jednotlivých krajích 

naší republiky ani zdaleka nedosahuje množství míst, která svou kapacitou nabízejí krajské 

školy. Tento trend je společný pro celou republiku. Jednotlivé kraje se liší pouze skladbou 

oborů středních škol a jejich dostupností a samozřejmě množstvím finančních prostředků 

jdoucím na dotace středních škol. Provozní prostředky poskytované na chod středních škol 

z rozpočtu krajů se zpravidla podstatně nezmění, protože přímo nevycházejí z počtu žáků dané 

školy, ale z typu konkrétního školského zařízení. Avšak jejich celková hodnota se mění podle 

důležitosti oboru vzdělávání pro danou oblast a finančních možností zřizovatele daného 

regionu. 

 

      Zásadním problémem všech středních škol, zvláště pak odborných škol poskytujících 

střední vzdělání, začíná být současný trend snižujících se přímých nákladů na vzdělávání 

ze státního rozpočtu. Jedná se o náklady vztahující se na počty žáků studujících na škole, 

takzvané normativní platby. Náklady, z nichž jsou například hrazeny platy pedagogických a 

nepedagogických pracovníků těchto škol, další vzdělávání pedagogů, nákup pomůcek přímo 

souvisejících s výukou, nákup učebnic, CD nebo DVD sloužících pro výuku a přípravu 

pedagogů apod.  

 

       Na tento výpadek příjmů školských organizací nemají jednotlivé kraje jako zřizovatelé 

těchto škol ve svém rozpočtu v době současné ekonomické krize dostatečné rezervy. Mohou 

tak tuto část rozpočtů středních škol ovlivnit v podstatě jenom minimálně. Přesto hrají v době 

                                                      
16

Začátek školního roku 2011/2012,[online],[cit. 2011-1O-11] Dostupné na WWW: <http://www.csicr.cz/cz/856 

87-zacatek-skolniho-roku-20112012>s.2 
17 Krajská ročenka školství 2009, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010 ISBN 978-80-211-0601-7, [online], 

[cit. 2011-12-11] Dostupné na WWW: <http://www.uiv.cz/clanek/206/2086>,  s. 17 
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této krize zřizovatelé středních škol pro managementy jednotlivých odborných škol tu 

nejzásadnější roli. To oni rozhodují o strategii rozvoje vzdělávání v daném kraji, a tím i o 

struktuře bohužel nezbytného snižování počtu středoškolských zařízení v naší republice. Až na 

výjimky k tomuto kroku ve větší míře zřizovatelé středních škol zatím nepřistoupili.  

 

     Tím, že se celková naplněnost u většiny pražských středních odborných škol už v současné 

době pohybuje kolem 70%, u některých oborů i výrazně pod touto hranicí, u středních 

odborných učilišť je situace ještě horší (v jednotlivých krajích naší republiky se samozřejmě 

tato čísla liší zejména podle stavu optimalizace sítě středních škol v daném regionu), není 

možné s přihlédnutím k dalšímu očekávanému vývoji středoškolské populace neřešit tento 

stav jinak než omezením celkového počtu středoškolských organizací. Současný stav se tudíž 

dotýká vlastní podstaty existence každé odborné školy a řešení této situace není v rukách 

managementu odborné školy.  Každá střední škola se tím vlastně po celou dobu působení krize 

dostává do pro ni těžko řešitelného období nejistoty a nestability.   

 

    Postupně se tak všechny oblasti středního školství mohou ocitnout ve stavu zásadních 

finančních těžkostí. Tím jak klesá počet přijímaných žáků na školu, snižuje se obsazenost 

tříd v ročnících na škole. Střední školy za této situace vlastně bojují o každého žáka. 

Z těchto příčin při náboru žáků pak velmi často školy mohou snižovat nároky na žáka, 

aby jim mohlo vyhovět co největší množství, včetně těch, kteří mají slabé nebo dokonce velmi 

slabé studijní předpoklady pro daný studijní obor. Jedná se o jev naprosto přirozený. 

 

     

  Pokud se škola dlouhodobě setkává s neúspěchy, pokud dostává opakovaně informace o tom, 

že chybuje tam, kde konkurence získává, obvykle se snaží zvýšit úsilí (pedagogická práce, 

vlastní propagace). Pokud neúspěchy pokračují – a pomoc nepřichází- posune si cíle, sleví ze 

svých aspirací,“sníží si laťku“.
18

 Tuto skutečnost může potvrzovat i fakt, že se v posledních 

letech postupně zvyšuje poměr mezi počty žáků ukončujících základní školu a počty žáků 

nastupujících do středních škol. Přiložená tabulka se pak přímo zaobírá touto problematikou a 

je redukcí nepublikovaného materiálu Ústavu pro informace ve vzdělávání.  

 

 

                                                      
18

 Ježek, S.  Psychosociální klima školy,2005 ISBN 80-86633-45-4, s.16 
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rok 1999 

 
2002 

 
2006 

 
2010 

 
2011 

 
2016 

 
2020 

 
absolventi ZŠ (bez těch, kteří 
odešli na víceletá gymnázia a 
konzervatoře) 

 

117 110 

 
117 024 

 
117 921 

 
88 590 

 
83 857 

 
80 091 

 
89 848 

 

přijatí na SŠ (bez 
odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií) 

 

128 171 

 
129 565 

 
129 282 

 
102 549 

 
97 340 

 
92 967 

 
104 295 

 

modře – reálná data 
červeně – prognóza 
 

     V souboru označuje rok počáteční rok školního roku (tzn. rok 2002 označuje školní rok 

2002/03), reálná data a prognóza jsou barevně odlišeny.
19

 

 

      Samozřejmě na tento jev se nedá pohlížet pouze zjednodušeně z pohledu čistě 

ekonomického přínosu střední škole. Nebyla provedena žádná studie, potvrzující teorii, že by 

se plošně střední školy snažily nahradit nižší počty žáků přicházejících ze základních škol 

větším procentem opakujících studentů a tím částečně řešily problémy snižujícího se náboru 

studentů. V tomto srovnání také nejsou dostupná data o tom, jaký počet neúspěšných studentů 

se snaží dále studovat na stejné střední škole a jaký se snaží o studium na jiné škole. Důvodů 

tohoto stavu samozřejmě může být více. Jako příklad by se dalo uvést, že se může například 

jednat i o důsledek nižších nároků při příjímání žáků ke studiu na některých typech středních 

škol, které ale následně tyto střední školy nekompenzují sníženými nároky na studium. 

 

    Vlivem přebytku kapacity na školách poskytujících středoškolské vzdělávání s maturitou 

spolu s přirozenou touhou většiny z nás po co nejvyšším vzdělání dochází k přirozenému 

úbytku studentů převážně v nematuritních oborech středního vzdělávání. Žáci ukončující 

základní vzdělávání plně využívají volných kapacit středních škol a hlásí se ke studiu v 

oborech ukončujících se maturitní zkouškou. 

 

     Kvalitní středoškolské vzdělání naší populace vede k růstu naší ekonomiky, nízké 

nezaměstnanosti i prosperitě společnosti. Proto by bylo dobré tyto negativní dopady 

dlouhodobého působení krize na všechny střední školy omezit včasným rozhodnutím 

zřizovatelů těchto škol.  
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      Tím, že ve spolupráci se státními orgány přijmou opatření na snížení počtu 

středoškolských organizací podle vývoje dopadů populační křivky v následujících letech a 

stanoví strukturu páteřních středních škol na základě vzdělávací potřeby ekonomiky státu i 

jednotlivých regionů. 

 

      Každá optimalizace sítě škol je jistě značně nepopulární opatření, nicméně za situace, kdy 

je tento krok už opravdu neodvratný a do jisté míry bude i prospěšný, by s ním zřizovatelé 

středních škol neměli otálet a prodlužovat období nejistoty a nestability všech středoškolských 

organizací. Přistoupit k takovým krokům je nezbytné hned a to na základě strategického 

výhledu potřeb regionu i státu zvolit strukturu středoškolského vzdělávání v kraji pro celé 

období krize. Nestabilita a nejistota středoškolského prostředí se totiž při dlouhodobém 

působení může přenést do kvality výuky na středních školách a zásadně dlouhodobě ovlivnit 

vývoj celé naší ekonomiky. Principiálně vzato- optimalizace skutečně může kvalitu do jisté 

míry zajistit. Ale jde právě o tu míru, jak se o tom dnes a denně přesvědčujeme třeba po 

překotné likvidaci mateřinek.
20

 

 

         Stát v současné době některým středním školám poskytujícím střední odborné vzdělání 

výpadky příjmu vzniklé malým zájmem žáků o některé, zvláště učňovské obory, částečně 

kompenzuje v rámci podpory určitých odborných profesí formou programového financování 

škol. Jedná se o určitý způsob pobídky vzdělávacích oborů, o něž je na trhu práce zájem, ale 

ne mezi studenty. Avšak celková suma těchto prostředků v rámci naší republiky je omezená, a 

jistě sama nedokáže zcela utlumit negativní dopady na všechny školy poskytující 

středoškolské vzdělání.  

    

        Jak už bylo i v předešlých částech řečeno, žáci vstupující do středního vzdělávání si stále 

více a více vybírají obory zakončené maturitní zkouškou. O středoškolské obory vzdělávání 

s výučním listem žáci základních škol nejeví dostatečný zájem, ačkoliv je v některých 

oborech na pracovním trhu po této pracovní kvalifikaci velká poptávka. O určité 

vzkříšení učňovských oborů na odborných školách se pokoušejí jednotlivé krajské úřady 

formou stipendií. Již devět z nich proto přikročilo k přidělování stipendií studentům vybraných 
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škol. Krajští radní doufají, že tak podpoří obory žádané na trhu práce. Tedy ty, které 

produkují minimum, nebo dokonce vůbec žádné studenty.
21

 

 

          Pro školní rok 2008/2009 tato zvláštní motivace opírající se o firemní a krajská 

stipendia žáků snad i díky ekonomické krizi zabrala a zvýšil se počet žáků nematuritních 

oborů oproti předchozímu roku. Zejména sociálně slabší rodiny uvítaly, že mohou poslat svého 

potomka do školy a prakticky je to nic nebude stát. Poptávku po studiu tudíž nemotivuje zájem 

uchazeče o obor, nýbrž jen a pouze peníze, což nemusí být vždy ideálním předpokladem.
22

 

Tento způsob motivace je v podstatě nastavení nestejných pravidel pro střední školy, na což 

upozorňují školy s finančně nepreferovanými obory. 

4.  Vlivy působící na strukturu středoškolského vzdělávání v Praze 

 

       Aglomerace Prahy zaměstnává téměř dvojnásobek pracovníků, než kolik by odpovídalo 

počtu jejích obyvatel v pracovním věku a přirozené míře zaměstnanosti. Vysoké platy v Praze 

také přitahují velké množství pracovníků z dalekého okolí. Školy i zaměstnavatelé musí 

proto reagovat i na situaci mimo Prahu.
23

Tento stav ovlivňuje i fakt, že ve všech krajích 

s výjimkou Prahy se platy pedagogů středních škol například v roce 2009 pohybovaly nad 

průměrnou mzdou zaměstnanců v jednotlivých krajích. Nejnižší podíly platu učitele k 

průměrné mzdě zaměstnance nalezneme u všech druhů a typů škol v hlavním městě Praze.
24

 

A to ačkoliv průměrný plat pražských pedagogických pracovníků středních škol byl nejvyšší 

v republice. Nicméně tato čísla mohou být trochu zkreslená o úroveň platů managementů 

jednotlivých pražských středních škol. Krajová diferenciace platů pedagogických pracovníků 

bez vedoucích zaměstnanců pak jde ovšem zcela v neprospěch průměrných platů pražských 

pedagogů středních škol, kde až na výjimky se nepohybuje jejich průměrná výše na předních 

příčkách mezi jednotlivými kraji. Z tohoto pohledu jasně vychází, že platové ohodnocení 

managementů pražských středoškolských organizací je výrazně nad republikovým průměrem 
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a kopíruje do určité míry vývoj platů v Praze. Avšak finanční ohodnocení ostatních 

pedagogických pracovníků pražských středních škol se odvíjí ve značné  míře naprosto 

přirozeně od republikového průměru této profese. Působení pražského magistrátu na mzdy 

ostatních pedagogických pracovníků jím spravovaných středních škol je z tohoto úhlu 

pohledu minimální a pro tento region s vysokou konkurencí pracovních příležitostí 

značně nedostačující. 

      Z krátkodobého pohledu může negativně působit na snižování prestiže středoškolské 

pedagogické profese. Z dlouhodobého hlediska může postupně snižovat profesní 

kvalifikovanost členů učitelských sborů středních škol. Tento stav totiž může hrát velmi 

důležitou roli při přirozené obměně pedagogických sborů pražských středních odborných škol 

a středních odborných učilišť. Je totiž jedním ze základních faktorů ovlivňujících rozhodnutí 

pracovníků odborných profesí nebo žáků o zájmu tuto profesi vykonávat v pražském regionu.        

    Dobrou zprávou charakterizující všechny pražské oblasti je poměrně nízká míra 

nezaměstnanosti, nejvyšší průměrné platy pracovníků v celé naší republice a daleko 

masivnější orientace místní ekonomiky na služby (státní správa, vzdělávání, věda, 

zdravotnictví, bankovnictví atd.) oproti průmyslu, v čemž se od ostatních krajů také značně 

liší. Bylo by proto přirozené očekávat, že se struktura pražských středních škol bude 

orientovat na výrazně jiné profese než ve zbytku země, čemuž se budou muset přizpůsobovat i 

školy.
25

  

4.1 Struktura pražských středních škol 

        Situace mezi středními školami, co se týká struktury vzdělávání v pražském regionu, je 

tudíž přirozeně odlišná od celorepublikového průměru a tím také od struktury středního 

vzdělávání v jednotlivých krajích. Jako důkaz můžeme vzít informace základního přehledu 

školství v České republice. Z něho vyplývá, že celkový počet středních odborných škol byl 

v roce 2009 – 1433, z tohoto počtu bylo 379 gymnázií a 1108 (rozdíl v součtu je dán tím, že 

některá gymnázia mají v sobě integrovanou odbornou školu) ostatních středních škol 

zabývajících se odborným vzděláváním. V Praze bylo celkem 202 středních škol- z tohoto 

počtu bylo 72 gymnázií a 135 středních škol zabývajících se odborným vzděláváním.
26
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     Z těchto čísel jasně vyplývá, že pražské odborné školy mají výrazně větší konkurenci 

gymnázií, než je tomu v jiných regionech republiky. Důsledkem tohoto stavu by mohlo být to, 

že se zde například k odbornému vzdělávání ukončenému maturitní zkouškou mohou hlásit 

méně nadaní žáci, než je tomu třeba běžné v ostatních krajích naší republiky. Na druhé straně 

má Praha velkou výhodu výborného dopravního propojení s dalšími regiony Je to zvláště 

případ Středočeského kraje, který disponuje dopravní infrastrukturou z větší části 

integrovanou do pražské hromadné dopravy. To má za následek velký zájem o studium na 

pražských školách z řad budoucích středoškoláků  tohoto kraje a zlepšuje naplněnost těchto 

škol. Přesto ani tento faktor nedokáže zcela minimalizovat dopad snižujícího se počtu žáků 

v pražských středních školách. Srovnání výsledků inspekčního hodnocení pro školní rok 

2009/2010 mezi skupinou škol, které poskytují střední vzdělávání, nepřímo ukázalo, jak 

úspěšně probíhaly záměry optimalizace sítí středních škol v jednotlivých krajích. Srovnání 

využití kapacit navštívených středních škol ČŠI bylo v Praze u gymnázií 70,9% a u středních 

odborných škol a učilišť 58,7%.
27

 

 

     Ojedinělé šetření zaměřené na to, zda se pražské střední školy přizpůsobují potřebám 

podniků, uvádí, že tyto školy generují výrazné přebytky absolventů v oborech ekonomika, 

administrativa a elektrotechnika spolu s gastronomií, hotelnictvím a cestovním ruchem. První 

tři obory jsou obecně považovány za perspektivní a není v nich pociťován tlak ze strany 

nezaměstnanosti. Naopak, v elektrotechnice, telekomunikacích a výpočetní technice poptávka 

po kvalitních absolventech roste exponenciálně. Zbývající obory jsou na tom s uplatněním 

hůře. Například absolventi gastronomie a hotelnictví jsou často nuceni jít mimo svůj obor.
28

       

       

       Ve shrnutí výsledků pak autor uvádí, že se střední školy relativně dobře přizpůsobují 

vývoji zaměstnanosti v pražském regionu. Nám tento výzkum může sloužit jako určité vodítko 

směrování poptávky vzdělávacích oborů v Praze. Zároveň také ukazuje aktivitu managementů 

jednotlivých středních škol směrem k přizpůsobování se vzdělávacím potřebám trhu. Nicméně 

tak jak se budou více a více snižovat stavy žáků mířících do středního školství, bude pro 
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všechny střední odborné školy a zvláště pak střední odborná učiliště v Praze stále těžší a těžší 

se díky této vzrůstající konkurenci takto aktivních účastníků prosadit. 

4.2 Zastoupení žáků ostatních krajů a cizinců na pražských středních školách 

           Praha má v souvislosti s nejvyšší nabídkou pracovních příležitostí pro vysoce 

kvalifikované pracovníky výhody, které se odrážejí i v jejich vysoce nadprůměrném finančním 

ohodnocení (je zde vysoká koncentrace státních úřadů, vysokých škol, bank a sídel 

zastupujících řadu zahraničních společností). A touto do značné míry exkluzivní nabídkou 

láká pracovníky z ostatních krajů republiky. Praha je největším regionálním trhem práce v 

České republice. Více než 780 tisíc pracovníků představuje více než 15 % celostátní 

zaměstnanosti. Součástí tohoto počtu je přes 120 tisíc dojíždějících a velmi rychle stoupající 

počet ekonomicky aktivních cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem.
29

 

     

     Je také centrem vysokoškolského vzdělávání. Někteří lidé přihlížejí při výběru povolání k 

větší perspektivě příležitostí, k získání dobře finančně ohodnoceného pracovního místa, k 

široké škále možností na zvyšování kvalifikace, vlastního rozvoje, a zejména proto odcházejí 

do Prahy studovat v raném věku velmi často už po základní škole. Tím by zároveň mohlo 

docházet k určitému snižování dopadu vlivu populační křivky na pražské střední školy.   

 

      Zastoupení studentů z ostatních regionů státu v řadách pražských středoškoláků je 

samozřejmě podstatně nižší, nicméně se dá říci, že Praha je skutečně jediným naším regionem, 

kde na středních školách opravdu studují zástupci všech dalších republikových krajů. Tito žáci 

tvoří téměř jednu čtvrtinu (22,99 % všech žáků středních škol).
30

 Takže jejich podíl na 

naplněnosti pražských středních škol spolu s cizinci tvoří více jak čtvrtinu.  

 

    Pražská oblast je také krajem s nejvyšším výskytem cizinců trvale pobývajících na území 

naší republiky. Celkový počet cizinců navštěvujících pražské střední školy byl ve školním roce 

2009/2010 – 2678, což bylo 3,6% z celého počtu žáků navštěvujících pražské školy.
31

 Na 
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snížení nebo dokonce eliminaci dopadů vlastní populační krize na odborné školy v Praze tato 

čísla mají minimální vliv. Nicméně představují demografický faktor, který by mohl mít 

v následujících letech jako jediný tendenci se postupně zvyšovat a tím do určité míry snižovat 

dopady současné populační krize na jednotlivé středoškolské organizace. Postupné zvyšování 

počtu cizinců v pražských mateřských a základních školách tuto tendenci potvrzují. 

 

4.3 Poptávka po středním vzdělání s maturitní zkouškou  

    Vysoká koncentrace kvalifikovaných pracovníků a konkurence v pražských organizacích tu 

má také vliv na výrazně vyšší zastoupení obyvatel s vyšším vzděláním, kdy alespoň středního 

vzdělání s maturitní zkouškou dosáhlo v celkové populaci 74,3 % obyvatel Prahy.
32

 

Neméně důležitým parametrem vhodným pro posouzení efektivního nastavení směrování 

dalšího rozvoje vzdělávání na škole poskytující střední odborné vzdělání je trend vývoje 

dosaženého středního vzděláni s maturitní zkouškou v populaci pražského regionu. Střední 

vzdělání s maturitní zkouškou má ve věku 25–34 let v Praze 77,7 % osob, ve věku 20–24 let 

pak jde o 84,8 % osob příslušného věku.
33

 Stejný trend vývoje je shodný u mužů i žen v těchto 

věkových kategoriích. Celková čísla pak nepatrně lépe, pouze ale o jednotlivá procenta, 

vyznívají pro ženy. Tato postupně se zvyšující čísla směrem od vyšších věkových skupin ke 

skupinám nižšího věku jasně ukazují na vysokou poptávku po středním vzdělání s maturitní 

zkouškou mezi současnou populací vstupující na střední školy.  

 

    Pražské střední školy, aby byly úspěšné, se tomuto stavu musí přizpůsobovat. Vzhledem k 

demografickému vývoji velká část pražských středních škol zrušila přijímací zkoušky. Tím, že 

nabízejí ve velké míře vzdělávací programy, zaměřené více než je to obvyklé v jiných krajích 

do sektoru služeb a zavádějí nové obory ukončované maturitní zkouškou nebo možností 

pokračovat v nástavbovém studiu.  

 

    Na každou středoškolskou organizaci samozřejmě působí příchod slabších ročníků ze 

základních škol odlišně. Vše závisí ve velké míře na současných postojích společnosti k 

danému typu vzdělávání, který škola nabízí spolu s atraktivitou vyučovaných oborů,  na 

                                                      
32 Krajská ročenka školství 2009, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010 ISBN 978-80-211-0601-7, [online], 

[cit. 2011-12-11] Dostupné na WWW: <http://www.uiv.cz/clanek/206/2086>, s. 21 

33 Krajská ročenka školství 2009, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010 ISBN 978-80-211-0601-7,[online], 

[cit. 2011-12-11] Dostupné na WWW: <http://www.uiv.cz/clanek/206/2086>, s. 21 
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konkurenci nabízející stejný nebo podobný typ vzdělávání na „ trhu“ a samozřejmě na 

dlouhodobém cíleném působení a aktivitě managementu školy. Z předchozí části jasně 

vychází, že působení mnoha středních odborných učilišť i řady středních odborných škol je za 

této situace v pražském regionu vážně ohroženo. Bez cílené podpory odborného vzdělávání 

zvláště učňovského školství od zřizovatele a dalších sociálních partnerů se zmíněné školské 

organizace s dopady krize samy jen stěží v Praze vyrovnají. 

4.4 Působení Magistrátu hlavního města Prahy 

      Přebytek kapacit na jednotlivých středních školách se za tohoto stavu zejména velmi 

negativně projevuje ve sníženém zájmu žáků základních škol o studium ve vzdělávacích 

oborech středních odborných učilišť a až na malé výjimky i technicky zaměřených oborech 

středních odborných škol. Důsledkem větší nabídky míst na středních školách projevují i žáci 

se slabými studijními výsledky na základních školách zájem více o studium na pražských 

gymnáziích než na středních odborných školách nebo dokonce na středních odborných 

učilištích.  

       Tuto situaci se snaží řešit pražský magistrát vlastním dlouhodobým programem na 

podporu učňovského školství „ Řemeslo žije,“ jehož cílem je znovuzískání prestiže oborů 

učňovského školství u pražské populace. Za pomoci spolupráce managementů středních 

odborných učilišť se zástupci různých firem snaží zlepšit perspektivu učňovského 

školství. Dosáhnout toho, aby z učilišť odcházeli studenti, kteří zde získali odbornou 

kvalifikaci uznávanou na trhu práce. Vhodnou formou spolupráce mezi školami a 

budoucími zaměstnavateli studentů je účast zástupců zaměstnavatelů u závěrečných nebo 

maturitních zkoušek. Patří sem i různé formy proškolování učitelů odborných předmětů a 

praktického vyučování ve firmách, kam odcházejí studenti po absolvování studia. 

 

     Střední odborná učiliště v současnosti nabízejí zájemcům kvalifikaci ve dvouletých a 

tříletých učebních oborech poskytujících střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním 

listem. Pro náročnější povolání umožňují odborná učiliště studium ukončené maturitou ve 

čtyřletých nebo dvouletých nástavbových oborech. Tato kvalifikace zároveň studentům 

umožňuje pokračovat v cestě za vysokoškolským vzděláním. 

 

   Hlavní město bije na poplach- navzdory nepříznivé demografii se Praze sice horko těžko 

daří udržet podíl učňovského školství, ale to prý nemusí trvat věčně. Proto magistrát chystá 

odbornému školství ještě masivnější podporu, a to zejména rozšířením programu Řemeslo žije 
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o obory s maturitou a odborným výcvikem. Praha navíc upozorňuje na nízký zájem o 

studium na středních průmyslových školách.
34

 V tomto ohledu je chování Magistrátu 

hlavního města Prahy v naprosté shodě s vládním programem. Národní program reforem 2011 

České republiky totiž také vychází u středního školství zejména z podpory rozvoje profesního 

školství. Říká se v něm mimo jiné, že existující programy v rámci profesního školství jsou 

příliš úzce zaměřené a neumožňují pružnou interakci s trhem práce s ohledem na aktuální 

proměny požadavků ekonomiky. Je nutné klást větší důraz na modernizaci zázemí středních 

škol a užší spolupráci s firmami.35
 

    Pražský magistrát se dále snaží podporovat propagaci vlastních středních škol i v rámci 

každoročního konání výstavy Schola Pragensis. Tato na naše poměry ojedinělá přehlídka 

nabídky studijních oborů pražských středních a vyšších odborných škol se pravidelně již 

několik let koná v průběhu listopadu zpravidla v Kongresovém centru Praha. V roce 2011se 

uskutečnil už 16. ročník této přehlídky pražských středních škol. Výstava je zaměřena na 

prezentaci pražských středních škol všech typů. Jejím cílem je oslovit zvláště žáky devátých 

tříd základních škol, jejich zákonné zástupce a další zájemce o studium na pražských středních 

školách různých typů a zaměření. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty 

zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak 

i v oblastech zájmových činností.
36

 

 

      Návštěvníci zde mají možnost na jednom místě porovnat expozice, vystoupení a 

prezentace filmů charakterizujících zaměření jednotlivých středních odborných škol, středních 

odborných učilišť, gymnázií, vyšších odborných, speciálních a uměleckých škol. Veřejnost tu 

může získat lepší obraz o nabídce středoškolských studijních oborů v pražském kraji. Pražské 

střední školy účastnící se této výstavy mohou pouze litovat, že celková propagace výstavy je 

cílena pouze do pražského regionu. Tudíž jen ojediněle může oslovit i případné mimopražské 

zájemce o studium na těchto školách.  

 

                                                      
34

 Prváků na středních školách razantně ubylo, Učitelské noviny,2010 ISSN 0139-5718, Roč. 113, č.30, s.8 

35 Národní program reforem 2011 České republiky,[online],[cit. 2011-11-11] Dostupné na WWW: <http:// 

www.businessinfo.cz/cz/clanek/ narodni-program-reforem-opatreni/1000502/61627koncepce-a-politiky/> s.3 

36 Schola Pragensis 2011,[online],[cit. 2011-11-11] Dostupné na WWW: <http:// skoly.praha-město.cz/Pro-

verejnost/Schola-Pragensis-2011>  
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      Široká veřejnost má v rámci propagace vystavovaných škol vstupné na výstavu 

samozřejmě zdarma. Většinu nákladů spojených s výstavou mají střední školy v rámci 

podpory středního školství magistrátem hrazeny. Managementy jednotlivých středních škol a 

odborných učilišť nicméně musí do svých výdajů na propagaci zakalkulovat výdaje vázané na 

způsob prezentace školy (propagační materiály, pojištění apod.). Přesto se takto utracené 

prostředky směrované do zviditelnění střední odborné školy nebo středního odborného učiliště 

managementům těchto škol mohou v době probíhajícího boje o žáka vyplatit ze dvou pohledů. 

První příležitost vidím v možnosti oslovit potenciální uchazeče o studium takovým způsobem 

prezentace školské organizace, která osloví větší množství zájemců, než se to podaří 

konkurenci. Tím získat výhodu a silnější postavení na „ trhu“. Druhou příležitost spatřuji 

v možnosti nepřímo seznámit zástupce odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu 

hlavního města Prahy s prezentací vlastního školského zařízení a tím ukázat svou školu v tom 

nejlepším možném světle. 

 

    Pražský magistrát se také každoročně spolupodílí a vyhlašuje různé typy programů 

směřujících do rozšiřování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků středních škol. 

Tyto programy jsou nesmírně důležité pro střední odborná učiliště i střední odborné školy 

zejména v době krize, kdy mají školy omezené finanční prostředky. Účastí v nich mohou 

pozitivně působit na rozvoj jak pedagogických pracovníků, tak i vlastních škol.  Jsou z velké 

části spolufinancované z peněz Evropské unie a snaží se podle zaměření postihnout různé 

aspekty vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace pedagogů, a to například v oblastech 

jazykových, evaluačních, environmentálních apod. 

 

5. Možné dopady krize na pražské SOŠ a SOU 

 

         Dopady krize způsobené příchodem menšího počtu studentů na střední odborná učiliště a 

střední odborné školy se vlivem svého dlouhodobého působení dotýkají ať přímo či nepřímo 

všech funkcí těchto školských zařízení. Ovlivňují zásadním směrem pro každou školskou 

organizaci tak velice citlivé věci, kterými jsou klima školy, personální problematika, 

technologie a zařízení, finanční problematika, bezpečnost, hygiena a řízení pedagogického 

procesu. Zjednodušeně řečeno mají zásadní dopad na celý chod školské organizace i její 

budoucnost. To jakým způsobem střední škola dokáže nebo nedokáže omezit negativní vlivy 

na základní faktory chodu školy, určuje výsledek boje o vlastní existenci. Aby mohla školská 
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organizace s krizí efektivně bojovat, musí mít dobře zmapovaná všechna nebezpečí pro ni 

z tohoto stavu plynoucí. Tento aspekt její práce může střední odborné škole nebo odbornému 

učilišti dát výhodu určující úspěšné překonání krize.  

5.1 Klima školy 

   Školní klima je v podstatě souhrn vlivů působících na pracovní výsledky střední školy a 

spokojenost všech účastníků pedagogického procesu ve školské organizaci. Tím podporuje 

nebo tlumí jejich pracovní výkon a motivaci studentů, pedagogických i nepedagogických 

pracovníků. Klima školy můžeme definovat tedy jako kvalitu školy, vytvoření zdravého 

prostředí pro učení, které v dětech, rodičích i učitelích stimuluje tvořivost a nadšení, rozvíjí 

všechny jejich schopnosti. Snahou všech aktérů je sladit veškeré faktory klimatu školy v 

harmonii a tak vytvořit pozitivní klima školy.
37

  

     Příznivé klima se nedá nařídit, obtížně se mírní jeho nepříznivé dopady na středoškolskou 

organizaci a jeho změna může přijít doslova ze dne na den v závislosti na změnách vnějších a 

vnitřních podmínek školy, proto vyžaduje zvýšenou pozornost managementu střední odborné 

školy nebo středního odborného učiliště. Škola je instituce s mnoha aktéry, s množstvím 

specifických procesů, specifických vztahů specifických nástrojů; změnit její klima je proto 

náročný a dlouhodobý proces.
38

 Z předešlého konstatování jasně vyplývá, že náprava klimatu 

střední odborné školy nebo středního odborného učiliště ze strany managementů těchto škol je 

velice obtížná. Je ale ze strany managementu školy zájem zvláště v době krize o bližší poznání 

klimatu vlastní školy? Prioritou bývají výkonové a ekonomické ukazatele školy, zatímco 

psychosociální problémy se berou jako druhořadé a „ řeší se“ v případech, kdy se objeví ve 

velmi vyostřené podobě. Vedení školy i učitelé mají zdánlivě dost jiných naléhavějších starostí. 

Přitom jde o proměnu, která se dotýká všech aktérů školního života.
39

 

 

    Dále působí na fungování všech dějů uvnitř školy i na její komunikaci s orgány státní 

správy, samosprávy, zákonnými zástupci studentů, širokou veřejností apod. Klima střední 

školy je ovlivňováno řadou vnějších a vnitřních aspektů. Působení vnějšího prostředí 

školského zařízení pak zpravidla velkou vahou stojí za kvalitou vnitřních faktorů potřebných 

k vytvoření pozitivního klimatu středoškolského zařízení.  

                                                      
37

Staňková, S.  Hodnocení školního klimatu na střední škole, diplomová práce, Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, 

2009,[online],[cit. 2011-08-11] Dostupné na WWW: <http:// dspace.knihovna.utb.cz/handle/10563/7836>s.48  
38

 Ježek, S. Psychosociální klima školy,2005 ISBN 80-86633-45-4, s.7 

39
 Ježek, S. Psychosociální klima školy,2005 ISBN 80-86633-45-4, s.6 
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        Školní klima je činitel, který nelze přesně změřit, přesto je jedním z nejdůležitějších 

faktorů stojících za úspěchem středoškolské organizace. Bez příznivého školského klimatu 

nelze ani od žádné středoškolské organizace očekávat, že se jí podaří úspěšně vyrovnat 

s působením současné krize poklesu žáků přicházejících na střední školy v pražském regionu. 

Každá škola má své vlastní specifické klima. Toto klima je pak zcela originálně 

k danému prostředí, ve kterém se střední odborná škola nebo odborné učiliště nachází, 

protkáno různými vztahy (ředitel – pedagogičtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci – 

studenti, pedagogičtí pracovníci – nepedagogičtí pracovníci, ředitel – studenti, nepedagogičtí 

pracovníci – studenti, management – zákonní zástupci žáků, management – široká veřejnost, 

management – zřizovatel, management – místní komunita apod.). Každý z aktérů vzdělávání 

na škole (žáci, vedení, učitelé apod.) vnímá změny klimatu jinak. 

 

     Klima se dotýká působení interpersonálních vztahů všech aktérů pedagogického procesu na 

pracovišti i mimo něj a je spjato s atmosférou, prostředím, tolerovanými způsoby chování a 

zvyky školy. Vztahuje se ke způsobu komunikace a spolupráce mezi jednotlivými skupinami 

dotýkajícími se pedagogického procesu v dané škole. Klima je v podstatě faktor, který nám 

ovlivňuje nejen celkové výsledky práce školy, ale také hlavně spokojenost učitelů a žáků ve 

škole a následně pracovní výkonnost. Klima vytváří obraz mezilidských vztahů, které na škole 

existují.
40

  

     Na pozitivní klima školy má vliv soubor vnitřních faktorů, jakými jsou například: 

a) Složení vyučujících a žáků – do jisté míry je možné ovlivnit výběrem 

b) Styl řízení školy- autokrat, demokrat a různé kombinace 

c) Koncepce práce školy – zaměření školy a přístup k realizaci tohoto zaměření  

d) Jasná pravidla v práci školy- nepřinášejí možnost různých výkladů 

e) Dynamika v práci školy – lidé jsou motivováni ke společné aktivní spolupráci a není 

čas na intriky 

f) Dobrý informační systém – informační systém funguje všemi směry od vedení ke 

sboru, žákům a obráceně 

g) Podmínky pro práci školy- ekonomické, materiální, lidské – pochopení pro 

pedagogické i osobní problémy 

                                                      
40

 Kubíčková, M. Kultura školy, dizertační práce, Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, 2008,[online],[cit. 2011-07-

11] Dostupné na WWW: <http:// dspace.knihovna.utb.cz/handle/10563/5881>s.54  
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h) Vyváženost pedagogického sboru – podle pohlaví, věku, různorodosti předcházejícího 

vzdělání pedagogů, kombinace pedagogů s odlišnými styly přístupu k žákům. 

 

     Zvýšené riziko stresu, nedůvěry a pracovních konfliktů spolu s vlnou nejistoty dalšího 

působení středoškolské organizace přináší všem zaměstnancům pražských středních 

odborných škol a zvláště pak odborných učilišť již zmiňovaný přirozený úbytek populace 

středoškoláků. Uvedené vnitřní činitele klimatu školy se postupně mění v závislosti na 

změnách působících na školu: 

 

a)     Postupně se mění složení žáků a vyučujících – přicházejí menší počty žáků a škola 

mnohdy musí výrazně snižovat nároky na přijímané studenty. ČŠI hodnotila ve své 

inspekční zprávě za školní rok 2009/2010 úspěšnost žáků 1. ročníků středních škol. 

V prvním ročníku se zhoršil prospěch žáků ve SŠ, výrazně pak především 

v gymnáziích.
41

 Klima školy ovlivňuje zejména to, kolik žáků a jakých žáků základních 

škol projeví zájem na střední škole studovat. Současní žáci podceňují sociálně 

vztahové, efektivní a osobnostně rozvojové poznatky a dovednosti. Zvýšil se jejich 

individualismus, do pozadí ustupuje hodnota adaptace, přizpůsobení se druhým 

lidem.
42

 Celkový počet cizinců navštěvujících pražské střední školy také postupně 

začíná měnit složení žáků na těchto školách. Škola musí přizpůsobovat své vzdělávací 

programy žákům z různých  etnických a náboženských minorit. Tyto zvýšené nároky 

na pedagogické pracovníky při vyučování jsou pak nositelem zcela nových stresových 

situací. Vyšší náročnost pedagogické práce, zhoršená atmosféra na pracovišti, 

nižší úroveň platů středoškolských učitelů k průměrné úrovni platů v regionu - to 

vše mohou být vlivy působící na zvýšenou fluktuaci, zvláště perspektivních 

pedagogů středních odborných škol a středních odborných učilišť v Praze. 

Pracovníci nevidí žádnou vazbu mezi svým zvýšeným výkonem a následnou odměnou. 

Může být pro ně velmi často až frustrující a značně demotivující, že jejich finanční 

odměna se snižuje, je dlouhodobě na stejné úrovni nebo se mění zcela nepatrně 

vzhledem ke konkurenci či velikosti finančního ohodnocení stejně kvalifikovaných 

pracovníků v pražském regionu. Pracovník pak nehodnotí svou práci jako důležitou 

                                                      
41
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nebo jeho profesní přispění není rozpoznáno a oceňováno druhými.
43

 Než by dále 

pobýval v takovém prostředí, raději odchází za lepší nabídkou. 

 

b)     Kvalita ředitele středního odborného učiliště nebo střední odborné školy je 

jedním z určujících faktorů projevujících se pozitivně či negativně pro školské zařízení 

zejména v době krize. Styl řízení školy má zásadní dopad na stav klimatu organizace. 

Schopnost změnit styl řízení podle změn podmínek, v nichž se školské zařízení 

nachází, může pozitivně působit na vztahy uvnitř školy. V době, kdy je střední škola 

úspěšná, nemusí ani nevhodný styl řízení mít výrazný vliv na vztahy uvnitř organizace. 

V době nestability to však může být právě ten poslední impuls vedoucí k vytvoření 

nepříznivého klimatu školy. Neochota měnit styl řízení pak může stát za příčinou 

vytvoření nemotivujícího prostředí spolu s řadou konfliktů na pracovišti. Vše může 

vyvrcholit neochotou tolerovat nepříjemného nadřízeného. Nezvládnutí mezilidských 

vztahů ve škole pak může stát i za odvoláním ředitele z funkce. Už v takto krizové 

době krok pro školu zvláště citlivý a nebezpečný. Může do značné míry poškodit dobré 

jméno střední školy či středního odborného učiliště v očích veřejnosti. 

 

c)      Směřování školy a způsob vedoucí k realizaci strategického rozvoje školy je 

odpovědí managementu zaměstnancům středoškolského zařízení, jak se chce 

organizace s krizí vyrovnat. Zároveň i možností managementu se za pro organizaci 

značně nepříznivých podmínek pokusit vytvořit společnou mobilizující vizi, která 

střední škole pomůže lépe se vyrovnat s možnými dopady nižšího počtu žáků. 

Nepopulární kroky managementu střední školy se jistě budou lépe vysvětlovat 

pracovníkům, kteří uvěří nutnosti takových kroků. Předejít tím eventuálně krizi 

identity zaměstnanců střední odborné školy nebo odborného učiliště s vlastní 

organizací. V momentě, kdy zaměstnanci ztrácejí pocit sounáležitosti se školou a 

možnosti dosažení společného cíle, dochází u nich k upřednostnění cílů osobních a 

ignorování cílů školského zařízení.   

 

d)    Dělat si věci po svém, být nezávislý, to vše se odráží v přirozené touze většiny 

pedagogů školských zařízení. Proti této snaze jde určitým způsobem nutnost 

stanovovat jasná společná pravidla práce, chování a komunikace uvnitř i vně střední 
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odborné školy nebo odborného učiliště. Přesto stanovení a dodržování jasných pravidel 

zejména v době krize všemi aktéry vzdělávacího procesu je pro školu tou základní 

obranou proti působení negativního klimatu ve středoškolské organizaci a obráceně. 

Stávající pokles počtu žáků ve většině tříd středních škol vyvolává u managementů 

řady středních odborných škol a učilišť strategickou otázku, zda snižováním nároků na 

přijímané studenty nepřilákat větší počet studentů. Snaha udržet potřebnou kvalitu pak 

s sebou nese řadu negativ. 

 

e)     Dynamika v práci školy v době krize je jedním z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňujících i v době krize klima středního odborného učiliště nebo střední odborné 

školy. Škola v době, kdy musí dennodenně cíleně usilovat o zlepšení své práce a 

celkového obrazu v očích veřejnosti se působením změn ocitá v obtížné pozici. Vedení 

většiny středních škol se snaží přicházet se stále novými nápady, jak udělat studium na 

své škole zajímavější a atraktivnější pro studenty. Na této intervenci o udržení funkce 

středoškolské organizace musí být zapojen každý pracovník školy. Obecně se 

intervencí rozumí postup, technika, jejímž cílem je zamezit probíhajícímu negativnímu 

procesu či alespoň jeho průběh přerušit nebo upravit.
44

Peter Drucker, the doyen of 

management gurus, defines  innovation as a change that creates a new dimension of 

performance. The most simple definition of all in the field of education is that 

innovation or knowledge creation means that practitioners learns to do things 

differently in order to do them better
45

. Na pracovníky jsou tak kladeny zvýšené 

nároky a permanentní stresové prostředí se může velice negativně projevit změnou 

atmosféry střední školy. Mění se tak mezilidské vztahy na pracovišti. Špatné vztahy 

jsou dalším zdrojem stresu, dobré vztahy mohou být ochranou a sociální oporou, která 

ovlivňuje, jakým způsobem pracovníci reagují na ostatní stresory.
46

 Ve zhoršujících se 

podmínkách nemůže docházet k přirozenému rozvoji pedagogů a nemůže se zlepšovat 

ani výuka. 

f)     Nikdo jistě nepochybuje, že dobrá komunikace uvnitř středoškolské organizace je 

základem jejího úspěchu. Komunikace musí probíhat rovnoměrně všemi směry. 

                                                      
44

 Ježek, S. Psychosociální klima školy,2005 ISBN 80-86633-45-4, s.11 

45
Hargreaves,D.H. Education epidemic, Transforming secondary schools through innovation network, 

London,2004 ISBN  1 -841-801111, s.27 

46
 Kocianová, R. Personální činnosti a metody personální práce, 2010 ISBN 978-80-247-2497-3, s. 185 



 

 33 

Potřeba efektivní komunikace uvnitř střední odborné školy nebo středního odborného 

učiliště je nezastupitelná zejména v období změn a krizových situací. Management 

školy musí být dobře informován o pocitech a chování lidí ve škole, aby na nastalou 

situaci mohl lépe reagovat a předcházet tak možným negativním vlivům. Stejně tak, 

jako pedagogové, nepedagogové, případně i studenti, by měli být předem seznámení 

s plány, aktuální situací a počínáním managementu školy vedoucím k odvrácení 

dopadů krize. Zvláště v době krize touha po informacích u pracovníků škol stoupá. 

Nedostatečná nebo nepřesná informovanost působí na zaměstnance jako další 

negativní stresový faktor. Může být podnětem pro výskyt řady nedorozumění a 

nepřesných informací ovlivňujících chování všech aktérů vzdělávání ve škole. Lidé 

přestávají mít pocit sounáležitosti se školským zařízením.  Na aktuální i dlouhodobé 

pracovní způsobilosti zaměstnanců a jejich schopnosti plnit požadované úkoly působí 

nedostatek informací zapříčiňující nesprávné rozhodnutí, dlouhodobý informační 

deficit může narušit motivaci ke kvalitní práci.
47

 

 

 

g)    Zhoršení ekonomických a materiálních podmínek, které středním odborným 

školám, zejména středním odborným učilištím, přináší pokles stavu žáků, působí 

značně negativně na všechny pracovníky školy. Největší vliv na ekonomické podmínky 

ve středních školách má územní oborová struktura a krajské normativy.
48  

Managementy škol se za této situace zaměřují více na řešení ekonomických aspektů a 

na řešení pedagogických a osobních problémů vlastních zaměstnanců jim čas už 

nezbývá. Materiální a ekonomické podmínky střední školy jsou také často limitujícím 

faktorem zavádění nových technologií a způsobů výuky do vzdělávání. Výdaje na 

vzdělávání zaměstnanců mohou představovat výraznou část rozpočtu školského 

zařízení. Tím je značně limitována i možnost dalšího odborného růstu pedagogických 

pracovníků a jejich motivace. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že lidé uplatňují 

své profesní a kvalifikační předpoklady v reakci na svou pracovní motivaci.  Jsou to 

právě pracovníci, kteří jsou nositeli zájmů, hodnot, cílů, „norem“ mezilidských vztahů, 
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metod spolupráce a tradic.
49

  Jejich motivace by zejména v době změn tohoto hlediska 

měla patřit k těm nejdůležitějším úkolům, které bude vedení střední odborné školy 

nebo středního odborného učiliště cíleně řešit. 

 

h)    Pedagogický sbor středních odborných škol a odborných učilišť se mění jen 

minimálně, většinou na základě nuceného snižování počtu pracovníků, odchody do 

důchodu nebo odchody mladých perspektivních pedagogů. Může tak na dlouhou dobu 

dojít k určitému zakonzervování učitelského sboru ve škole. Toto bude mít jistě značný 

vliv při zavádění nových technologií či nových způsobů vzdělávání a zvláště do 

budoucna pak výrazně ovlivní i kvalitu vzdělávání na střední škole. 

 

5.2 Personální problematika 

   Personální problematika každé středoškolské organizace se musí v současné době zaobírat 

mnoha faktory, zejména optimálním počtem zaměstnanců školské organizace, profesní 

kvalifikací pracovníků, počtem úvazků, feminizací, vyváženou věkovou strukturou 

pracovníků, motivací zaměstnanců, ochotou zaměstnanců ke změnám, postoji zaměstnanců 

k dalšímu vzdělávání, péčí o pracovníky atd.  

    Úkolem dokonce i personálního řízení ve střední odborné škole nebo středním odborném 

učilišti je optimální využívání potenciálu lidí a investic do nich vložených k dosahování cílů 

organizace a současně vytváření předpokladů ke spokojenosti pracovníků s vykonávanou 

prací, jejich motivace k rozvoji a napomáhání jejich identifikaci s cíli organizace. Systém 

práce s lidmi musí zahrnovat všechny souvislosti s jejich pracovní činností.
50

Zvláště v době 

krize stojí před vedením středoškolské organizace jasný úkol zajistit všemi možnými způsoby 

co nejlepší fungování školy.  

 

     Dobře zvládnutá personální politika je jistě jedním z důležitých faktorů, které mohou 

střední škole zajistit dlouhodobou perspektivu a obráceně. Na druhou stranu je potřeba si 

přiznat, že ani střední školy nemají dostatečné zdroje, aby mohly v době změn v plné šíři 

postihnout všechny nezbytné aspekty personální politiky školy a správně na ně reagovat. 
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5.2.1. Personální strategie 

    Personální strategie každého středního odborného učiliště nebo střední odborné školy se 

musí nutně odvíjet od dlouhodobé strategie rozvoje školy. Směr personální strategie školy 

proto závisí na změnách působících na organizaci z vnějšího prostředí. Snižující se populační 

ročníky přicházející do středoškolského vzdělávání zvyšují zároveň konkurenci středních škol.  

V závislosti na těchto změnách musí střední odborné školy a učiliště řešit zejména postupné 

stárnutí učitelského sboru, nutnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, snižování 

počtu pracovníků apod.  

      Základem personální strategie a tím i konkurenční životaschopnosti střední odborného 

učiliště nebo střední odborné školy musí být analýza současné a budoucí situace organizace, 

určení směru jejího rozvoje a prostředků k dosažení zamýšleného stavu.
51 Bez dobře 

propracované personální strategie jsou všechny kroky managementu dotýkající se 

personálních otázek značně nahodilé bez možnosti předvídat jejich budoucí dopad na 

středoškolskou organizaci. 

5.2.2.  Získávání pracovníků 

    V současné době je přirozená obměna pracovníků ve většině středních odborných škol a 

středních odborných učilišť v Praze brzděná snižováním počtu jejich žáků a až na vynucené 

výjimky (odchody do důchodu, rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance apod.) se 

je přednostně snaží managementy většiny středoškolských organizací nahradit z vlastních 

zdrojů. Samozřejmě tak, aby neutrpěla kvalita výuky. Střední odborné školy a odborná učiliště 

jsou dále při získávání nových pedagogických pracovníků z řad odborníků daného oboru 

omezována také právními předpisy. Pedagogická profese je regulovaným povoláním v naší 

republice, stejně tomu pak je i v jiných zemích Evropské unie. Znamená to, že jsou pro jejich 

výkon právními předpisy členského státu EU stanoveny určité požadavky, bez jejichž splnění 

nelze dané povolání vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní 

způsobilost, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti atd.).
52
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     Možnosti efektivního zavádění nových vzdělávacích oborů do výuky středních odborných 

škol a učilišť je přímo závislá od potenciálu lidských zdrojů organizace. Postupné zavádění 

nových vzdělávacích oborů (směrované do zatraktivnění studia pro žáky základních škol) do 

výuky středních škol klade zvýšené nároky na kvalifikační specializaci pedagogických 

pracovníků. Obsazování takto vytvořených nových míst musí školy zabezpečit zvýšenými 

náklady do dalšího vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků nebo řešit z vnějších 

zdrojů. Obě tyto možnosti vyžadují směrování už tak omezených finančních prostředků školy 

do této oblasti.  

 

      Střední škola je na jedné straně nucena při získávání kvalifikovaných pracovníků 

postupovat tím nejekonomičtějším způsobem. Na druhé straně se v této souvislosti střední 

odborné školy a odborná učiliště musí vyrovnat také s nedostatkem kvalitních absolventů 

technických a přírodovědných oborů, který pociťují i ostatní společnosti na pracovním trhu. 

Za hlavní nedostatky firmy považují především odborné znalosti a jazykové kompetence 

lidských zdrojů.
53

 Nikdo jistě nepochybuje, že kvalita získaných pracovníků zásadním 

způsobem rozhoduje o úrovni vzdělávání a úspěšnosti školy při zavádění nových technologií 

ve středním odborném učilišti či střední odborné škole. Proto je nezbytné, aby management 

odborné školy k výběru pracovníků přistupoval se zvýšenou zodpovědností k předmětu 

trvalého zájmu. Nelze se orientovat v době krize pouze na získávání finančních prostředků na 

chod školy, ale je nezbytné nastavit podmínky pro další rozvoj organizace. 

5.2.3. Adaptace a rozmisťování pracovníků 

    Nejen zavádění inovací do vzdělávacího procesu střední školy s cílem získat v době krize 

konkurenční výhodu a oslovit co nejvíc zájemců o studium, ale i kvalita výuky by mohla 

ztroskotat a utrpět v důsledku špatného rozhodnutí managementu v oblasti přizpůsobení se 

zaměstnanců novým pracovním podmínkám.   

   Adaptace nových pracovníků na nové pracovní prostředí nebo adaptace pracovníků na 

nové pracovní zařazení může být ve školské organizaci často podceňována. Institut 

zavádějícího pedagoga například v současné době není běžný ani zdaleka ve všech pražských 

středních odborných školách a odborných učilištích. A to, ačkoliv je obecně známo, že 
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největší procento lidí opouští zaměstnání ve zkušební době, kdy bývá působení nových vlivů 

spojených s novým pracovním zařazením na zaměstnance školy nejsilnější. Často má nový 

pracovník dojem, že pozornost a zájem, které mu byly věnovány jako uchazeči, vyhasnou 

v momentě, kdy zahájí svou práci. Požadavek, aby byla věnována pozornost novým 

pracovníkům, má své důvody. Opustí-li pracovník místo záhy po nástupu nebo stáhne-li se do 

stavu „ vnitřní výpovědi“, znamená to pro organizaci náklady.
54

 

 

    Špatným zařazením pedagogického pracovníka odborné školy může management školy 

výrazně ovlivnit efektivnost při dosahování vytyčených cílů. Takový krok samozřejmě 

nepřímo ovlivňuje i již dříve nastavenou kvalitu vzdělávání ve škole. Technické a 

technologické možnosti školské organizace jsou při zavádění nových postupů do výuky přímo 

závislé na možnostech lidského potenciálu organizace. Jestliže škola nedisponuje při zavádění 

inovací do výuky potřebným lidským kapitálem, může jí to spíše uškodit. Dostatečná kvalita 

výuky musí být střední školou garantována vždy pro všechny aspekty vzdělávání, jinak 

nebude veřejností dostatečně vnímána nebo bude v očích sociálních partnerů účastnících se 

vzdělávání považována za nevěrohodnou. Strategie středního odborného učiliště nebo střední 

odborné školy zaměřená na získání výhody před konkurencí by tudíž nebyla dostatečně 

účinná, kdyby nebyla použita v očekávané kvalitě, a mohla by se i obrátit proti škole. 

 

       Rozmisťování a propouštění zaměstnanců střední školy je silně navázáno na další 

zdroje školy (finanční, materiální a informační). Důsledkem neustálých změn působících na 

školské zařízení vlivem konkurence, požadavků veřejnosti, rozhodnutí politiků, vývojem vědy 

a techniky apod. se mění nároky na cíle školské organizace a tím se zároveň zásadním 

způsobem ovlivňuje potřeba lidských zdrojů školy. Změny působící výrazně na chod 

školského zařízení vždy vznikají v určitém časovém období. Velmi zřídka nastávají náhle, a 

proto má management v rámci snižování rizik dopadů jednotlivých krizí možnost zapracovat 

do svých strategických plánů i strategii pohybu pracovníků ve škole. Pohyb pracovníků uvnitř 

i směrem z organizace je tím intenzivnější, čím intenzivnější je působení jednotlivých změn na 

školu.  
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    Nejcitlivějším faktorem dnešní doby ve školském prostředí je snižování počtu 

zaměstnanců škol pro nadbytečnost. Současná situace pohybu pracovníků na našich školách 

je značně ovlivňovaná změnami působení populační křivky na počty žáků jednotlivých typů 

našich škol, rozhodnutími politiků, postojem široké veřejnosti k danému typu vzdělávání apod. 

Optimalizace sítě škol proběhla v mateřských školách, probíhá na základních školách a začíná 

na školách středních. 

 

      Snižování počtu zaměstnanců ve střední odborné škole nebo odborném učilišti je mnohdy 

jedinou možností, jak udržet vlastní činnost školy. Managementy jsou působením různých 

faktorů nuceny k takto nepopulárním krokům sáhnout. Při propouštění pracovníků z důvodu 

nadbytečnosti není primární příčina v propouštěných pracovnících, v jejich schopnostech 

nebo pracovním výkonu, ale v tom, že organizace nepotřebuje práci, kterou až dosud 

vykonávali, že nepotřebuje pracovní místo, které až dosud zastávali.
55

 Tato činnost v 

současnosti vyvolává vlnu nejistoty, stresu, ovlivňuje celkové pracovní klima na středních 

školách. V době, kdy střední školy bojují o každého žáka, je nezbytné, aby školy působily 

pozitivně vůči všem sociálním partnerům účastnícím se vzdělávání v jejich zařízení. Snižování 

počtu pracovníků by mělo probíhat tak, aby to neohrozilo pověst organizace jako 

zaměstnavatele, tedy za pomoci metod, které jsou pro pracovníky nejméně bolestivé.
56

  

5.2.4. Odměňování a hodnocení pracovníků 

     Jistě nikdo nepochybuje o tom, že odměňování a hodnocení zaměstnanců střední odborné 

školy nebo odborného učiliště ovlivňuje velkou měrou kvalitu práce pedagogických i 

nepedagogických pracovníků těchto škol. Systém odměňování by měl odpovídat potřebám 

organizace a potřebám jejích pracovníků, měl by být spravedlivý a motivující.
57

Způsob 

odměňování pracovníků na střední odborné škole nebo odborném učilišti by měl tudíž zajistit 

potřebný počet stabilních kvalitních zaměstnanců spolu s případnou možností jejich snadnější 

obměny, která by zároveň vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti i zlepšení postavení školy 

na „ trhu“. 

 

     Nicméně tím, jak se postupně snižuje naplněnost pražských středních odborných škol a 

odborných učilišť, finanční ohodnocení pracovníků středních škol je stále z větší a větší části 
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více odvozeno od tarifních složek platu na úkor složek vycházejících z ohodnocení kvality 

práce pracovníka. Když klesá rozpočet střední školy, běžně také klesají nenárokové složky 

platu pracovníků školy. Středním odborným školám a zvláště pak středním odborným 

učilištím se tak zpravidla nedostává dostatečného množství finančních prostředků na efektivní 

politiku podpory odměňování pracovníků.  

 

     Managementy mnohých pražských středních odborných škol a středních odborných 

učilišť v této době totiž nemusí mít a velmi často opravdu ani nemají potřebné 

prostředky na to, aby mohly dostatečně finančně zvýhodnit kvalitně pracující 

pracovníky. Stojí tak před opravdu velmi složitým úkolem, jak za tohoto stavu dlouhodobě 

zajistit odpovídající kvalitu vzdělávání a rozvoj vlastního středoškolského zařízení.  

V posledních letech totiž také klesá i celkový objem mzdových prostředků jdoucích do 

regionálního školství a tím samozřejmě i objem mzdových prostředků směřujících do 

středního školství.  

 

    V roce 2010 byla celá meziroční rozpočtová restrikce mzdových prostředků, díky které klesl 

celkový plat všech zaměstnanců v regionálním školství o 2,3 %, realizována výhradně na vrub 

pedagogických pracovníků a nepedagogické zaměstnance nejen že nepostihla, ale jejich 

průměrný plat se (opět na vrub pedagogů) ještě zvýšil (pokles platu pedagogů byl až 3,5 %, 

ale celkový plat nepedagoga vzrostl o cca 2,0 %). Z toho vyplývá, že ředitelé škol využili 

možnosti dofinancovat nepedagogické pracovníky na úkor pedagogů, tak jako v předešlých 

letech
58

. Výrazně se tato čísla samozřejmě dotkla zejména celkového objemu peněz na 

nenárokové složky platů všech pracovníků středních odborných škol a učilišť. Takto 

postavená fakta by mohla mít také vliv v době krize zajisté i na zhoršení vztahů mezi 

pedagogickými a nepedagogickými pracovníky uvnitř středoškolské organizace.  

 

       Finanční ohodnocení pedagogických i nepedagogických pracovníků pražských 

středních škol se odvíjí, jak jsme se už dříve na jiném místě zmínili, ve značné  míře 

naprosto přirozeně od republikového průměru této profese. Vzhledem k silnému 

pražskému konkurenčnímu prostředí je pro vysokoškolsky vzdělaného pedagoga toto 
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ohodnocení zpravidla zcela nedostačující. Stejná a možná ještě citlivější je v současné době 

situace v možnostech finančního ohodnocení nepedagogických pracovníků středních škol. 

Z předešlých faktů pak dále vyplývá, že se v současnosti většině středoškolských 

pedagogických pracovníků snižují mzdy nejen vlivem nižšího počtu žáků ve středoškolském 

zařízení, ale i důsledkem politických rozhodnutí. O to citlivěji pak mohou být mezi 

pracovníky uvnitř organizace v době krize přijímána netransparentní a nespravedlivá pracovní 

hodnocení a odměňování. Lidé musejí být správně odměňování v porovnání s jinými lidmi 

v organizaci, relace mezi jednotlivými pracemi musejí být měřeny a posuzovány tak 

objektivně, jak je to jen možné.
59

 Aby mohli být za této situace pracovníci dostatečně 

motivováni, měla by panovat mezi vedením a pracovníky vzájemná důvěra.  

 

       Dopady postupného snižování platů pracovníků pražských středních odborných škol a 

odborných učilišť se dlouhodobě mohou projevit ve snížení prestiže této profese. Pro všechny 

odborné školy bude velmi obtížné sehnat kvalitní mladé pedagogy profesí, jejichž poptávka se 

na trhu práce zvyšuje. Perspektiva kariéry pedagoga na střední škole je značně problematická. 

Pracovník je finančně ohodnocen kromě tarifně určeného platu i za pomoci nenárokových 

složek platu, které jsou ovšem ve velké míře postavené na naplněnosti školy. Může proto 

snadno docházet i k paradoxním situacím, kdy pedagogický pracovník v čase za stejnou nebo 

náročnější pracovní činnost pobírá nižší finanční ohodnocení.  

        

      Učitel má ještě možnost přihlásit se do specializačního studia, jeho úspěšné završení mu 

může přinést určité finanční přilepšení, za některé práce může být zařazen do vyšší tarifní 

třídy, může se ucházet o pozici ve vedení školy a dostat příplatek za vedení. To je současná 

profesní a finanční perspektiva učitelů.
60

  Managementy za této situace mají také velice 

ztíženou roli pro řešení dalších vlastních problémů, jako například při zlepšování profesní 

kvalifikace pracovníků, počtu úvazků, feminizaci, vyvážené věkové struktuře pracovníků, 

motivaci zaměstnanců, ochotě zaměstnanců ke změnám, postojům zaměstnanců k dalšímu 

vzdělávání apod.  
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     Současné formy odměňování pracovníků ve střední škole bývají zpravidla plat (pevná 

tarifní částka + složka pohyblivé mzdy určená na odměny, která je značně závislá na míře 

naplněnosti školy), zaměstnanecké výhody (různé formy využití fondu FKSP, používání 

výpočetní a kopírovací techniky apod.), značně omezená možnost povýšení, nepeněžní 

neformální ocenění práce například od přímého nadřízeného nebo řízený další osobní rozvoj 

zejména pedagogických pracovníků. Z tohoto pohledu je pak jasně patrné, že managementy 

pražských středních odborných škol a učilišť, aby byly za současného stavu úspěšné, musí 

směrovat svou pozornost také k odměnám, které mohou v celé míře samy ovlivnit.  Jedná se o 

odměny, které nemají hmotnou povahu a spojují se s uspokojením pracovníka z vykonané 

práce. Vytváření příjemného pracovního prostředí na základě korektních vztahů mezi 

pracovníky a managementem by mělo být základem každodenní práce vedení školy zejména 

v době probíhající krize. 

 

5.2.5. Péče o pracovníky a pracovní podmínky  

    Péče o pracovníky a zajištění vhodných pracovních podmínek ve škole by mělo zajisté být 

jedním z prvořadých úkolů managementu střední odborné školy a středního odborného učiliště 

v každé době. Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že jejich úspěšnost a 

konkurenceschopnost je v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech, 

jejich motivaci a pracovním chování, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zaměstnavateli, a 

že je tedy nutné jim věnovat náležitou péči.
61

 

 

    Vzdělávání a osobní rozvoj pedagogických pracovníků je nezbytný pro udržení nebo 

zlepšování kvality vzdělávání na střední odborné škole a středním odborném učilišti, a měly 

by být tudíž svázány s rozvojem nových technologií zaváděných do výuky.  Další vzdělávání 

by u pedagogů mělo probíhat jak v oblasti všeobecného vzdělávání, tak v oblasti odborného 

vzdělávání směřovanému k prohlubování kvalifikace pracovníků, přizpůsobování jejich 

znalostí aktuálním potřebám školy a zejména při zavádění nových oborů vzdělávání do výuky.   

    Cílem managementů středních škol by proto měl být smysluplný, systematický plán dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, který pouze nevychází z momentálního zájmu 
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jednotlivých učitelů, ale z toho, co škola potřebuje pro naplňování své koncepce
62

. U každého 

pracovníka střední školy by mělo být pro management nezbytné promyslet, jak bude vypadat 

jeho odborný růst a udržování kvalifikace. Pouze zajištění kontinuálního vzdělávání všech 

pracovníků odborných škol může efektivně pozitivně působit na rozvoj školské instituce a být 

zároveň i velmi důležitým motivačním prvkem. Současná hodnota finančních prostředků 

poskytovaných ze státního rozpočtu na vzdělávání pedagogických pracovníků ale nemusí být 

dostačující pro naplnění kontinuálního vzdělávání i u většiny pražských středních odborných 

škol a učilišť z přerozdělovaných státních prostředků.  

 

        Kontinuálnímu vzdělávání pedagogických pracovníků nenahrává ani roztříštěnost 

současných poskytovatelů DVPP – kromě státní instituce, Národního ústavu pro další 

vzdělávání, existují různé organizace zřizované kraji, soukromá vzdělávací centra, akreditace 

dostávají školy i jednotlivci, nabídka není zcela přehledná
63

.Omezené kapacity vzdělávacích 

programů dotovaných z prostředků MŠMT mohou také působit problémy při zavádění 

koncepce dlouhodobého rozvoje pedagogických pracovníků pražských odborných škol. Tyto 

školy pak samozřejmě nemají dostatek rozpočtových prostředků, které by jim umožnily 

financovat pracovníkům kurzy v tržních cenách.  Managementy středních škol tak stojí před 

velmi obtížným úkolem, jak za této velice složité situace dosáhnout náležité motivace 

pracovníků k dalšímu vzdělávání, a naplnit cíle, aby vzdělávání efektivně směřovalo 

k naplňování koncepce rozvoje střední školy a pozitivně ovlivňovalo pracovní způsobilost 

pracovníků. 

 

   Pracovní podmínky ve střední odborné škole nebo středním odborném učilišti jsou jistě do 

značné míry jedním z určujících faktorů ovlivňujících spokojenost všech účastníků vzdělávání 

v organizaci a tím i její úspěšnost. Kvalitní pracovní podmínky mohou zajistit škole pozitivní 

vnímání ze strany účastníků vzdělávání nebo obráceně a jsou také důležitým prvkem při 

zajišťování bezpečnosti práce ve středoškolském zařízení. Pracovní podmínky mají vliv na 

mezilidské vztahy, chování pracovníků na pracovišti i na komunikaci uvnitř a vně střední 

školy. Spolurozhodují také o tom, jak budou schopnosti a kvalifikační předpoklady pracovníků 

využívány. Rozhodují o velikosti nároků kladených na pracovníka, o míře psychické a fyzické 
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zátěže. Nevyhovující pracovní podmínky mohou v delším časovém intervalu negativně 

ovlivnit i zdravotní – psychický a fyzický stav pracovníků.
64

 Mohou zásadním způsobem 

působit na bezpečnost všech účastníků vzdělávání ve škole a tím ovlivňovat výskyt nehod a 

úrazů. Na druhé straně ale mohou vytvářet také základ pro tvůrčí prostředí, které umožňuje 

pracovníkům realizovat jejich schopnosti.  

   

     Zkušení manažeři si uvědomují, že nespokojení pracovníci obvykle nepracují dobře a 

spolehlivě a že jejich spokojenost je v rozhodující míře ovlivňována právě pracovními 

podmínkami.
65

Managementy středních škol by dlouhodobě měly pracovat na zlepšování 

pracovních podmínek. Dřívější dlouhodobá práce managementu na zajištění kvalitních 

pracovních podmínek pro pracovníky ve střední odborné škole a odborném učilišti pak může 

být v době snižování finančních prostředků pro školu tou zásadní výhodou v boji školy 

s krizovou situací. 

 

5.3 Zařízení a technologie 

    Vývoj vědy a techniky, jak se každodenně dotýká našeho života a mění jeho kvalitu, tak 

zároveň i výrazně ovlivňuje požadavky na výchovně vzdělávací proces na všech našich 

školách, tedy i středních odborných školách a odborných učilištích. V současnosti se všichni 

stále více a více setkáváme s rychlým zaváděním nových technologií do běžného života, a 

proto i celé naše školství by na tento fakt mělo být schopno pružně reagovat. Zejména odborné 

školství by pak mělo mít tu schopnost posilovat u studentů kompetence týkající se zavádění 

nových technologií do praxe. Jako příklad je pak možné brát zejména nové kompetence 

týkající se využívání informačních a komunikačních technologií, které v podstatě prostupují 

všemi obory vzdělávání středních odborných škol a učilišť.  

     Moderní prezentační a didaktická technika patří v dnešní technické době mezi základní 

vybavení každého vzdělávacího zařízení – od mateřské školy po školu vysokou.
66
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Z předchozích slov jasně vyplývá, že pokud chce v této době středoškolská organizace 

poskytovat plnohodnotné vzdělávání konkurenceschopné a uplatnitelné na trhu práce, je 

nezbytné, aby cíleně investovala do modernizace vybavení umožňující zavádění nových 

metod a postupů do vzdělávání. 

 

     Nicméně nové technologie a nové vybavení jistě nemůže samo od sebe zajistit v žádné 

škole kvalitnější výuku. Jedná se pouze o jeden ze základních faktorů, s jehož pomocí lze 

výuku pro studenty vytvářet zajímavější a přitažlivější. Touto cestou lze pak následně získat 

pro střední školu určitou výhodu před konkurencí. Na druhou stranu však špatně zvolená 

strategie zavádění nových technologií do vzdělávacího procesu střední školy může mít velmi 

negativní důsledky ve vnímání celkové kvality vzdělávání ve škole ze strany sociálních 

partnerů účastnících se na vzdělávání v zařízení i u široké veřejnosti. Střední škole nestačí 

nové technologie jen vlastnit, ale musí disponovat i potřebnými znalostmi k jejich efektivnímu 

využití. Management střední odborné školy nebo učiliště by proto měl při zavádění nových 

technologií do výuky brát v potaz nejen stránky metodické, ale i vlastní personální podmínky 

a všechny ekonomické ukazatele spojené se změnami zavádění nových metod do vzdělávání. 

         

      Nikdo jistě v současné době nepochybuje o tom, že čím kvalitnější budou výukové 

středoškolské procesy obohacené o využívání nových technologií a moderních pracovních 

postupů, tím snadnější může být uplatnění absolventů střední odborné školy nebo odborného 

učiliště na trhu práce.  Zkvalitněním výukových procesů za pomoci nových technologií přináší 

do vzdělávání možnosti snazšího propojení mezi vyučovanými předměty. Žáci tak mohou 

snáze získávat komplexnější pohled na jimi studované předměty a zvyšuje se jejich odborná 

připravenost pro pracovní trh. Velkou výhodou při zavádění nových technologií a metod do 

výuky také bývá zpravidla jejich větší zajímavost a přitažlivost pro studenty. Toto vše pak 

může být velmi důležitým faktorem oslovujícím absolventy základních škol při volbě jejich 

dalšího studia a zároveň pomyslným jazýčkem na vahách mezi úspěšnou a neúspěšnou střední 

školou. 

 

       Na efektivitu využití moderních technologií zaváděných do výuky střední odborné školy 

nebo odborného učiliště bude mít určitě nesmírný vliv i řada faktorů spojených s jejich 

místním užitím. Mezi ty nejdůležitější patří jistě jejich kvalita, množství, bezpečnost, 

využitelnost a dostupnost ve výuce. Zavádění moderních pracovních postupů do výuky spolu 
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s kombinací osvědčených metod pak může mít i příznivý dopad na tvorbu příjemné a podnětné 

pracovní atmosféry v celé škole.  

 

      Zároveň s sebou ale také přináší zvýšení nároků kladených na pedagogické pracovníky 

střední školy. Roste například i riziko výskytu časového tlaku v závislosti na míře 

zpracovávání nových informací, změny pracovních postupů, sociální interakce nebo zvyšování 

odpovědnosti. Zvyšuje se tak jejich celková psychická zátěž. Na jedné straně podporuje 

pozitivní motivaci pedagogických pracovníků, rozvíjí jejich kvalifikační dovednosti a může 

působit například jako vhodný prvek chránící pracovníky proti vlivům faktoru vyhoření 

(zvyšuje se možnost sebeuplatnění, rozvíjejí se nové dovednosti a návyky, získávají se nové 

poznatky a zkušenosti, projevují se touhy po novém poznání atd.). Na druhé straně zavádění 

nových technologií s sebou přináší i řadu negativ. Náhlé a dlouhodobé příliš vysoké nároky na 

kvalifikační schopnosti pedagogických pracovníků mohou u nich vyvolat stres. Stres, jehož 

důsledkem může být pokles výkonnosti, v extrémním případě až úplný výkonnostní kolaps 

pracovníka.
67

Přílišné ambice přesahující možnosti pedagogických pracovníků mohou narušit 

jejich vnitřní rovnováhu. Následně může docházet k zhoršování mezilidských vztahů ve škole 

a snížení iniciativy učitelů, ignorování výchovného působení na žáky apod. 

 

 

6. Strategie krizové situace 

    Podmínky ke vzdělávání jsou na každé střední škole rozdílné a závislé na podmínkách 

vnějšího a vnitřního prostředí školy. Od toho se samozřejmě odvíjí i strategie každé střední 

školy. Reakce managementu pražské střední odborné školy nebo středního odborného učiliště 

na problém snižujícího se počtu žáků přicházejících ze základních škol v závislosti na 

stoupající konkurenci pražských středních škol pak může být v podstatě dvojí. Nedělat nic 

nebo se snažit situaci co možná nejvíc přizpůsobit hledáním nových způsobů řešení a inovací. 

 

6.1   Management reaguje minimálně 

     Ne všechny managementy pražských středních odborných škol nebo případně i odborných 

učilišť musí být přímo vlivem současné krize nuceny ke změnám svého chování a hledání 

nových řešení. Důvodem může být jejich exkluzivní postavení na „trhu“(například když 
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nabízejí takový typ vzdělávání, jenž je mezi širokou veřejností momentálně žádaný, nebo 

naopak díky exkluzivnímu oboru vzdělávání, který je na trhu vzdělávání ojedinělý nebo zde 

dokonce úplně chybí), které může být u určité pražské střední odborné školy nebo odborného 

učiliště natolik výjimečné, že nepříznivé vlivy působení demografické křivky příchodu 

slabších ročníků žáků do středoškolského vzdělávání se jich v podstatě zásadním způsobem 

nedotýkají. Z tohoto hlediska mohou ke stávající krizi managementy těchto škol přistupovat 

způsobem, že se jich krize netýká a situace nevyžaduje změnu chování. 

      Životní cyklus každé školy, tedy i střední, je závislý na inovacích a žádná škola si 

z dlouhodobého hlediska nemůže dovolit svůj program neměnit. Výhoda plynoucí střední 

odborné škole nebo odbornému učilišti z jejího postavení by se mohla naopak díky zvýšené 

aktivitě krizí více postižených středních škol projevit jako její budoucí konkurenční nevýhoda. 

Z podobného pohledu by se dalo také dívat i na možnost dopadů krize na jednotlivé typy 

středních škol. Vlivem vysokého přebytku volných kapacit pražských středních škol pak hrozí 

v současné době doslova každé střední škole nebezpečí optimalizace. Nízká aktivita 

managementu střední odborné školy nebo odborného učiliště však může být v očích 

zřizovatele vnímána jako důvod k provedení změny.  

    Nebezpečí optimalizace pražské střední odborné školy nebo odborného učiliště nicméně 

neleží v těchto dnech pouze na naplněnosti školy, avšak týká se stejnou měrou i vytváření 

přebytků absolventů určitého oboru na trhu práce. Vytváření nadbytečného množství 

absolventů stejného zaměření, které nedokáže momentálně současný pracovní trh pojmout, je 

pak minimálně stejně neefektivní, jako například výuka studentů oborů žádaných na 

pracovním trhu v poloprázdných třídách. Z tohoto pohledu by bylo dobré, aby vedení každé 

pražské střední školy vycházelo při svém strategickém plánování rozvoje vzdělávání na své 

škole nejenom z momentální poptávky veřejnosti po daném oboru středoškolského vzdělávání, 

ale také z dlouhodobých tendencí a možností trhu tyto absolventy následně plně absorbovat.  

    V současné době je podle pražského úřadu práce v pražském regionu na trhu práce 

například vysoký převis zejména u absolventů ekonomických oborů středního vzdělávání
68

.  

Trh práce se nicméně neustále mění a vyvíjí. Zvláště pro střední odbornou školu nebo odborné 

učiliště je proto velmi obtížné odhadnout jeho budoucí směr. Pouze dlouhodobá spolupráce 
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s úřadem práce za této situace může být managementům pražských středních odborných 

učilišť a středních odborných škol určitým vodítkem při zjišťování uplatnitelnosti vlastních 

absolventů na trhu práce. Tím by zároveň mohl management střední školy získat neocenitelné 

podklady pro vytvoření efektivní formy řešení při koncepčním plánování rozvoje školy v době 

krize. 

6.2 Management reaguje na aktuální situaci a hledá nová řešení 

 

     Základem každé krizové strategie by mělo být nalézt to správné optimální řešení pro danou 

školu, uvést úspěšně řešení do praxe spolu se zajištěním stabilizace střední odborné školy nebo 

středního odborného učiliště. Dopady stoupající konkurence a snižování počtu žáků nutí 

managementy středních škol hledat nová řešení a přizpůsobovat se ve všech směrech novým 

situacím. Pokud rizika nejsou přijatelná, musíme se zaměřit na eliminování následků rizika a 

vytvořit podmínky pro efektivní řízení. K tomu je zapotřebí vytvořit program, který vytváří 

určitou bezpečnost před riziky a takový program zahrnout do celkové strategie.
69 

     Střední škola, která se snaží hledat nová řešení, a snaží se tak přizpůsobovat krizové 

situaci, má při volbě své strategie v podstatě dvě možnosti. Může se pokoušet stále 

inovovat svůj vzdělávací program a své chování směrem k veřejnosti, nebo se je naopak 

může zkusit zcela od základu změnit. Změna nebo inovace stávajícího vzdělávacího 

programu, aby byla pro školu úspěšná, musí v sobě také obsahovat odpovědi na současné 

potřeby různých skupin sociálních partnerů participujících na vzdělávání středoškolské 

organizace (zaměstnavatelé působící na trhu práce zejména v pražském regionu, zřizovatel, 

úřady práce, potencionální žáci, zákonní zástupci a rodinní příslušníci potencionálních žáků, 

zástupci veřejné správy a samosprávy, studenti školy, jejich zákonní zástupci a rodinní 

příslušníci, široká veřejnost, zaměstnanci školy apod.). Strategie musí nejenom vycházet 

z potřeb veřejnosti, ale hlavně z možností střední odborné školy nebo učiliště. Úprava 

vzdělávacího programu mimo náklady nezbytné na provedení změny ve vzdělávání školy 

vyžaduje také zvýšené náklady na propagaci tohoto programu u veřejnosti.  

    Nejdůležitější skupinou, kterou se pokouší oslovit svým vzdělávacím programem každá 

pražská středoškolská organizace poskytující střední odborné vzdělání, jsou budoucí žáci, 

                                                      
69

 Horák, R. Manažer v krizových situacích,[online],[cit. 2011-12-12] Dostupné na WWW: < http://www. 

defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2004/1-2004/manazer-v-krizovych-situacich.html >s.165 



 

 48 

jejich zákonní zástupci a rodinní příslušníci. Zvolená vzdělávací dráha a výběr střední školy 

jsou vedle vrozených studijních dispozic a zájmů ovlivněny řadou dalších faktorů. Jak ukazují 

výzkumy, nezanedbatelnou úlohu při volbě studijní dráhy hraje rodinné a sociální prostředí. 

Konečný výběr školy může být ovlivněn i některými omezujícími vlivy, konkrétní nabídkou 

oborů v místě bydliště nebo převisem poptávky nad nabídkou u některých typů středního 

vzdělání.
70

 

     Vzdělávací programy pražských středních odborných škol a odborných učilišť by se měly 

měnit a inovovat samozřejmě také směrem k co nejlepšímu uplatnění jejich absolventů na trhu 

práce. Absolventská nezaměstnanost se s globální ekonomickou krizí opět vrátila na scénu. 

Z dat Národního ústavu pro vzdělávání plyne, že mladí lidé mají velké problémy sehnat 

odpovídající práci. Jsou však výjimky. A pro někoho možná překvapující. Proti trendům 

statistik jdou strojaři-vyučení i maturanti. Jejich nezaměstnanost totiž klesá.
71

 Ze 

zmiňovaných fakt tak jasně vyplývá, že je proto pro školu nezbytné, aby při všech těchto 

změnách vycházela zejména z potřeb zaměstnavatelů v daném regionu. Toho je velice obtížné 

dosáhnout bez oboustranné spolupráce, protože budeme-li vycházet pouze z mnoha 

současných inzerátů, dalo by se například usuzovat, že mnohé podniky nemají často přesně 

vymezené požadavky z hlediska úrovně vzdělání požadovaného na jimi nabízené pracovní 

pozice.  

        Šetření Národního ústavu pro vzdělávání z roku 2008 například přináší názor, že 

zaměstnavatelé mají na středoškolské absolventy následující nároky. Vystudovaný obor, 

odborné znalosti a dovednosti jsou důležité, ale objevuje se zde určitá diferenciace, kdy pro 

část zaměstnavatelů je podstatnější úroveň absolvovaného vzdělání, kterou chápou jako určitý 

certifikát, který garantuje celkové schopnosti uchazeče. Zajímavá je vysoce hodnocená 

schopnost zapadnout do stávajícího kolektivu.72 Toto vše je pak nesmírně důležité pro 
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zaměstnavatele. Změna strategie střední odborné školy i středního odborného učiliště by se 

tudíž neměla týkat jen kvality odborných dovedností, ale neměla by zapomínat také na 

prohlubování dovedností v oblasti sociálních vztahů a komunikace.  

 

    Nikdo jistě nepochybuje o tom, že jedny z důležitých faktorů ovlivňujících volbu určitého 

typu středního vzdělání jsou pro budoucí studenty možnosti jejich další profesní kariéry, které 

jim nabízený obor vzdělávání skýtá. Možnost získání perspektivního zaměstnání může proto 

žáky základní školy značně ovlivnit také v jejich konečném výběru střední odborné školy nebo 

středního odborného učiliště.  

 

      Kvalita výuky založená na konkrétních odborných a jazykových znalostech spolu s 

počítačovými dovednostmi jistě v současné době umožní absolventům střední školy snáze 

uspět na pracovním trhu. Výhodné uplatnění a získání perspektivního zaměstnání totiž může 

záviset nejen na typu střední školy, vystudovaném oboru, aktivitě absolventa, případně jeho 

rodinném zázemí, ale i na tom, jak je připraven z hlediska kompetencí, které zaměstnavatelé 

požadují
73

. Z předchozího konstatování vyplývá potřebnost kvalitně spojit ve vzdělávání teorii 

s praxí. 

 

     Výběr středoškolského vzdělávání žáky základních škol tudíž může být i zásadně ovlivněn 

prokazatelnou spoluprací odborné školy například s veřejnost známou firmou. Spolupráce 

střední odborné školy nebo odborného učiliště se zaměstnavateli je v tomto období krize 

nesmírně důležitá. Zavádění změn a inovací do vzdělávacího procesu by se ve škole totiž mělo 

vždy opírat o potřeby a informace z praxe. 

 

Strategická koncepce rozvoje pražské střední odborné školy nebo středního odborného 

učiliště, aby byla v době postupného snižování počtu žáků středních škol dlouhodobě úspěšná, 

musí být zaměřena nejen na pro školu relevantní skupiny veřejnosti (nabízet a vytvářet takový 

produkt vzdělávání, který by pozitivně oslovil co nejvíce účastníků středoškolského 

vzdělávání), ale také na konkurenci. Výstupem této strategie musí být specifikace způsobů 

navýšení tržního podílu na úkor konkurenčních firem. Je možné využít například imitační 
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strategii, jejímž cílem je těžit z určitých aktivit konkurence nebo je možné použít profilovou 

strategii, která se soustřeďuje na kvalitu
74

.  

     Strategie zaměřená na konkurenci se nejvíce hodí pro případy, kdy nelze očekávat, že dojde 

ke zvýšení poptávky, což je také přesně případ současného dlouhodobého výhledu snižování 

počtu žáků přicházejícího do středního vzdělávání. Proto je nezbytné, aby pražská střední 

odborná učiliště a střední odborné školy, které chtějí být v době současné krize úspěšné, měly  

ve svém dlouhodobém plánu upřednostnění kvality poskytovaného vzdělávání v přímé 

návaznosti na pružnost zavádění nových programů vzdělávání, a to nejen na základě aktivit 

konkurence.  

 

7. Obranné prostředky pražské střední odborné školy a odborného učiliště 

 

     Pražská střední odborná učiliště a střední odborné školy se vlivem klesající demografické 

křivky musí vyrovnávat s úbytkem počtu svých studentů. Konkurence mezi jednotlivými 

středními školami se neustále zvyšuje. Dochází k větší konfrontaci mezi jednotlivými školami 

a to i díky vývoji vědy a techniky a nutnosti jejího zavádění do výuky zejména v posledních 

letech. To vše zvyšuje nároky i na práci všech managementů pražských středních odborných 

škol a učilišť. Odborné školy jsou nuceny se přizpůsobovat novým trendům. Vše má 

samozřejmě i přímou souvislost s větší potřebou odborné školy získávat a efektivně využívat 

finanční prostředky nutné pro chod a rozvoj školy v době dlouhodobého snižování počtu žáků. 

Nástrojů pro boj s konkurencí a zajištění kvalitnějších podmínek vzdělávání, na zajištění 

financí, zlepšení image, klimatu, prostředí, kultury školy apod. mají pražské střední odborné 

školy a učiliště v době současné krize hned několik.  

Mezi nejdůležitější jistě patří: 

1) Kvalitní PR střední školy 

2) Promyšlená koncepce získávání finančních prostředků v rámci grantové politiky školy 

při zavádění nových vzdělávacích metod a postupů do výuky školy 
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3)  Další prostředky pro snížení podnikatelského rizika střední odborné školy a středního 

odborného učiliště.  

   Jejich správné užití pak může hrát jednu z rozhodujících rolí v současném boji pražských 

středních škol o žáka, vlastní přežití a získání výhody před konkurencí. Nicméně je třeba si 

uvědomit, že tyto nástroje jsou nesmírně důležité, ale jen podpůrné vzhledem k základnímu 

poslání školy. Bez kvality poskytovaného vzdělávání spolu s dodržováním koncepce 

dlouhodobého rozvoje školy by mohl být efekt využití těchto nástrojů pro školu minimální. 

Čím více se bude střední odborná škola nebo odborné učiliště snažit přizpůsobit novým 

trendům spolu s větší orientací na potřeby a dlouhodobou spokojenost svých sociálních 

partnerů, tím větší je pravděpodobnost, že ze současné krize může vyjít posílena. Aktivní 

přístup ke všem činnostem školy by měla být ta jediná správná obrana před negativními 

dopady právě probíhajících změn ve středoškolském prostředí.   

 

7.1 PR pražské střední odborné školy a odborného učiliště 

    Public relations je funkce managementu, která, prostřednictvím komunikace, pomáhá 

organizaci vybudovat nebo si udržet kvalitní vztahy se skupinami lidí – „veřejnosti“- které 

mohou ovlivnit její budoucnost.
75

Úspěšná komunikační strategie pražské střední školy by také 

měla být cílena na určitou změnu vlastního chování a za pomoci plánu by měla vytvořit a 

udržovat příznivé klima ve škole. Práce s veřejností, ovlivňování veřejnosti a směrování 

vlastní politiky směrem k větší otevřenosti a potřebám všech sociálních partnerů 

participujících na vzdělávání střední školy, to by měly být hlavní úkoly současné public 

relations každé pražské střední školy. Zároveň slouží PR střední odborné školy nebo 

odborného učiliště jako nástroj pro získání finančních prostředků či jiné neméně podstatné 

podpory pro činnost školy. Škola, aby byla ve svých záměrech a plánech úspěšná, musí dát 

veřejnosti o sobě pozitivní formou vědět. 

     Každá organizace, ať si to možná uvědomuje, nebo ne, má něco společného s public 

relations. Všechny aktivity v organizaci od jednoduchého telefonního rozhovoru až třeba po 

náročnou prezentaci, souvisí se vztahem k  veřejnosti, nesou v sobě totiž specifickou stopu o 

dané organizaci, jejím přístupu k veřejnosti a její práci.
76

Dobře zvládnutý public relations 
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střední školy je jedním z nejdůležitějších soudobých nástrojů, kterým škola může předcházet 

možným počátkům krizí nebo výrazně snižovat nepříznivé dopady krize na organizaci.  

     PR pražské střední odborné školy nebo odborného učiliště je potřeba zaměřit jak směrem 

dovnitř organizace cestou k uspokojování potřeb zaměstnanců, tak i směrem vně organizace. 

Na public relations střední školy je nezbytné se nedívat jen jako na způsoby, s jejichž pomocí 

se škola snaží efektivně využívat všechny dostupné možnosti na cestě k získání finančních 

prostředků. Snahou vedení školy by spíše mělo být posunutí PR směrem k vytváření trvalého 

vztahu s veřejností, dobré prezentaci spolu s formováním image školy. Nejde nicméně o 

žádnou formu propagandy, agitace nebo snad dokonce manipulace srovnatelnou s užitím 

reklamy, avšak o snahu vytvořit partnerský vztah mezi jednotlivými sociálními partnery a 

školou, který bude prospěšný všem stranám a bude zároveň i jakýmsi hnacím motorem 

rozvoje střední odborné školy nebo středního odborného učiliště. 

 

7.1.1.  Vnitřní PR  

     Je nezbytné si uvědomit, že kvalitu a tím také přesvědčivost PR střední školy ovlivňují 

doslova všichni zaměstnanci školy. Není jistě lepší vizitka střední odborné školy nebo 

odborného učiliště než jejich kvalitní práce ve spojení se spokojenými pracovníky. Úroveň 

služeb a spokojenost zákazníků závisejí na ochotě zaměstnanců dát své práci víc než jen nutné 

profesionální dovednosti.
77

 Řadoví zaměstnanci školy běžně vstupují (ať už oficiálně nebo 

neoficiálně) do velkého množství kontaktů s vnějším prostředím a tím mají zároveň možnost 

oslovit daleko větší množství lidí, než to dokáže celý management odborné školy při svých 

oficiálních stycích s veřejností. Sebelepší a kvalitně propracovaná PR strategie i kvalitní 

vzdělávací činnost může být škole doslova k ničemu, když se pak například zástupce 

veřejnosti může setkat s neochotným, nepříjemným nebo dokonce špatně informovaným 

zaměstnancem střední odborné školy nebo středního odborného učiliště. Obecně se při definici 

interních PR zdůrazňuje, že pro úspěšné PR je naprostou nutností zásadní pozitivní soulad 

v organizaci. K takovému a takto fungujícímu souladu lze dojít jen tehdy, když funguje 

vnitropodniková komunikace.
78

 Základním cílem působení PR na pracovníky uvnitř každé 
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střední školy by proto mělo být směrování k jejich porozumění současným problémům, jejich 

podpoře a dostatečné znalosti dalšího rozvoje vlastní školy. V době krize může být chování 

pracovníků značně ovlivněno úspěšností střední školy dohromady s jejich vlastní spokojeností. 

„Prodejnost“samotného podniku vlastnímu osazenstvu vyplývá z efektivnosti marketingu a 

působení public relations. Pracovníci jej mají odkupovat se vším, co nabízí spíše proto, aby 

uspokojili své rozumné přání, než výhradně dle finančních možností.
79

  

    Jak už bylo zmíněno i v dřívějších kapitolách, většina pražských středních odborných škol a 

odborných učilišť nemá v době probíhající krize dostatečné množství vhodných finančních 

prostředků, které by mohla cíleně dlouhodobě směřovat do peněžních forem odměňování 

pracovníků a tím zvyšovat efektivnost těchto motivačních forem na pracovníky. Je proto 

nesmírně důležité, aby se managementy pražských odborných škol poskytujících střední 

vzdělání v této době snažily co nejvíce zaměřit svou pozornost na vnitřní motivaci u všech 

svých zaměstnanců. Zvýší tak u nich radost z práce, sníží stres plynoucí z pracovní činnosti a 

správným směrem se vymezují vztahy mezi zaměstnanci. Základem interní public relations 

musí být dobrá obousměrná komunikace. Pracovník se musí včas a vhodnou formou dozvědět, 

že je potřebnou součástí celku. Jeho práce je prospěšná a managementem ceněná.  

Mezi nástroje komunikace interního public relations především patří: 

1) Ústní komunikace – rozhovory se zaměstnanci, hodnotící pohovory, 

podniková shromáždění atd. 

2) Písemná komunikace – intranet, školní brožury, různé typy sdělení apod. 

3) Vizuální a audiovizuální komunikace – zvuková informační zařízení, 

nástěnky, poutače, školní web, videokonference apod. 

4) Sociální komunikace – podpora volnočasových aktivit, školní jídelna, 

sborovna, dárky k osobním svátkům atd. 

5) Právně zakotvená komunikace
80

 – školská rada, návrhy kolektivních smluv 

apod. 
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  Management školy může výrazně ovlivnit vnitřní motivaci svých pracovníků například 

přitažlivostí a důležitostí práce, kterou byl pracovník pověřen, vytvořením určité autonomie 

pracovníkovy práce nebo korektními vztahy s vedením školy apod. Tím může cíleně zvyšovat 

spokojenost pracovníků s vykonávanou prací, ovlivňovat pozitivně klima školy a působit na 

prohlubování sounáležitosti pracovníků se školou. Je nutné si ale zároveň uvědomit, že každá 

vnitřní forma odměny musí být vždy zcela individuálně vázána na typ a osobnost daného 

pracovníka. To co může být motivující pro jednoho pracovníka, u druhého může vyvolat 

naprosto odlišnou odezvu.   

   Veřejnost od střední školy dnes očekává mnohem víc než jen kvalitní vzdělávání. Škola totiž 

může vedle tradice a vzdělávací nabídky nabídnout rodičům, veřejnosti i další hodnotu, kterou 

je chování jejích zaměstnanců. Výchozím bodem může být soubor pravidel chování směrem k 

veřejnosti. Změna chování zaměstnanců školy je dlouhodobou a velmi složitou záležitostí, do 

níž je potřeba investovat prostředky dalšího vzdělávání.
81

Pakliže nemá zejména pedagog 

dostatečnou motivaci a zájem o rozvoj vzdělávání studentů na škole, žádný soubor pravidel 

mu nemůže pomoci. Nicméně celkový vztah zaměstnance a školy není formován jen uvnitř 

školních zdí. Velmi silně působí také celospolečenský pohled na „ status“ naší profese, to, jak 

o našem oboru a škole informují média – a samozřejmě také to, co si o mé škole myslí má 

rodina a přátelé.
82

Z tohoto pohledu je pak působení pozitivních faktorů vnitřního PR střední 

odborné školy nebo středního odborného učiliště na jednotlivé pracovníky nesmírně důležité. 

Dobře motivovaní pracovníci totiž mohou zase obráceně ve prospěch odborné školy pozitivně 

naladit rodinné příslušníky i přátele. Tento efekt pak přináší škole neocenitelné pozitivní 

propagační účinky.  

 

7.1.2.   Vnější PR 

     Vztahy pražské střední odborné školy nebo středního odborného učiliště s veřejností jsou 

pro jednotlivé managementy daleko obtížnější a komplikovanější, než je tomu se vztahy uvnitř 

školy. Smyslem PR pražské střední školy musí být zejména v době současné krize dosažení co 
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nejrozšířenějšího pozitivního povědomí o této instituci mezi relevantními skupinami veřejnosti 

a tím získání výhody před konkurencí. Jako určitý nedostatek PR pražské střední odborné 

školy nebo odborného učiliště se proto může v této době jevit to, že jeho výsledky se velmi 

často neobjevují okamžitě, avšak jeho působení se začíná projevovat až v delším časovém 

období. PR školy proto musí být dlouhodobě plánovaná s možností provádění změn, které by 

se vždy v danou chvíli co nejlépe přiblížily požadavkům veřejnosti. Na vzdělávání je možné 

se dívat jako na produkt, který vytváří střední škola pro spotřebitele, kterým je veřejnost. 

Komunikace školy s veřejností by proto měla vycházet zejména z potřeb všech pro školu 

relevantních skupin veřejnosti. Pro školu by se tak měla zároveň stát jednou z jejích 

nejpotřebnějších a nejzákladnějších činností.    

 

   Vnější public relations střední školy probíhá za mnohem složitějších komunikačních 

podmínek, než je tomu u vnitřního PR. Před externími public relations stojí rozmanité skupiny 

veřejnosti. Osobní kontakty jsou alfou a omegou PR nejen k vnější veřejnosti organizace.
83

 

Z pohledu public relations jsou pro pražská střední odborná učiliště a střední odborné školy 

stejně důležité všechny skupiny veřejnosti přicházející za různých situací do kontaktu se 

školou. Je nutné si uvědomit, že škola může při své komunikaci s veřejností hodně získat, ale 

zároveň ještě více ztratit. Od tohoto by se vždy měl odvíjet jak přístup managementu a všech 

zaměstnanců ke komunikaci s veřejností, tak i celá PR strategie pražské odborné školy 

poskytující střední vzdělání. Na public relations je dobré se dívat jako na metody a nástroje, 

pomocí kterých se střední škola dlouhodobě záměrně snaží pozitivně působit na veřejnost. 

Díky nim pak může postupně dosáhnout toho, že se stane pro určitou část veřejnosti 

atraktivnější než konkurence na „ trhu“. 

   Základem každé PR strategie pražské střední odborné školy nebo středního odborného 

učiliště by měl být výběr vhodného komunikačního kanálu. Škola se musí snažit používat 

takové způsoby komunikace, které co nejvíce vyhovují jednotlivým sociálním partnerům. Při 

vlastní volbě je nezbytné brát v potaz několik faktorů ovlivňujících výběr vhodného 

komunikačního kanálu. Úspěšnost užití informačních nástrojů je závislá od osob, času, místa a 

způsobu jejich užití. Dalším nesmírně podstatným prvkem je i důvěryhodnost zdroje.  Obecně 

platí, že komunikace je o to důvěryhodnější, čím je osobnější. Relevantní část veřejnosti jistě 
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přijme sdělení odborné školy poskytující střední vzdělání s větší důvěrou a ochotou, jestli jeho 

zdroj nevzbuzuje pochybnosti. 

    Z hlediska důvěryhodnosti můžeme metody komunikace rozdělit do pěti kategorií (od 

nejvíce důvěryhodných po relativně nejméně důvěryhodné): 

1) Individuální prezentace (pro jednoho příjemce, malou nebo velkou skupinu) 

2) Personalizovaná komunikace (telefonický rozhovor, direkt mail) 

3) Specializovaná média (odborný tisk, zájmové časopisy) 

4) Masové sdělovací prostředky 

5) Reklama
84 

    Hlavním cílem PR střední školy by z těchto důvodů mělo být najít pro každou skupinu 

veřejnosti ten nejoptimálnější způsob komunikace, který ji co nejlépe osloví a bude jí nejvíce 

vyhovovat. Nikdo jistě nepochybuje, že by pražské střední školy pro své programy za této 

situace nutně potřebovaly odborníky pro styk s veřejností nebo možnost spolupracovat 

s agenturami zabývajícími se stykem s veřejností. Nicméně současný nedostatek finančních 

prostředků může ve škole spíše omezit už probíhající aktivity směrující k podpoře spolupráce 

s veřejností, natož aby jí dovolilo vznik nových stejně potřebných. Tento fakt musí škola brát 

jako určité omezení, které by jí však nemělo bránit v tom, aby mohla v rámci možností 

systematicky reagovat na měnící se potřeby všech relevantních skupin veřejnosti. 

     Na to, aby mohla střední škola vhodně reagovat na potřeby jednotlivých skupin, musí je 

především všechny dobře znát včetně jejich potřeb a tomu pak samozřejmě podřídit svůj 

způsob komunikace s nimi. Mezi cílové skupiny participující v oblasti středních odborných 

škol a odborných učilišť patří: studenti, jejich zákonní zástupci a další rodinní příslušníci, 

pracovníci školy, zřizovatel, ostatní střední a základní školy v regionu, firmy, rada školy, 

média, zástupci státní správy a samosprávy, potenciální studenti, zákonní zástupci 

potenciálních studentů a další rodinní příslušníci, místní veřejnost a široká veřejnost.  

 

    Významnou roli v PR pražské střední školy pak také samozřejmě hrají její prostředky 

propagace záměrně navázané na jednotlivé cílové skupiny veřejnosti. Jestliže chce být škola 

úspěšná, měla by být schopna přizpůsobovat svou komunikaci novým technologiím a 

současným potřebám veřejnosti. Nové technologie s sebou nesou také změnu ve spotřebě médií 
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– zejména u mladé generace je jednoznačný přesun od spotřeby tradičního televizního vysílání 

směrem k internetu a digitálním médiím. Toto se musí nutně odrazit i v komunikační strategii a 

taktice. 
85

Propagační prostředky slouží k tomu, aby z nich mohly jednotlivé skupiny veřejnosti 

získávat pokud možno nevtíravou formou informace o pražské střední odborné škole nebo 

odborném učilišti. Tato dlouhodobá propagační činnost školy by měla být založena na větším 

počtu nástrojů, s jejichž pomocí se snaží škola cíleně trvale vejít do podvědomí co největší 

části veřejnosti. Základem úspěšné propagace odborné školy poskytující střední odborné 

vzdělání pak musí být správná strategie využívání propagačních nástrojů, které budou 

přijatelné pro jednotlivé skupiny veřejnosti.  

Mezi nejpoužívanější prostředky public relations pražské střední odborné školy a 

středního odborného učiliště by tak určitě měly patřit: 

1. Publikování článků zaměstnanců a žáků školy – odborné články, školní časopisy, 

výroční zprávy, oznámení o úspěších školy či získání prestižních ocenění atd. 

2. Společenské akce pořádané školou – školní besídky, různé jarmarky s propagací prací 

žáků, školní plesy a jiné sportovní nebo kulturně-společenské akce 

3. Sponzorské aktivity – podpora a spolupráce se školami nižšího stupně, účast a 

zapojování se do společensko prospěšných projektů 

4. Komunikace školy s médii – předkládání vlastních tiskových zpráv, briefing, kulatý 

stůl, společenské akce, internetová stránka 

5. Lobbistické aktivity školy – zřizovatel, firmy, úřady práce spolu s dalšími orgány státní 

správy a samosprávy apod. 

6. Výstavy spojené s aktivitami školy – Schola Pragensis, Schola Nova a další výstavy 

určitým způsobem navázané na aktivity školy 

7. Inzerce školy – tisk, rozhlas, televize, internet a různé další formy mediální prezentace 

například za pomoci poutačů atd. 

8. Osobní prezentace školy – dny otevřených dveří, odborná přednáška, videokonference, 

vlastní prezentace školy na CD, DVD nebo internetu 

9. Rozhovor – běžná každodenní komunikace zaměstnanců a studentů školy s veřejností, 

otevřená škola, snaží se co nejvíce poskytovat informace v době a podle potřeb 

veřejnosti
86

. 
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   Úspěch školy zvláště pak v této změnami protkané době je, jak již bylo zmíněno, vždy 

závislý na budování, udržování a kvalitě vztahů s různými skupinami veřejnosti. Pražská 

střední odborná škola nebo učiliště by se měla v oblasti PR vyvarovat řady možných chyb. 

Žádná škola totiž nemůže kvalitně uskutečňovat svůj program bez toho, aniž by byl pro 

veřejnost pochopitelný a hlavně přijatelný. Jestliže má škola uspět v konkurenčním boji a 

usiluje o zabezpečení přijatelných podmínek pro vlastní působení v tržním prostředí, musí se 

středem pozornosti zodpovědných zástupců organizace stát především zákazníci s jejich 

potřebami a požadavky.
87

 

Některé chyby, jichž by se v oblasti PR měly pražské střední školy vyvarovat: 

1) Z dlouhodobého hlediska by pro školu jistě nebylo dobré, kdyby se management 

záměrně ve své komunikaci snažil upřednostňovat určitou skupinu veřejnosti na 

úkor jiné. Kvalitní spolupráce školy se všemi skupinami veřejnosti je potřebná a 

dlouhodobě oboustranně prospěšná. 

2) Četnost sdělovaných informací musí mít vztah k hodnotě, aktuálnosti a nutnosti 

předat informaci. Přemíra informací je stejně negativním jevem jako jejich 

nedostatek. 

3) Obrovskou chybou je poskytování účelově zkreslených informací veřejnosti. 

Nejhorším nepřítelem školy pak nemusí být špatná reklama, nýbrž oklamaný 

zástupce veřejnosti. Žádná škola si nemůže dlouhodobě dovolit předkládat líbivé, 

jenže nepravdivé informace. Střední škola se takovou cestou s vidinou svého 

naprostého krachu a ztráty důvěry nesmí vydat.  

4) Uzavřenost školy vůči místní komunitě – škola není izolovaný svět, a tudíž musí 

spolupracovat s prostředím, ve kterém působí. 

5) Komunikace by neměla být jednostranná, aby škola měla možnost hledat stále 

nové cesty a přibližovat se požadavkům veřejnosti. 

6) Nemělo by docházet k situaci, že se lidé třeba z důvodů ekonomických důvodů 

k potřebným informacím o škole nedostanou.  

7) Bez systematického přístupu k PR školy a plánování jeho dalšího rozvoje stěží 

škola může zachytit to, co si jednotlivé skupiny veřejnosti žádají.     
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8) Nemělo by se stávat, že se informace dostávají k pro školu relevantní částí 

veřejnosti se zpožděním. Načasování školou předávaných informací je nesmírně 

důležité atd. 

9) Nečitelnost programu střední odborné školy nebo středního odborného učiliště. 

Mělo by být vždy jasně patrno, co škola veřejnosti nabízí a kam se snaží 

směřovat. 

10)  Neměla by se vyhýbat podpoře celospolečensky prospěšných trendům
88

 (boj 

s rasizmem, xenofobií, vandalismem atd.). Stejně nebezpečné mohou být líbivé 

proklamace bez skutečně systematického přístupu uvnitř školy k těmto 

problémům. 

    Práce na PR pražského středního odborného učiliště nebo střední odborné školy, aby byla 

úspěšná, musí být nikdy nekončící činností vyžadující kreativní přístup doslova všech 

pracovníků. Je provázena stálým hledáním nových způsobů a cest, jimiž lze naplňovat potřeby 

veřejnosti i školy samotné. V době současné krize by měla být tím nejdůležitějším 

prostředkem střední školy, jenž by mohl výrazně zmírnit dopady snižování počtu studentů na 

školu. Přesto ani dlouhodobě dobře zvládnutá a propracovaná PR činnost nemusí škole 

v tomto okamžiku poskytnout dostatečnou ochranu před všemi nepříznivými faktory současné 

krize. Může zajistit pouze to, že se o ní bude vědět a bude pozitivně vnímána v očích všech 

svých sociálních partnerů. Úspěšnost PR školy je nicméně ovlivněna i řadou dalších nesmírně 

důležitých věcí, které jsou z krátkodobého pohledu školou téměř neovlivnitelné. Jsou to 

především vlivy faktorů, působících dlouhodobě kladně nebo naopak negativně na jednotlivé 

činnosti školy, jež se dají velmi těžko uchopit. Jejich vliv na školu se potom působením krize 

může měnit. Jako ty nejdůležitější lze zmínit působení tradice, vnímání školy místní 

komunitou, pohled veřejnosti na určitý obor vzdělávání, dopravní obslužnost atd.   

7.2 Grantová politika pražské střední odborné školy a odborného učiliště 

   Pražské střední odborné školy a střední odborná učiliště mají v rámci vlastního zapojení do 

grantových projektů jedinečnou možnost pro získání finančních prostředků na podporu výuky. 

V době neustálého snižování finančních prostředků může management pomocí náročné 
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grantové politiky zlepšit finanční situaci školy, zmodernizovat vybavení, podpořit další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, zatraktivnit výuku, rozšířit poznatky o nových formách 

a metodách ve vzdělávání, získat možnost nákupu moderních pomůcek a učebnic. Cílem 

všeho tohoto snažení by mělo být zlepšení podmínek vzdělávání pro studenty a zkvalitnění 

výukového procesu a tím vytvoření základních předpokladů pro zlepšování studijních 

výsledků žáků. Škola tak má možnost cíleně inovovat svůj vzdělávací proces. 

 Inovace ve vzdělávání tak pražské střední odborné škole nebo učilišti například 

umožňuje: 

1) Rozšířit nabídku vzdělávání 

2)  Více zaujmout atraktivitou výuky stávající studenty 

3)  Vytvořit podmínky pro individuální výuku a snadnější tvorbu výukových materiálů 

4)  Usnadnit práci učitelům 

5)  Vytvořit dobré podmínky pro pozitivní prezentaci i zaujetí budoucích studentů školy  

6) Zvyšuje se zároveň motivace, perspektiva a osobní rozvoj všech pedagogických i 

nepedagogických pracovníků střední odborné školy nebo učiliště.  

    V době, kdy se střední školy snaží hledat úspory svých provozních výdajů, je systematické 

získávání finančních prostředků z grantových projektů tím správným řešením řady problémů 

spjatých s činností školy. Počet uskutečněných grantových projektů spolu s celkovou sumou 

finančních prostředků v těchto projektech získanou pak dávají střední škole velkou 

konkurenční výhodu. Úspěšná grantová politika pražské střední odborné školy nebo středního 

odborného učiliště může mít pozitivní dopad na vztahy a pohled jednotlivých sociálních 

partnerů na školu.  

   Přínosy grantové politiky se mohou u jednotlivých pro školu relevantních skupin 

například projevit v těchto rovinách: 

1) Pozitivně působí na motivaci pracovníků a tím i celkové klima školy  
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2) Střední škola má možnost nabídnout moderní výukové procesy a může být v očích 

mnoha společností působících na trhu práce najednou vnímána jako výhodný partner k 

dlouhodobé spolupráci  

3) Zvyšuje se atraktivita školy pro budoucí studenty a jejich rodinné příslušníky 

4) Škola má reklamní prostředek, kterým působí i na širokou veřejnost a tím se více 

dostává do jejího podvědomí 

5) Zřizovatel střední školy získává z mnoha stran pozitivní zprávy o činnosti zařízení 

6) Úřad práce získává schopného partnera k oboustranné spolupráci (rekvalifikace, další 

vzdělávání atd.). 

 

   Nicméně strategie rozvoje školy závislé na grantové politice klade na management i všechny 

pracovníky zapojené do tohoto procesu velmi vysoké nároky. Cesta získávání finančních 

prostředků za pomoci grantových prostředků je nesmírně obtížná časově a vyžaduje zapojení 

co možná nejširšího okruhu pracovníků. Velmi často se zde naráží na negativa ztěžující práci 

na vlastním projektu spojená například s rozbujelou administrativou, byrokratismem, 

neinformovaností, různými nepřesnostmi atd. Mezi další možné nevýhody lze zejména zařadit 

špatně zvolenou strategii užití takto získaných finančních prostředků ve škole (nedostatky v 

podpoře lidských, finančních a materiálních zdrojů). Krokem špatným směrem by byla i 

přílišná orientace managementu školy pouze na svou grantovou politiku a tím opomíjení práce 

na dalším rozvoji vzdělávacího procesu školy i jinými směry. Tou základní a nejdůležitější 

funkcí každé školy musí být vzdělávání a granty by vedením střední školy měly být brány 

pouze jako prostředek k jeho naplňování a postupnému zlepšování. Zásadní chybou 

managementu by bylo také naprosto nekoncepční užití grantových prostředků. Pražské střední 

odborné školy a odborná učiliště se musí naučit vytvářet takové prostředí, aby mohly úspěšně 

naplnit podmínky pro co neefektivnější užití takto získaných financí. 

 

7.2.1.   Možnosti grantových programů pro pražské střední školy 

   O získání finanční podpory z prostředků grantových programů za pomoci vlastních projektů 

každá pražská střední škola bojuje jak v konkurenci dalších středních škol, základních a 
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mateřských, působících v regionu nebo někdy dokonce v republice, tak i s různými 

občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, církevními, právnickými osobami 

atd. Počet typů různých konkurentů je závislý od zaměření grantového programu, do kterého 

se škola hodlá zapojit. Pražské střední odborné školy a střední odborná učiliště mají možnost 

upírat svou pozornost v rámci vlastní grantové politiky na čtyři druhy programů.  

A) Celoměstské programy podpory vzdělávání pro území hlavního města Prahy  

Tyto programy bývají určeny vždy na daný kalendářní rok a vyhlašovány na úředních 

stránkách hlavního města Prahy a městských částí Prahy. Programy se snaží podporovat 

vzdělávání v pražském regionu z mnoha úhlů, ať už je to podpora například různých způsobů 

spolupráce škol se ziskovými či neziskovými organizacemi, odstraňování patologických jevů 

v chování žáků, nových metod zaváděných do výuky, jazykového vzdělávání, mobility 

studentů atd. Pro tento rok byly například vyhlášeny usnesením Rady HMP 4 programy 

podporující vzdělávání.  

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 

2012: 

1) Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami vědeckými a 

výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti 

vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

hlavního města Prahy 

2) Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů 

3) Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou 

4) Program na podporu rozvoje vzdělání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami.
89

 

B) Fond Cesta ke vzdělání 

   Příležitostí pro pražské střední školy je také zapojení se do projektů podporovaných 

nadačním fondem Cesta ke vzdělání. Fond poskytuje pomoc žákům a pedagogům pražských 

středních a vyšších odborných škol zejména pro jejich studijní pobyty na zahraničních 

školách. Zaměřuje se ale také na podporu účasti studentů a pedagogů na různých soutěžích, 
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festivalech atd. Ambicí nadačního fondu Cesta ke vzdělávání je rozšířit možnosti ke vzdělávání 

nadaných žáků středních škol, studentů vyšších odborných škol a konzervatoří působících na 

území hlavního města Prahy všech zřizovatelů.
90

Fond podporuje i různé možnosti oboustranné 

odborné spolupráce mezi pražskými školami a zahraničními institucemi teoretického nebo 

praktického vyučování stejného zaměření. 

 

C) Operační program Praha - Adaptabilita 

    Další možností jsou pro pražská odborná učiliště a SOŠ programy podporované Evropským 

 sociálním fondem (v období 2007 – 2013 jsou pro střední odborné školství vhodné projekty z 

operačního programu Praha - Adaptabilita). Všechny projekty tohoto programu mají finanční 

spoluúčast rozdělenou mezi Evropský sociální fond, rozpočet hlavního města Prahy a státní 

rozpočet ČR. Hlavní město Praha je z pohledu čerpání financí z fondů Evropské unie v 

poněkud jiné situaci, než jsou ostatní kraje v ČR. Protože pražský region svou výkonností 

přesahuje průměr EU, dostává prostředky ze strukturálních fondů na úplně jiné aktivity, než je 

tomu v ostatních částech republiky, a samozřejmě je jich také celkově o mnoho méně. Pro 

pražské střední odborné školy a učiliště je proto o hodně složitější na tyto prostředky 

dosáhnout. 

    Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, 

boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je 

podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání 

nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů 

a vzdělávání učitelů.
91

 Program může poskytovat finanční prostředky menším firmám, školám 

nebo neziskovým organizacím, které je následně využijí na podporu rozvoje svých 

zaměstnanců. Operační program Praha – Adaptabilita volně navazuje na program JPD 3, díky 

němuž hlavní město čerpalo prostředky z Evropského sociálního fondu na projekty v letech 

2004- 2006. Z projektů byly podporovány zvláště aktivity směrující k zajištění rozvoje 

systémové nabídky dalšího vzdělávání. Na období let 2007 – 2013 je pak naplánována 
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realizace dalších programů na zvyšování kvality a odborné připravenosti pedagogických 

pracovníků, do kterých se mohou pražské střední školy v rámci operačního programu Praha – 

Adaptabilita zapojit.  

Projekty, do kterých se mají mimo jiné možnosti tohoto programu v současnosti pražská 

střední odborná učiliště a SOŠ zapojit, jsou také: 

1) Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky k prohloubení odborné 

kvalifikace 

2)  Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi  

3) Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hlavního 

města Prahy
92

- Jaro II. 

 

D) Programy Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig 

    Mimo grantové programy určené pouze pro pražský region mají pražské střední odborné 

školy a učiliště dále možnost zapojit se i do celoevropských vzdělávacích programů 

vyhlášených Evropskou komisí, jako jsou Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Tyto 

programy jsou v různých formách soustředěny na podporu oblasti celoživotního vzdělávání. 

Jejich realizace je naplánována na období let 2007 až 2013. Na úspěšné projekty lze získat až 

75% finančních prostředků z celkového objemu rozpočtu projektu od Evropské komise. 

 

1) Comenius - náplní programu je podpora individuální mobility žáků i pedagogických 

pracovníků od předškolního až po střední vzdělávání. Je zaměřen například na 

mezinárodní příhraniční či regionální spolupráci mezi školami. Rozvíjí vzdělávací 

programy škol v rámci projektů partnerství škol. Podporuje účast pedagogických 

pracovníků na různých formách vzdělávání. Napomáhá výměně zkušeností a poskytuje 

podporu projektů pro jejich praktické uplatnění ve vzdělávání a to i třeba v rámci šíření 

nových inovačních přístupů. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými 

lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti 

nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast 

v evropských záležitostech.
93
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2) Leonardo da Vinci -  cílem programu je podporovat výukové a vzdělávací potřeby 

všech účastníků odborného vzdělávání. Snaží se zvyšovat přitažlivost a zlepšovat 

úroveň odborného vzdělávání mimo jiné rozvojem jazykových dovedností spolu 

s podporou informačních a komunikačních technologií. Podporuje aktivity sloužící ke 

snadnějšímu získávání zkušeností a dovedností. Působí tak na zvyšování kvalifikace 

spolu s rozvojem osobních kvalit jeho účastníků. Vytváří podmínky pro spolupráci mezi 

vzdělávacími institucemi, podniky a sociálními partnery účastnícími se vzdělávání 

v Evropě.  Svým působením se snaží zprůhlednit uznávání kompetencí a kvalifikací 

pracovníků v rámci evropského prostoru, a napomáhat tak k zlepšování jejich mobility. 

 

 

3) Grundtvig -  program je zaměřen na vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání 

pracovníků. Snaží se zejména pomáhat dospělým, kteří získali jen základní vzdělání 

nebo nemají vůbec žádnou kvalifikaci. Nicméně je směřován k tomu, aby v rámci 

podpory celoživotního vzdělávání pomohl naplnit vzdělávací potřeby všech dospělých, 

a přispíval tak ke zvyšování jejich mobility. Jeho využití pražskými středními 

odbornými školami a učilišti by bylo možné pouze za předpokladu rozšíření jejich 

vzdělávacích programů o různé formy celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání 

dospělých.  

 

7.3 Další nástroje pro snížení dopadů krize na pražské střední odborné školy a 

střední odborná učiliště   

    Management SOŠ nebo odborného učiliště se za současné situace musí snažit především 

svou proaktivní politikou předcházet nežádoucím vlivům krize na školu. Snahou všech 

managementů pražských středních škol v době současného snižování počtu jejich žáků je 

vytvářet pro školu takové podmínky, které by v této době snižovaly nebezpečí její 

optimalizace nebo rušení. 

7.3.1. Rozšiřování vzdělávacího programu školy  

    Diverzifikace představuje významný způsob redukce podnikatelského rizika, a spočívá ve 

snaze rozložit riziko na co největší základnu. Nejčastějším druhem diverzifikace je rozšiřování 
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výrobního programu.
94

Rozšíření vzdělávacího programu pražského odborného učiliště nebo 

SOŠ není pro tyto školy ani zdaleka jednoduchou záležitostí. Jedná se opravdu o dlouhodobý 

projekt. Rozšíření vzdělávacího programu školy totiž často nezávisí pouze potřebách, jak je 

vidí sám management. Nezbytností je, aby škola disponovala potřebnými zdroji (zejména 

lidskými). Vlastní proces změny je pak závislý především na tom, jakým způsobem je 

rozšíření vzdělávání předloženo zřizovateli. On je tím prvním stupněm, kde musí management 

uspět se svým projektem na rozšíření vzdělávání předtím, než tato změna může být nakonec 

zaznamenaná například v registru škol.  

     Z tohoto pohledu se jeví nesmírně důležitým faktorem dlouhodobá příprava strategie 

střední odborné školy nebo odborného učiliště. Kroky, jež škola podnikla směrem k rozšíření 

svého vzdělávacího programu před započetím současné krize, jí proto v této době dávají 

výhodu před konkurencí. Minimálně stejně důležitým, ne-li přímo tím nejdůležitějším 

faktorem, jakým se pro školu v době krize jeví rozšíření jejího vzdělávacího programu, je 

samozřejmě to, jakým způsobem tato změna bude působit na chování veřejnosti. Škola musí 

být schopna změnu pozitivně představit co nejširší veřejnosti. 

 

    Způsobů rozšíření vzdělávacího programu SOŠ nebo SOU je několik: 

1) Rozšíření vzdělávání školy o další stupeň vzdělávání. Doplnit výuku o další 

možnosti vzdělávání v daném oboru tak, aby se vhodným způsobem navzájem 

doplňovaly - například u tříletých učebních oborů rozšířit nabídku o maturitní obory 

stejného zaměření, u maturitních oborů pak rozšířením studia o vyšší střední odborné 

vzdělávání atd. Snahou managementu je obsáhnout co největší spektrum studentů 

toužících po různých typech vzdělání v určitém oboru. Zároveň tak škola může získat i 

perspektivu déle studujících studentů. Částečně by se tak omezila závislost školy na 

nižším počtu přijatých studentů do prvního ročníku studia na škole. 

2) Rozšíření výuky na škole o příbuzné obory vzdělávání  –  škola se svou nabídkou 

snaží doplnit vzdělávací program školy. Tyto obory vzdělávání přímo souvisí s know- 

how školy, dalším využitím jejího současného technologického vybavení, s finančními 

a marketingovými možnostmi. Snahou managementu je vytvářet takové podmínky, 

které by působily na co největší okruh budoucích žáků toužících po dosažení školou 
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nabízeného vzdělání, ale v různých příbuzných oborech vzdělávání. Škola tedy může 

své vzdělávání obměňovat tak, aby bylo například stejně atraktivní pro dívky jako pro 

chlapce a obráceně.    

 

3) Rozšíření výuky na škole o nepříbuzné obory vzdělávání – snaha o zavádění oborů 

zcela odlišné povahy nesouvisejících s dosavadním vzdělávacím programem. Mění se 

tak celková školní strategie. Rozšíření výuky o nepříbuzné obory vzdělávání může s 

sebou pro školu přinášet potřebu zvýšených finančních nároků. Škola musí této změně 

koncepce přizpůsobovat svou PR, techniku, lidské zdroje atd. Změnou se škola může 

snažit reagovat na nové trendy v chování veřejnosti a využívat je ve svůj prospěch.   

Stejně tak se rozšířením výuky o nepříbuzné obory vzdělávání škola snaží oslovit větší 

spektrum veřejnosti. Změna tímto směrem může dlouhodobě výrazně snížit závislost 

organizace na změnách v poptávce veřejnosti po různých oborech vzdělávání. 

Nebezpečím se, ale může jevit zvláště absence tradice a nutnost věnovat zvýšenou 

pozornost marketinku celé akce. 

 

4) Nabídka nových forem vzdělávání – formou nabídky distančního a kombinovaného 

studia zaměřenou na vzdělávání dospělých. Rozšířit lze také svou nabídku o různé 

typy vzdělávání dospělých – školení, semináře, kurzy, e-learning, videokonference 

atd. Škola by tak alespoň částečně mohla nahradit úbytek žáků denního studia. 

Vytvořením centra celoživotního vzdělávání by se dala zajistit dlouhodobá perspektiva 

pražské střední odborné školy nebo odborného učiliště. Háček je, ale v tom, že 

například systém dílčích kvalifikací zatím u nás nefunguje tak jak se očekává. Lidé o 

něj nemají velký zájem. Nicméně v Evropě, například v Anglii nebo ve Skotsku, fungují 

demokratické vzdělávací systémy, pro které je typické, že jen zhruba třetina studujících 

se na tamních středních školách vzdělává v počátečním vzdělávání, zbylé dvě třetiny 

tvoří dospělí.
95

Dospělým často chybí motivace k dalšímu vzdělávání. Střední škola se 

musí vyrovnávat i s konkurencí různých soukromých agentur zaměřujících se na 

vzdělávání dospělých. Z tohoto důvodu je pro školu nezbytné k tomuto kroku získat 

masivní podporu jak z veřejných finančních prostředků, tak i v rámci spolupráce s 

orgány státní správy a samosprávy, zejména zřizovatele a úřadu práce.  
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5) Nabídka individuálního vzdělávacího plánu - nadaným žákům nebo žákům 

s určitým sociálním znevýhodněním. Cílená nabídka SOŠ nebo SOU směrem k těmto 

skupinám může přinést zvýšení zájmu z jejich strany. Nevýhodou je potřeba navýšení 

finančních prostředků, kterou zvláštní péče o tyto skupiny žáků s sebou přináší 

(nadstandardní pomůcky, nároky na další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.).  

Nabídka individuálního vzdělávacího plánu je plně v kompetenci ředitele školy, a 

proto je její zavedení do praxe pro management podstatně snadnější, než je tomu u 

předchozích způsobů rozšiřování školního vzdělávacího programu. 

 

7.3.2. Doplňková činnost školy 

    Podpora a rozvoj doplňkové činnosti školy musí být jedním ze základních obranných 

nástrojů managementu pražské střední školy v době současné krize. Prostředky získané 

pražskou SOŠ nebo SOU z doplňkové činnosti mohou alespoň částečně zmírnit dopady 

současné krize na školu. Účelem doplňkové činnosti je využít maximálně lidský potenciál 

dohromady s možnostmi, které nám skýtá vybavení a zařízení školy.  Mimo finanční efekt 

dále doplňková činnost přináší organizaci využití a rozvoj odborných znalostí pedagogů spolu 

se zvýšením jejich motivace, efektivnější využití školního vybavení. Škola také svou činností 

vchází více do podvědomí široké veřejnosti, a může tak na ni pozitivně působit. Management 

má tedy v rukách propagační prostředek velkého potenciálu. V neposlední řadě může mít tato 

činnost při vhodném zapojení studentů i pozitivní vliv na jejich výsledky. 

 

     Doplňkovou činností školy se myslí všechny činnosti školy, které nejsou vymezeny 

v hlavní činnosti. Příspěvková organizace může tuto činnost provozovat v souladu se zřizovací 

listinou a na základě vydaných živnostenských oprávnění. Rozsah doplňkové činnosti 

v pražské SOŠ nebo SOU může být nesmírně široký a odvíjí se zcela od podmínek v každé 

škole. 

7.3.3. Spolupráce školy se sociálními partnery 

   Pražské střední odborné školy a učiliště spolupracují se širokým spektrem sociálních 

partnerů. Dlouhodobým vytvářením podmínek pro oboustranně prospěšnou spolupráci 

s různými sociálními partnery škola získává zejména pro dobu svých existenčních problémů 
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velmi důležitou konkurenční výhodu. Základním principem oboustranné spolupráce je využít 

co nejlépe potenciál školy i sociálních partnerů. Spoluprací s firmami například škola získává 

snadnější prostor pro umísťování svých studentů do praxe, pořádání školení, seminářů či 

exkurzí atd. Zaměstnavatelé zároveň působí jako určitá zpětná vazba ke školním vzdělávacím 

programům. Tato spolupráce škole umožňuje snadnější zavádění nových inovativních metod a 

technologií do vzdělávání. S rodiči žáků je pak spolupráce vedena směrem k vytváření 

vhodného klimatu školy spolu s tvorbou příznivých podmínek pro vzdělávání jejich dětí. 

S ostatními středními školami pak škola spolupracuje na výměně zkušeností a to i 

v mezinárodním měřítku.  V rámci spolupráce se zaměstnavateli, zřizovatelem a úřadem práce 

mohou některé školy získat finanční podporu studia pro žáky formou stipendia. Vytváří se tak 

po celou dobu vzdělávání zvýšená motivace žáků a jejich rodinných příslušníků. Podporou ze 

strany sociálních partnerů může být také jakákoli forma sponzorského daru škole. 

 

7.3.4. Restrukturalizace školy 

  Restrukturalizace pražské SOŠ nebo SOU je nesmírně náročný a často velice bolestný 

proces. Škola k takovému kroku zpravidla sahá v době naprosté nezbytnosti. Restrukturalizaci 

školy můžeme chápat jako program, kterým management školy mění předmět vzdělávání nebo 

způsob, jakým se vzdělávání ve škole provádí. Podle hloubky restrukturalizace musí do tohoto 

procesu vedení školy zapojit i další partnery (zřizovatel atd.). Cílem je zajistit škole takové 

podmínky, které by ji ochránily před dopady současné krize (existenční starosti – 

optimalizace, nebezpečí zrušení atd.), a zajistily by jí tak dlouhodobou perspektivu. V rámci 

restrukturalizace musí škola provést například optimalizaci nákladů, změny v organizační 

struktuře, vzdělávacím programu, vymezit jasnou odpovědnost za úkoly pro jednotlivé 

pracovníky, snažit se hledat a maximálně využívat různé alternativní zdroje financování 

(prodej či pronájem části majetku atd.), omezit svou investiční činnost a zavést zejména 

opatření týkající se zvýšení zájmu ze strany pro školu relevantních skupin veřejnosti. 
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Analytická a výzkumná část 

8. Šetření 

 

Předmět a cíle šetření 

  Předmětem výzkumu prováděného šetření bylo hledání společných nebo rozdílných rysů u 

SOŠ a SOU zřizovaných hlavním městem Prahou jak v jejich práci například při oslovování, 

tak i v tom, čím mohou být limitovány. Cílem šetření bylo pokusit se přispět ke zjištění 

současného stavu pražských SOŠ a SOU, zároveň najít a upozornit na faktory, které by mohly 

při jejich využití působit v současné době směrem ke zlepšení postavení školy mezi 

konkurencí. Pomocí imitační strategie by totiž škola mohla těžit z některých aktivit a 

postavení konkurence. Samozřejmě nelze očekávat, že toto dílčí šetření může dokázat dát 

managementu pražské střední odborné školy nebo odborného učiliště přesný ucelený přehled 

všech možných faktorů potřebných ke zmapování veškeré činnosti konkurence. Datové, 

časové a další omezení nám umožnilo pouze vytvořit ilustraci určitých faktorů, které by za 

jistých okolností mohly kladně působit směrem k navýšení „tržního podílu školy“ na úkor 

konkurenčních škol. Nicméně, i přes všechny tyto nedokonalosti lze dojít k určitým závěrům, 

které mohou být pro managementy pražských středních škol podnětné. 

 

Výzkumný projekt 

     Šetření bylo prováděno na celkovém souboru středních odborných škol a učilišť 

zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy. Hypotézy nebyly formulovány, protože se 

jednalo o kvantitativní deskriptivní výzkum. Tento empirický výzkum je typově směrovaný na 

výzkum strategicko-koncepční (vytvářející podklady pro dlouhodobější plánování). Podle 

způsobu výběru výběrového souboru se pak dá také klasifikovat jako takzvaný 

neexperimentální typ výzkumu.  Za nezávislé proměnné jsou brány pražské střední odborné 

školy a učiliště. Za závislé proměnné potom užívání různých druhů informačních kanálů 

k oslovení zájemců o studium a vzorek specifických faktorů dlouhodobě působících na tyto 

školy. 

 

    Základním podkladem výzkumného šetření byl seznam škol zveřejněných na stránkách 

www.skoly.praha-mesto.cz/prehled-skolstvi/stredni-skolstvi - Přehled středních škol 

zřizovaných hlavním městem Prahou. Z tohoto přehledu vyplývá, že hlavní město Praha 

http://www.skoly.praha-mesto.cz/prehled-skolstvi/stredni-skolstvi
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zřizuje v současnosti 103 střední školy (37 gymnázií, 4 konzervatoře a 65 středních odborných 

škol a učilišť- u 3gymnázií je jejich součástí také střední odborná škola). Za základní soubor 

bylo proto vzato těchto 65 pražských SOŠ a SOU. Aby mohlo dojít k určitému zobecnění 

výsledků vlastního šetření, bylo osloveno všech těchto 65 škol. Výsledky šetření do určité 

míry může ovlivňovat nerovnoměrnost zkoumaného vzorku, proto se hned od začátku 

vycházelo z potřeby minimální návratnosti u 50% oslovených. Z tohoto důvodu se také 

při vytváření dotazníku přihlíželo k tomu, aby byl pro respondenty co nejjednodušší na 

vyplnění. Bylo zapotřebí, aby zde byly zastoupeny všechny typy pražských středních škol 

(patřící do středního odborného vzdělávání podle metodiky Ústavu pro informace ve 

vzdělávání) spolu s různými společenstvími, pod kterými se oslovené školy skrývají (vyšší 

odborné školy, obchodní akademie, střední průmyslové školy a odborná učiliště atd.). Vyšší 

odborné školy zřizované hlavním městem Prahou jsou na tomto seznamu zastoupeny všechny, 

protože jejich součástí je také vždy určitý typ střední odborné školy.  

 

Metody výzkumného šetření 

   Pro získávání dat bylo zvoleno dotazníkové šetření. Dotazníky obsahovaly polynomické 

otázky. Otázky se týkaly několika oblastí činnosti školy -  typy a formy poskytovaného 

vzdělávání školou, umístění a působení školy, formy komunikace školy s veřejností a poměr 

zastoupení dívek a chlapců ve třídách školy. Dotazníky byly managementům pražských 

středních škol zřizovaných hlavním městem Prahou rozeslány prostřednictvím internetu. Zde 

je velký předpoklad, že je vedení těchto škol schopno bez zkreslení odpovědět na položené 

otázky. Jako určitou nevýhodu tohoto způsobu dotazování lze spatřovat v absenci osobního 

kontaktu tazatele s dotazovaným. Tento nedostatek byl částečně kompenzován telefonickým 

kontaktem s tazatelem, který obsahovala průvodní žádost o vyplnění dotazníku. Na základě 

těchto telefonických kontaktů v rámci provedeného pokusného šetření byla například otázka č. 

7 následně více konkretizována pro další fáze šetření. 

 

Doba šetření a pokusné osoby 

    Dne 31.10. 2011 bylo provedeno pokusné šetření zasláním dotazníků na vzorku vybraných 

15 pražských středních odborných škol a učilišť s návratností 40% dotazníků (6 respondentů). 

Zbylým 50 pražským středním odborným školám a učilištím byly dotazníky zaslány dne 

21.11. 2011. Návratnost těchto dotazníků byla 48% (24 respondenti). Dne 12.12. 2011 bylo 

provedeno došetření pomocí opětovného rozeslání dotazníků zbylým již dříve obeslaným 35 
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managementům středních škol. Návratnost těchto dotazníků byla 14% (5 respondentů). 

Celková návratnost všech dotazníků od respondentů byla na konci tohoto šetření cca 54% (35 

respondentů). Z důvodu poměrně vysokého procenta návratnosti zaslaných dotazníků a 

možnosti určitého zkreslení u jiných způsobů získání odpovědí se nakonec raději nepřikročilo 

k jiným formám získávání odpovědí od respondentů v rámci prováděného došetřování.  

 

Jednotlivé skupiny pražských středních škol jsou mezi 35 vyplněnými dotazníky 

zastoupeny takto: 

1) Střední odborná učiliště nebo učiliště -7, (celkový počet těchto škol zřizovaných 

hlavním městem Prahou - 11) 

2) Obchodní akademie – 4, (8) 

3) Vyšší odborné školy – 7, (13) 

4) Hotelové školy – 1, (2) 

5) Střední průmyslové školy – 5, (9) 

6) Střední odborné školy – 11, (22) 

   Rozdělení těchto pražských odborných škol je vždy provedeno jen podle počátečního názvu 

dané školy, a tudíž neobsahuje různé typové kombinace zmíněných škol (střední odborná 

škola a střední odborné učiliště atd.). 

 

Zpracování šetření 

      Přesné zadání dotazníku předaného respondentům, tabulka zpracovaných dat i grafy 

jednotlivých otázek jsou potom také součástí této práce (viz přílohy). Výsledky jednotlivých 

šetření byly vyjádřeny číselnými hodnotami nominální škály. Výsledky měření jsou do 

tabulky i grafů tříděny podle frekvence odpovědí. Tabulka obsahuje pouze rozdělení dat podle 

absolutní a relativní četnosti. Jediným výpočtem vlastního výzkumu je výpočet relativní 

četnosti odpovědí. Graficky jsou data otázek znázorněna v jednoduchých sloupcových 

histogramech četnosti. Pouze u otázky číslo 7 byl zvolen výsečový graf při jejím grafickém 

zobrazení, je vhodnější pro názornější porovnání jednotlivých odpovědí této otázky.   

 

8.1     Zhodnocení výsledků šetření 

 

    Výsledky šetření zabývající se stupni vzdělávání, které poskytují pražské SOŠ a SOU, 

ukazují na to, že se většina zkoumaných škol snaží přizpůsobovat zvýšené poptávce veřejnosti 
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v tomto regionu po středoškolském vzdělání ukončeném maturitní zkouškou. Zároveň lze také 

z výsledků vysledovat aktivitu jednotlivých managementů směrem k rozšiřování nabídky 

vzdělávání ve školách. Větší počet zkoumaných škol se snaží rozšiřovat svůj program a 

nabízet více stupňů vzdělávání a tím svou nabídkou obsáhnout větší spektrum pro školu 

relevantní části veřejnosti. Výsledky dále ukazují na poměrně nízké zastoupení šetřených 

pražských středních odborných škol a učilišť na poskytování různých forem vzdělávání 

dospělých. Zde se tak objevuje možnost využití případného potenciálu těchto institucí, za 

pomoci kterého by mohly managementy vyplnit určitý prostor na trhu a tím třeba získaly 

podstatnou a snad i dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu pro svou školu v době krize.  

 

 

   Druhá otázka dotazníkového šetření se týkala doby působení školy v oblasti vzdělávání. 

Z výsledků šetření je patrné, že  velká část dotazovaných škol působí v oblasti vzdělávání 

dlouhodobě. Dá se tudíž předpokládat, že většina šetřených škol by tak svou prací i 

programem mohla být dlouhodobě v dostatečném podvědomí pro určité spektrum veřejnosti. 

Tento stav může institucím přinášet řadu pozitiv, ale zároveň i negativ při oslovování pro ni 

relevantních skupin veřejnosti. Do těchto kategorií pak jistě může patřit dostatečné 

obeznámení blízkého okolí s činností dané školy či určitá setrvačnost v pohledu veřejnosti na 

ni. 

 

 

   Třetí otázka dotazníkového šetření se vztahuje k umístění školy vzhledem k její dopravní 

dostupnosti. Dopravní dostupnost vzdělávacího zařízení je jistě jednou z velmi podstatných 

konkurenčních výhod střední školy při oslovování potenciálních studentů. Podle výsledků 

šetření by se dalo usuzovat, že zhruba polovina pražských SOŠ a SOU zřizovaných hlavním 

městem Prahou by mohla být výborně dopravně dostupná pro zájemce ze širšího okolí školy, 

kdežto druhá polovina těchto škol má o něco horší dopravní dostupnost pro širší okruh 

veřejnosti. Horší dopravní obslužnost tak může být brána do jisté míry jako určitý limitující 

faktor při oslovování budoucích studentů zhruba u poloviny pražských středních odborných 

škol a středních odborných učilišť zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy. 

 

 

    Čtvrtá otázka dotazníkového šetření se zabývá množstvím oborů, ve kterých je možno se 

ve škole vzdělávat. Smyslem této otázky nebylo ani tak získat přesné číslo počtu nabízených 
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oborů na jednotlivých školách, nýbrž spíše se pokusit odhalit určitou formu aktivity školy 

vedoucí mimo jiné také ke snížení jejího podnikatelského rizika. V tomto směru tato otázka 

vhodně doplňuje první otázku zabývající se stupni vzdělávání, které školy poskytují. 

Z výsledků vyplývá, že přibližně dvě třetiny škol účastnících se šetření poskytuje svým 

studentům možnost vzdělávat se v minimálně 3 oborech vzdělávání. Z těchto čísel spolu 

s porovnáním výsledků otázky č. 1 tak jasně vychází, že většina šetřených škol SOŠ a SOU 

zřizovaných hlavní městem Prahou se snaží nabízet zájemcům o studium širší spektrum 

vzdělávacích programů. Tato aktivita také může být určitým způsobem chápána jako jakýsi 

indikátor toho, jak velice aktivní je konkurence mezi jednotlivými pražskými středními 

školami v „ boji o žáka“.  

 

 

     Pátá otázka dotazníkového šetření se týká forem komunikace, které užívají pražské SOU a 

SOŠ zřizované Magistrátem hlavního města Prahy, aby vešly do styku s veřejností. Z výsledků 

šetření je patrné, že dotazované školy pouze v malé míře využívají klasické masové sdělovací 

prostředky, jako je rozhlas a televize. V oblasti médií se zkoumané školy snaží nejvíce 

využívat internet, v současné době nejdynamičtěji se rozvíjející informační kanál. Větší část 

zkoumaných škol využívá v rámci své propagace také tisk. Výsledky samozřejmě ukazují i na 

to, že mezi základní formy komunikace zmiňovaných škol patří osobní prezentace a klasické 

propagační tiskoviny (brožura, leták atd.). Celkově by se dalo z výsledků této otázky usuzovat, 

že většina šetřených škol používá širší spektrum komunikačních prostředků ke své propagaci. 

Z toho lze vyvozovat, že konkurenční výhodu při užívání komunikačních prostředků může 

škola stěží získat užitím jednoho z těchto komunikačních prostředků, a na druhé straně by 

případně některé školy mohly ve svůj prospěch využít určitého odklonu ostatních škol od 

masových médií.  

 

 

    Šestá otázka se vztahuje k prezentacím školy, při kterých škola vstupuje do osobního 

kontaktu s možnými zájemci o studium. Výsledky šetření této otázky znovu ukazují na aktivní 

PR politiku u většiny zkoumaných pražských středních odborných škol a učilišť. Naprostá 

většina škol se totiž setkává se zájemci o studium v rámci své cílené osobní prezentace dva a 

vícekrát v průběhu celého roku. Z výsledků dále vyplývá, že nejčastěji je tato prezentace 

pořádána v rozsahu dvou až pěti prezentací ročně. Avšak toto číslo je nutné brát pouze jako 

základ určitého porovnání chování konkurence, ze kterého by management školy mohl 
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vycházet při počátcích plánování frekvence své vlastní prezentace. Frekvence osobní 

prezentace školy by se samozřejmě měla zejména odvíjet od dlouhodobé efektivity tohoto 

propagačního prostředku pro danou školu. Z tohoto hlediska nelze z výsledků vyčíst hodnotu, 

jež by mohla pro školy být optimální.  

 

   Sedmá otázka dotazníkového šetření se zabývá tím, jaké je průměrné zastoupení chlapců a 

dívek ve třídách pražských SOŠ a SOU zřizovaných hlavním městem Prahou. Smyslem této 

otázky bylo zjistit, zda zkoumané instituce se vzděláváním nezaměřují více na jednu nebo na 

druhou skupinu populace. Z výsledků šetření vyplývá, že u více jak dvou třetin prověřovaných 

škol je zastoupení jedné ze skupin populace menší než deset žáků (žákyň) ve třídě.  Nelze zde 

proto zejména v době současné krize nevidět některými školami dosud nevyužitý potenciál. 

Příležitost managementu za této situace tudíž může být ve změně a modernizaci jednotlivých 

oborů vzdělávání ve škole tak, aby se postupně staly pokud možno co nejatraktivnější pro obě 

pohlaví. Nicméně v tomto bodě není možné zapomínat ani na určitou specifickou stránku 

některých oborů a jejich genderové zaměření. Tyto faktory pak mohou počínání managementu 

vedoucí tímto směrem ke zatraktivnění vzdělávání náležitě ztížit. 
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Závěr 

 

Závěrečné zhodnocení 

 

   Hlavním cílem této práce bylo ukázat možnosti, příležitosti a případná nebezpečí, se kterými 

se pražské střední odborné školy a učiliště zřizované Magistrátem hlavního města Prahy 

mohou setkat při své činnosti v současné době. Dalším cílem bylo z tohoto výčtu vytvořit 

ucelený materiál, který by mohl sloužit managementům pražských středních škol jako základ 

pro vytváření vlastní strategie v době snižování počtu žáků na těchto školách. Cílem vlastního 

šetření pak bylo najít případné další faktory, které by mohly působit směrem ke zvyšování 

zájmu žáků o studium na pražských středních odborných školách a středních odborných 

učilištích, a doplňovaly tak poznatky popsané v teoretické části práce. Za použití imitační 

strategie by totiž následně management pražské střední školy při zaměření se zejména na 

kvalitu činností, které provádí konkurence, mohl za určitých příznivých okolností vytěžit 

z této strategie navýšení svého současného podílu na „ trhu“. Práce by tak mohla být 

pomocníkem managementů pražských středních odborných škol a učilišť při volbě strategie 

krizového řízení školy v současné době, zvláště pak pomůckou pro začínající ředitele těchto 

institucí. 

   

   Stanovené cíle se podařilo naplnit. Pro splnění těchto cílů bylo na začátku především nutné 

si říci, jakým způsobem ovlivňuje působení rizikových faktorů chod školy, a že jsou různé 

změny a riziko z nich plynoucí nedílnou součástí jakéhokoli počínání každé školské instituce. 

Následně bylo zapotřebí rozčlenit možné rizikové faktory působící na školu do jednotlivých 

skupin (vnější a vnitřní rizikové faktory) a stanovit nebezpečnost jejich působení. 

 

  Další krokem bylo podívat se na podstatu krizového problému plynoucího pražskému SOU 

nebo SOŠ ze současného snižování počtu žáků, kteří přicházejí do středního vzdělávání. 

Samozřejmě společně s dopady (nebezpečí rušení škol, jejich optimalizace, snižování nároků 

na studenty atd.) na tato zařízení a odhadem předpokládaného vývoje založeném na dosud 

nepublikované prognóze Ústavu pro informace ve vzdělávání (viz strana 18). Pražské střední 

odborné školy a učiliště se také musí vyrovnávat se změnou zájmu o vzdělávání ze strany 

žáků. Žáci vstupující do středního vzdělávání si stále více a více vybírají obory zakončené 

maturitní zkouškou. O středoškolské obory vzdělávání s výučním listem žáci základních škol 
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nejeví dostatečný zájem, ačkoliv je v některých oborech na pracovním trhu po této pracovní 

kvalifikaci velká poptávka. 

 

  V následující části se práce zabývala vlivy působícími na strukturu středoškolského 

vzdělávání v Praze (charakteristická pro všechny pražské oblasti je poměrně nízká míra 

nezaměstnanosti, nejvyšší průměrné platy pracovníků v celé naší republice a daleko 

masivnější orientace místní ekonomiky na služby atd.). Úspěšnost a neúspěšnost střední školy 

zvláště v krizovém období je přímo spjata s náročností konkurenčního prostředí, ve kterém se 

škola nalézá. Mezi dalšími faktory ovlivňujícími konkurenci středních škol v pražském 

regionu tudíž byly mimo jiné zejména zmíněny vlivy struktury pražských středních škol, 

zastoupení žáků ostatních krajů a cizinců na pražských středních školách, vysoká poptávka po 

středním vzdělávání s maturitní zkouškou mezi žáky základních škol a působení Magistrátu 

hlavního města Prahy. 

 

   Dále se práce zaobírá dopady různých druhů nebezpečí pro školu vyplývajících v současné 

době ze snižujícího se počtu žáku v pražských SOŠ nebo SOU. Spolu s jejich předpokládaným 

dlouhodobým působením se přímo či nepřímo dotýkají doslova všech funkcí těchto zařízení. 

Ovlivňují zásadním směrem pro každou pražskou středoškolskou organizaci tak velice citlivé 

věci, kterými jsou klima školy, personální problematika, technologie a zařízení, tím zároveň 

hygiena a bezpečnost i řízení vlastního pedagogického procesu. Aby mohla středoškolská 

organizace s krizí efektivně bojovat, měla by mít dobře zmapovaná všechna nebezpečí pro ni 

z tohoto stavu plynoucí. Nebezpečí ovlivňující klima školy lze spatřovat například v tom, že 

v době krize bývají pro managementy škol prvořadé výkonové a ekonomické ukazatele školy 

(zvyšují se nároky na pedagogické pracovníky), ale psychosociální problémy uvnitř školy se 

často neřeší nebo až když se objeví jako veliký problém. Zaměstnanci také mohou ztrácet 

pocit sounáležitosti se školou a upřednostňovat osobní cíle před cíli školy. Se zhoršujícími se 

vztahy na pracovišti se mění podmínky pro přirozený rozvoj pedagogů a nemůže se ani 

zlepšovat výuka ve škole atd. 

 

     Dopady snižujícího se počtu žáků pražských SOŠ a SOU ovlivňují personální politiku 

těchto institucí a mohou se týkat zejména toho, že v době současné krize se jim nemusí 

dostávat dostatečného množství finančních prostředků na efektivní politiku podpory 

odměňování pracovníků nebo na kontinuální vzdělávání pedagogických pracovníků. Tím také 

může být zároveň nepřímo i brzděna přirozená obměna pracovníků na většině pražských SOU 
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a SOŠ zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy. Školy pak mají omezeny možnosti 

efektivního zavádění nových vzdělávacích oborů do výuky, které jsou také přímo závislé od 

potenciálu lidských zdrojů školy. Kvalita výuky může ztroskotávat nebo trpět vlivem špatných 

rozhodnutí managementu v oblasti přizpůsobování se zaměstnanců novým pracovním 

podmínkám. Nevyhovující pracovní podmínky při delším působení mohou negativně ovlivnit i 

zdravotní stav pracovníků atd. Managementy pražských SOU a SOŠ by mohly pro zlepšení 

této situace svoji pozornost více směrovat do oblasti odměňování pracovníků, které nemá 

hmotnou povahu a spojuje se s uspokojením pracovníků z vykonané práce. Vytvářet tak i 

základ pro příjemné pracovní prostředí na základě korektního vztahu mezi pracovníky a 

managementem. 

 

   Pokud chce středoškolská organizace poskytovat plnohodnotné vzdělávání 

konkurenceschopné a uplatnitelné na trhu práce, je nezbytné, aby cíleně investovala do 

modernizace vybavení umožňující zavádění nových metod a postupů do vzdělávání. Zejména 

odborné školství by pak mělo mít tu schopnost posilovat u studentů kompetence týkající se 

zavádění nových technologií do praxe. Střední škole nestačí nové technologie jen vlastnit, ale 

musí disponovat i potřebnými znalostmi k jejich efektivnímu využití. Zařízení a technologie 

jsou jedním z faktorů, který také výrazně ovlivňuje hygienu a bezpečnost ve škole. V době 

současné krize může být naplnění tohoto bodu pro managementy pražských SOŠ a SOU často 

velice obtížně splnitelný úkol. 

 

    Nicméně je třeba si uvědomit, že podmínky ke vzdělávání jsou na každé pražské střední 

škole rozdílné a závislé na podmínkách vnějšího a vnitřního prostředí školy. Od toho by se 

samozřejmě měla odvíjet i strategie každé střední školy. Reakce managementu pražské střední 

odborné školy nebo středního odborného učiliště na problém snižujícího se počtu žáků 

přicházejících ze základních škol v závislosti na stoupající konkurenci pražských středních 

škol pak může být v podstatě dvojí. Nedělat nic (reagovat na situaci minimálně a čekat, jak se 

situace vyvine) nebo se snažit situaci co možná nejvíc přizpůsobit hledáním nových způsobů 

řešení a inovací. Ve svých inovacích, aby mohly být úspěšné, by management měl vycházet 

zejména z potřeb různých skupin sociálních partnerů participujících na vzdělávání školy. 

 

    Pražské SOŠ a SOU jsou dlouhodobě nuceny se přizpůsobovat novým trendům. Vše má 

samozřejmě i přímou souvislost se současnou větší potřebou odborné školy získávat a 

efektivně využívat finanční prostředky nutné pro chod a rozvoj školy. Nástrojů pro boj 
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s konkurencí a zajištění kvalitnějších podmínek vzdělávání, na zajištění financí, zlepšení 

image, klimatu, prostředí, kultury školy apod. mají pražské střední odborné školy a učiliště 

v době současné krize hned několik (např. kvalitní PR, promyšlená grantová politika + další 

prostředky na snížení podnikatelského rizika školy).  

    Kvalitní PR je založen na práci s veřejností, ovlivňování veřejnosti a směrování vlastní 

politiky směrem k větší otevřenosti a potřebám všech sociálních partnerů participujících na 

vzdělávání střední školy. Zároveň slouží PR střední odborné školy nebo odborného učiliště 

jako nástroj pro získání finančních prostředků či jiné neméně podstatné podpory pro činnost 

školy. Škola, aby byla ve svých záměrech a plánech úspěšná, musí dát veřejnosti o sobě 

pozitivní formou vědět. Mezi nejpoužívanější prostředky PR pražské SOŠ a SOU  by tak měly 

jistě patřit lobbistické aktivity, společenské aktivity pořádané školou, inzerce školy, osobní 

prezentace školy, rozhovor atd. Metody komunikace s veřejností by škola měla užívat 

z hlediska jak jejich důvěryhodnosti, tak i vlastních možností. Ve své  PR komunikaci by se 

ale pražské školy měly vyvarovat chyb (např. přemíra nebo nedostatek předávaných informací 

veřejnosti, zkreslování informací, upřednostňovaní určité skupiny veřejnosti atd.). 

  Při získávání podpory z prostředků grantových programů každá pražská střední škola bojuje 

s konkurencí. Počet typů různých konkurentů je závislý od zaměření grantového programu, do 

kterého se škola hodlá zapojit. Pražské střední odborné školy a střední odborná učiliště mají 

možnost upírat svou pozornost v rámci vlastní grantové politiky na celoměstské programy 

podpory vzdělávání pro území hlavního města Prahy; fond Cesta ke vzdělávání; operační 

program Praha – Adaptabilita nebo programy Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig. 

  Další nástroje, které mohou pražské střední odborné školy a střední odborná učiliště využít 

pro zmírnění dopadů krize, jsou například různé formy rozšiřování vzdělávacího programu 

školy; doplňková činnost školy; různé formy spolupráce se sociálními partnery školy nebo 

restrukturalizace školy.  

 

   Součást práce tvořilo dále výzkumné šetření, jehož cílem bylo přispět ke zjištění 

některých společných či rozdílných rysů v práci pražských SOŠ a SOU, zároveň snaha najít a 

upozornit na faktory, které by mohly při jejich využití působit směrem ke zlepšení postavení 

školy. Pomocí imitační strategie by totiž škola mohla těžit z některých aktivit a postavení 

konkurence. Tato část doplňuje poznatky popsané v teoretické části o několik zjištění 
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týkajících se činnosti těchto škol. Samozřejmě nelze očekávat, že toto dílčí šetření může 

dokázat dát managementu pražské střední odborné školy nebo odborného učiliště přesný 

ucelený přehled všech možných faktorů potřebných ke zmapování veškeré činnosti 

konkurence. Datová, časová a další omezení nám umožnila pouze vytvořit ilustraci určitých 

faktorů, které by za jistých okolností mohly kladně působit směrem k navýšení „tržního podílu 

školy“ na úkor konkurenčních škol. Nicméně i přes všechny tyto nedokonalosti lze dojít 

k určitým závěrům, které mohou být pro managementy pražských středních škol podnětné.  

    Ze zjištěných fakt lze usuzovat, že se většina pražských SOŠ a SOU škol snaží 

přizpůsobovat zvýšené poptávce veřejnosti v tomto regionu po středoškolském vzdělání 

ukončeném maturitní zkouškou. Zároveň lze také z výsledků vysledovat aktivitu jednotlivých 

managementů směrem k rozšiřování nabídky vzdělávání ve školách. Možnosti využití 

potenciálu pražských středních odborných škol a učilišť pak lze spatřovat zejména v poměrně 

nízkém zastoupení těchto institucí v současné době na poskytování různých forem vzdělávání 

dospělých. Dá se také podle výsledků předpokládat, že zhruba polovina pražských SOŠ a SOU 

zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy může být při oslovování zájemců o studium 

určitým způsobem limitována svou horší dopravní obslužností. 

    Z výsledků je také patrné, že převážná většina dotazovaných škol působí v oblasti 

vzdělávání dlouhodobě. Dá se tudíž předpokládat, že jednotlivé školy by tak svou prací i 

programem měly být ve vysoké míře v dostatečném podvědomí velké části veřejnosti. Z 

tohoto zjištění opírajícího se o výsledky šetření v oblasti PR aktivit a počtů nabízených oborů i 

jejich forem spolu s poukazem na některé závěry této práce i další výsledky ze šetření (V. 

Benáček - zmiňované v této práci) lze říci, že konkurence mezi pražskými středními školami 

je aktivní. Před managementy pražských SOŠ a SOU zřizovanými Magistrátem hlavního 

města Prahy tak stojí velmi obtížný úkol v době současné krize se co nejlépe vyrovnat jak 

s dopady na vlastní instituci, tak i se silnou konkurencí na „trhu“. 

   Jakákoli konkurenční výhoda za této situace může tak být pro každou školu nesmírně 

důležitá. Jak naznačují další výsledky našeho šetření, zkoumané školy užívají při komunikaci 

s veřejností kombinace různých komunikačních prostředků. Je zde vidět také patrný odklon 

šetřených škol od využívání masových médií. Zde tedy lze vidět možný prostor pro získání 

jisté konkurenční výhody pro PR pražské SOŠ nebo SOU. Další potenciál pro získání určité 

konkurenční výhody lze též spatřovat v prostoru managementů modernizovat nabízené obory 

vzdělávání tak, aby byly atraktivní pro obě pohlaví. Z výsledků šetření totiž vyplývá, že u více 
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jak dvou třetin prověřovaných škol je zastoupení jedné ze skupin populace menší než deset 

žáků (žákyň) ve třídě. Nelze zde proto zejména v době současné krize nevidět některými 

školami dosud nevyužitý potenciál. Příležitost managementu za této situace tudíž může být ve 

změně a modernizaci jednotlivých oborů vzdělávání ve škole nastavena tak, aby se postupně 

staly pokud možno co nejatraktivnější pro obě pohlaví. Nicméně v tomto bodě není možné 

zapomínat ani na určitou specifickou stránku některých oborů a jejich genderové zaměření. 

Tyto faktory pak mohou počínání managementu vedoucí k zatraktivnění vzdělávání náležitě 

ztížit. 

 

    Tím, že se u každé školy svým způsobem jedná o specifické prostředí, bylo by nepraktické 

uchylovat se v této práci ke konkrétním doporučením. Je na každém managementu pražské 

SOŠ nebo SOU, aby se sám rozhodl, co pro vlastní zařízení považuje v tom daném okamžiku 

za dobré či užitečné, a jakým směrem se dále bude ubírat jeho činnost. Nicméně i 

k takovémuto rozhodnutí každý z nás potřebuje pokud možno ucelené informace. Zdroje 

informací máme v dostatečném množství, problémem je tu spíše čas nutný ke sběru, selekci a 

vyhodnocení všech informací. Jak se vše kolem nás rychle vyvíjí, mění se samozřejmě s tím i 

požadavky na činnost středních škol, a proto je velice obtížné formulovat jednoznačný závěr 

této práce. Snaha být o krok před konkurencí nás nutí neustále se zlepšovat či hledat jiné 

možnosti. Jsme stále inspirováni novými nápady a musíme se postupně přizpůsobovat vývoji 

kolem nás. Mění se podle toho i nabídky pražských středních odborných škol a odborných 

učilišť, vznikají nové typy škol, rozšiřuje se jejich nabídka i možnosti na nich studovat. 

K tomu, abychom měli tuto cestu co nejvíce usnadněnou, by bylo dobré cíleně pracovat s 

určitou databází našich možností, příležitostmi či případnými nebezpečími, neustále ji 

doplňovat a inovovat. Tato práce pak může být v podstatě chápána jako určitý základ takovéto 

databáze. 
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http://csicr.cz/Výroční%20zpráva%20České%20školní%20inspekce%20za%20školní%20rok%202009/2010
http://skoly.praha-město.cz/Pro-verejnost/vyroceni-zprava
http://skoly.praha-město.cz/Pro-verejnost/vyroceni-zprava
http://www.msmt.cz/file/15149
http://www.csicr.cz/cz/856%2087-zacatek-skolniho-roku-20112012
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Přílohy 

Dotazník 

Dotazník pro management pražských středních odborných škol a učilišť  
Prosím zakřížkujte nebo jinak zvýrazněte jednu či více odpovědí dle skutečného stavu. 

 
1. Jaké stupně vzdělávání Vaše škola poskytuje:  

   a)   střední vzdělání 

   b)   střední vzdělání s výučním listem 

   c)   střední vzdělání s maturitní zkouškou 

   d)   vyšší odborné vzdělání  

   e)   nástavbové studium 

   f)   různé formy dalšího vzdělávání pracovníků 

   Jiné: 

2. Jaká je doba působení Vaší školy v oblasti vzdělávání: 

   a)   do 10 let 

   b)   do 20 let 

   c)   do 30 let 

   d)   do 40 let 

   e)   více jak 50 let 

   Jiné: 

3. Kolik zastávek autobusu či tramvaje je Vaše škola vzdálena od stanic metra nebo vlaku: 

   a)   je poblíž stanice metra nebo vlaku 

   b)   je jednu zastávku autobusu nebo tramvaje od stanic metra nebo vlaku 

   c)   je dvě až tři zastávky autobusu nebo tramvaje od stanic metra nebo vlaku 

   d)   je do pěti zastávek autobusu nebo tramvaje od stanic metra nebo vlaku 

   e)   je to více jak pět zastávek autobusu nebo tramvaje od stanic metra nebo vlaku 

   Jiné: 

4.  V kolika oborech vzdělávání podle počtu ŠVP poskytuje Vaše škola vzdělání: 

   a)   jednom 

   b)   dvou 

   c)   třech 

   d)   čtyřech 

   e)   pěti 

   f)   více jak pěti 

   Jiné: 

5. Jaké jsou formy komunikace Vaší školy s veřejností: 

   a)   kontakt s bývalými žáky/studenty školy 

   b)   tisk 

   c)   rozhlas 

   d)   televize 

   e)   internet 

   f)   osobně (např. při dnu otevřených dveří, besídkách, výstavách apod.) 

   g)   katalog, brožura, leták apod. 

   h)   spolupráce se školami nižšího stupně vzdělávání 

   Jiné: 

6. Jak často pořádáte dny otevřených dveří nebo jiné prezentace školy, kde se osobně setkáváte se zájemci 

o studium: 

   a)   jedenkrát ročně 

   b)   dvakrát až pětkrát ročně 

   c)   šestkrát až desetkrát ročně 

   d)   více jak desetkrát ročně 

   Jiné: 

7. Jak jsou průměrně tvořeny třídy ve Vaší škole (co do poměru chlapů a dívek nebo obráceně) bez ohledu 

na celkový poměr chlapců a dívek ve škole : 

   a)   zhruba stejně ( 15 až 10 osob) 

   b)   méně jak 10 osob  

   c)   méně jak 5 osob    
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Tabulka 

 

Tabulka výsledků pražských středních odborných          

škol a odborných učilišť zřizovaných hlavním                       

městem Prahou (35 respondentů): 

 
Číslo otázek 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Frekvence stavu a) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

5 

- 

14% 

 

1 

- 

3% 

 

12 

- 

34% 

 

5 

- 

14% 

 

27 

- 

77% 

 

1 

- 

3% 

 

8 

- 

23% 
Frekvence stavu b) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

15 

- 

43% 

 

3 

- 

9% 

 

5 

- 

14% 

 

3 

- 

9% 

 

23 

- 

66% 

 

27 

- 

77% 

 

14 

- 

40% 
Frekvence stavu c) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

29 

- 

83% 

 

3 

- 

9% 

 

10 

- 

29% 

 

9 

- 

26% 

 

4 

- 

11% 

 

4 

- 

11% 

 

13 

- 

37% 
Frekvence stavu d) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

7 

- 

20% 

 

1 

- 

3% 

 

8 

- 

23% 

 

2 

- 

6% 

 

6 

- 

17% 

 

3 

- 

9% 

 

- 

- 

- 
Frekvence stavu e) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

9 

- 

26% 

 

27 

- 

77% 

 

0 

- 

0% 

 

4 

- 

11% 

 

33 

- 

94% 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 
Frekvence stavu f) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

6 

- 

17% 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

12 

- 

34% 

 

35 

- 

100% 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 
Frekvence stavu g) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

34 

- 

97% 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 
Frekvence stavu h) 

Absolutní četnost 

- 

průměrná četnost 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

23 

- 

66% 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 
Příklad výpočtu: 
 

Průměrná četnost = (absolutní četnost odpovědí/celkový počet respondentů) x 100 [%] 

 

Průměrná četnost odpovědí otázky 5 ( u stavu b) = (23/ 35) x100 = 0,657 x 100 = 66% 
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Grafy 
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23%

40%

37%

Graf otázky č.7

Zhruba stejně chlapců a dívek ve 
třídě školy

Chlapců nebo dívek méně jak 10 
ve třídě školy

Chlapců nebo dívek méně jak 5 ve 
třídě školy

 

 

 

 

 


