
Příloha č. 1 – rozhovory 

Rozhovory nebyly nahrávané, tazatelka si se svolením respondentů dělala poznámky. Z toho 

důvodu nemůže být přesný obsah rozhovoru přenesen. Tazatelka všechny rozhovory hodnotí 

jako uvolněné, přátelské a vzájemně vstřícné. Jelikož polostandardizovaný rozhovor jako 

výzkumný nástroj je náročný způsob výzkumu, nebylo možné se striktně držet stanovených 

okruhů.  

1. Rozhovor s ředitelkou Mateřské školy Kralovice  

Po předchozí osobní návštěvě proběhl rozhovor na přání paní ředitelky v budově městského 

úřadu v kanceláři odboru školství dne 19. 1. 2012.  

Ředitelka mateřské školy je ve funkci od roku 2000. Mateřská škola vstoupila do právní 

subjektivity již v roce 1995 jako jedna z prvních mateřských škol v republice. Právní 

subjektivitu vnímá paní ředitelka ne  plně účinnou. Stále se někomu zodpovídá a plní úkoly a 

přání všech řídících orgánů – zřizovatele, odboru školství ORP Kralovice, krajského úřadu. 

Nastavení systému řízení v mateřské škole je dle jejích slov vyhovující (RVP, ŠVP) jen něco 

jiného je popsaný systém řízení vlastní školy na papíře a něco jiného je realita. Podmínky pro 

individuální přístup k dítěti jsou nemožné při celkovém počtu 24 dětí na třídu. Na rozdíl od 

většinové společnosti vnímá finanční ohodnocení jako dostačující, nejen své, ale i ostatních 

zaměstnankyň školy. Vztah zřizovatele a školy vnímá celkem pozitivně a uvědomuje si 

význam dobrého vztahu. Dle jejích slov by reakce zřizovatele na časté změny zákona, které se 

týkají jejich spolupráce, mohla být více explicitní. Ředitelka školky nerozumí reakci 

zastupitelů na odměny ředitele navrhované odborem školství ORP, které musí rada města 

schválit, přestože jsou financována z rozpočtu školy a ne z rozpočtu zřizovatele. Setkává se 

občas s nepochopením a podřízené učitelky školy, jejichž odměny určuje ředitelka, mají ve 

skutečnosti odměny vyšší. Problémem v kralovické školce jsou děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, které narušují celkový řád a atmosféru ve škole a tím pádem 

vztahy mezi dětmi a ztěžují práci učitelky. Přítomnost vyspělého školství je pro město 

rozhodně přínosem a je  velmi důležitým faktorem pro jeho klima. Z tohoto důvodu ředitelka 

chápe i vesničky, které zřizují školky s velmi nízkým celkovým počtem dětí a vedení obce 

bojující za jejich udržení, přestože je to pro všechny velmi neekonomické. Zavřením školy 

v obci se výrazně zhoršuje kulturní život a pro celkový rozvoj obce je to krok zpátky. 

2. Rozhovor s ředitelkou ZŠ Kralovice (uskutečněný společně s bývalým předsedou 

národního výboru a bývalým ředitelem střední školy) 



Na základě telefonického hovoru byl zprostředkován rozhovor s ředitelkou základní školy. 

Jelikož paní ředitelka je v příbuzenském vztahu s bývalým předsedou Národního výboru 

Kralovice a bývalým ředitelem Střední školy Kralovice, byla tazatelkou požádána                        

o zprostředkování rozhovoru i s těmito osobnostmi města. Díky ochotě paní ředitelky, 

výbornému organizačnímu talentu a dobrým pracovním vztahům proběhl dne 23. 1. 2012 

rozhovor v ředitelně školy se všemi výše zmíněnými účastníky. Rozhovor se změnil 

v plodnou diskusi, která je tazatelce přínosem nejen při psaní diplomové práce, ale                     

i v dalším profesním životě. Ředitelka Základní školy Kralovice je ve funkci od roku 2004, 

její manžel ředitel Střední školy Kralovice byl ve funkci od roku 2001 do roku 2011. Bývalý 

předseda národního výbor stál v čele města od roku 1975 do roku 1990. 

Celkový názor na současné řízení školství mají ředitelka i ředitel stejný. Shodují se, že vývoj 

politické scény ovlivňuje vývoj našeho školství. Za dobu ředitelování se vlivem politických 

změn několikrát změnil školský zákon, řada předpisů, nařízení. Ředitelka zdůrazňuje, že 

učitelé vytvořili podle RVP vlastní ŠVP, který je v současné době obecně kritizovaný. 

Realizace těchto novot je přesouvána na bedra ředitelů a učitelů a neustálý nedostatek 

finančních prostředků šíří pocit nejistoty v učitelském sboru. Ředitel doplňuje, že chybí 

jednoznačný systém,  na manažerských místech chybí odborníci a školy, přestože mají právní 

subjektivitu, jsou ve skutečnosti pod mocí svých zřizovatelů. Systém hodnocení škol je 

nejednotný, neobjektivní,  bez předem známých kritérií. Bývalý předseda národního výboru 

hodnotí současný systém řízení jako velmi náročný pro ředitele. V době jeho řízení měl ředitel 

mnohem méně administrativních, pracovněprávních, ekonomických a jiných povinností a 

mohl se více věnovat řízení výuky. Systém řízení vlastní školy souvisí především s výše 

uvedeným, tvrdí ředitelka základní školy. Přesto řízení vlastní školy vnímá celkem pozitivně a 

díky zpětné vazbě zjišťuje, že systém vlastního řízení je dobře nastavený. Nevyhovuje jí 

oddělené financování na pedagogické a nepedagogické pracovníky, tvrdí, že dochází 

k neadekvátnímu odměňování. Ředitelka chce učitele motivovat k nadstandardní práci, musí 

je motivovat i finančně. Z její zkušenosti to takhle funguje, což díky rozdělenému způsobu 

financování nelze. Také rozpočet na provoz školy pokrývá pouze běžný provoz bez 

modernizace prostor. Škola stojí 30 let a prvních 20 let se neuskutečnily žádné úpravy a 

opravy a jsou prostory, které jsou stále zastaralé, nemoderní a poničené. Ředitele střední školy 

v řízení negativně ovlivnilo politické zasahování zřizovatele (zřizovatelem střední školy je 

Plzeňský kraj) do jeho kompetencí ředitele. Pozitivně vnímá možnost ovlivňovat 

v konkurenčním prostředí skladbu oborů střední školy. Oba ředitelé mají shodný názor na 



školskou radu. Shodují se, že je to zbytečná instituce. Paní ředitelka doplňuje, že zřejmě 

občané státu nemají zkušenosti s tímto způsobem práce a že by se lidé měli naučit využívat 

školské rady tak, aby byla všem prospěšná. Z vlastní zkušenosti ví, že velkou roli hraje, kdo je 

zvolen za člena školské rady a kdo je její předseda. Oba oslovení ředitelé s odstupem času 

vnímají svoji práci pozitivně a nic by neměnili. Ředitelka školy doplňuje, že začátky byly 

těžké, zkušenosti s vedením školy nulové, škola byla ve špatném stavu a podvědomí 

pedagogického sboru i veřejnosti o profesionalitě pedagogického povolání chabé. Musela 

nastavit hranice mezi vedením školy a pedagogickým sborem, mezi diskusí a urážkami, 

docílit kolegiality v učitelském sboru a celkově neustále pracovat na kultuře školy. 

Vztah zřizovatele a ředitele má celkový význam pro rozvoj města. Dle slov ředitele střední 

školy musí být partnerský, nikoliv podřízený. Ředitelka základní školy zdůrazňuje, že vztah 

zřizovatele a ředitele je pro její práci zásadní. Musí být nastaven v rovině respektu, dialogu a 

oceňování práce, ale i v rovině prosazování smysluplných požadavků jedné                  i druhé 

strany a dosahování kompromisů. Město se stává centrem vzdělanosti a škola se zapojuje 

svou činností do života města a obohacuje jej. Školství se týká každého občana ve městě, 

každý má někoho ve škole – děti, vnoučata, známé. Na obou stranách katedry. Proto je škola 

v centru zájmu všech obyvatel města a korektní vztahy mezi školou a městem jsou také 

odrazem kvality obou subjektů. S tím souhlasí i ředitel školy a zdůrazňuje, že školství se týká 

všech občanů. Bývalý předseda národního výboru také zdůrazňuje důležitost vztahu 

zřizovatele a školy. Je pro všechny důležité vědět, že důležitou prioritou obce je školství, 

které má pro rozvoj města velký význam. Během svého působení v čele města vždy přikládal 

rozvoji školství velký důraz, školy vždy podporoval a právě on se zasloužil o stavbu nové 

školní budovy, která i po 30 letech existence stále patří mezi nejhezčí v kraji (názor tazatelky 

získaný na základě navštívených škol).  

3. Rozhovor s ředitelkou Základní školy praktické Kralovice 

Na základě osobní návštěvy proběhl rozhovor s ředitelkou školy v její kanceláři dne 2. 2. 

2012. Paní ředitelka je ve funkci od roku 2000. Během vzájemné diskuse paní ředitelka 

konstatovala, že úroveň ministra je odrazem ministerstva. Celkový systém řízení školství je 

dle jejích slov nekoncepční, chybí systém. Navrhované změny jsou nepřipravené, ať se to 

týká změny financování, integrace nebo inkluze. Neustále dochází ke změně zákonů                     

a vyhlášek, jsou používány složité, nesrozumitelné formulace a následné výklady MŠMT 

odporují zákonu (tím má na mysli současnou problematiku konkurzů ředitelů) a dochází 

k nesouladu přechodných ustanovení s dikcí zákona. Orientace v této problematice je pro 



ředitelku školy stále náročnější. Dále se paní ředitelka vyjádřila k současnému aktuálnímu 

problému reformy regionálního financování, které na ni působí jako nástroj pro likvidaci 

malých a speciálních škol. Kontrolní systém ve školství má pouze administrativní charakter, 

chybí metodická pomoc a vzdělávací proces a dítě samotné nikoho nezajímá. Názor na řízení 

ve vlastní škole vnímá ředitelka také jako silně administrativní a těší se na hodiny, kdy 

vyučuje žáky. Kromě přemíry papírování ji zatěžuje nedostatek finančních prostředků od 

zřizovatele, přestože jejich spolupráce je na dobré úrovni a ředitelka chápe, že nedostatek 

finančních prostředků je problémem všech škol. Uvědomuje si významné postavení 

zřizovatele a jeho zásadní vliv na chod školy. Zřizovatel ovlivňuje spoustu věcí – finance, 

jmenuje a odvolává ředitele, vykonává kontrolní činnost. Zároveň tvrdí, že školství je součástí 

strategie rozvoje měst. Tím se náš rozhovor odklonil od tématu č. 1 ke vztahu zřizovatele a 

školy. Tazatelka se nenásilně vrátila k původnímu scénáři a převedla hovor na téma „význam 

školské rady“. Její smysl považuje paní ředitelka ve speciálním školství jako formalitu, pokyn 

ke svolání dává pouze ona. Přestože školská rada za nic nezodpovídá, může se vyjadřovat 

téměř ke všemu – rozpočtu školy, rozboru hospodaření, školnímu řádu atd. a nyní dokonce 

podává návrh na odvolání ředitele z funkce. Zástupci školské rady z řad rodičů jsou převážně 

absolventi jejich základní školy praktické. Svoji práci vnímá paní ředitelka jako velmi 

náročnou, přesto naplňující a uspokojivou a nic by nedělala teď po 11 letech ředitelování 

jinak: „chyby ve vlastní práci jsou důležité, abychom se je naučili překonávat, každá překážka 

v práci dává novou zkušenost a posouvá člověka dál.“ Zdůrazňuje, že vedle vlastního 

hodnocení ji hodnotí především „jiní“ – rodiče, zřizovatel, veřejnost, občané města. Na 

otázku, zda by se přihlásila do konkurzu, pokud by věděla, co vše obnáší funkce ředitelky 

školy, nezná odpověď. Jak je uvedeno výše, ředitelování je práce náročná, ovšem naplňující a 

uspokojivá. Ve speciálním školství obzvlášť. 

4. Rozhovor s bývalou ředitelkou Základní školy Kralovice 

Po předchozí návštěvě se rozhovor s bývalou ředitelkou Základní školy Kralovice  uskutečnil 

dne 3. 2. 2012 v jejím domě v Kralovicích. Bývalá ředitelka základní školy byla ve vedení 

školy od roku 1979 do roku 1990. Problematika současného a minulého systému řízení 

školství ji stále zajímá, mezi její přátele patří ředitelé škol a učitelé. Uvědomuje si velmi 

zřetelně rozdílnost stávajícího   a minulého systému řízení školy. Důrazně poukazuje na 

důležitost vztahu zřizovatele      a školy, což je její jediný shodný názor na současný styl 

řízení. V době jejího vedení školu zabezpečoval personálně, ekonomicky, finančně              a 

administrativně okresní výbor. Ředitelka školy navrhovala výši odměn učitelů, která byla díky 



dobré spolupráci   s okresním výborem většinou schválena. Provoz školy stále hradilo město. 

Ředitelka školy úzce spolupracovala se školskou komisí, která byla ustanovena při národním 

výboru, se sdružením rodičů a přátel školy (SRPŠ), jejímiž členy byly rodiče žáků školy, s 

revolučním odborovým hnutím (ROH), kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci školy. 

Ředitelka školy se domnívá, že tato sdružení měla důležitý význam při spolupráci a pomoci 

škole, ale neměla žádné pravomoci týkající se zásahů do výuky. Do výuky zasahovala pouze 

předmětová komise, kterou tvořily učitelé školy a cílem komise bylo zajistit vzájemné vazby 

mezi jednotlivými předměty na základě stanovených osnov. Ředitelka nesouhlasí se 

současnými rámcovými programy, které má každá škole vlastní. Direktivní řízení jedné 

politické strany výuku nijak neovlivňovalo, sice vše muselo být podepsané od zástupců 

vedoucí strany, ale do výuky nezasahovalo a na malém městě vše bylo sjednáno na základě 

dohody a vzájemných vztahů. Tehdejší předseda národního výboru si, dle slov bývalé 

ředitelky školy, rovněž uvědomoval důležitost rozvoje školství   a školy ze své pozice 

všestranně podporoval. Školu kontroloval okresní a krajský výbor, ale především se jednalo o 

kontroly civilní obrany, branné výchovy, revize tělocvičen atd. Kontrolu výuky prováděla 

ředitelka častými hospitacemi ve třídě a školní inspektoři, kteří se také věnovali kontrole 

výuky a vzdělávání žáků. Dle slov paní ředitelky se tehdy všichni více zajímali    o děti a 

jejich úroveň znalostí. 

5. Rozhovor se starostou města byl po dohodnutém termínu díky pracovnímu vytížení 

starosty zrušen a starosta pověřil rozhovorem vedoucího odboru školství 

MěÚ Kralovice. 

Rozhovor s vedoucím odboru školství se uskutečnil v kanceláři vedoucího dne 9. 2. 2012. 

Vedoucí odboru školství je původní profesí učitel, od roku 1991 je úředníkem různých forem 

odborů školství. Od roku 2003 je vedoucím Odboru školství ORP Kralovice. Tazatelka si 

uvědomuje rozdílnost postavení starosty města a vedoucího odboru školství               a 

z tohoto důvodu se snažila vést hovor „samosprávným“ směrem. Dle slov vedoucího odboru 

školství se stávající systém řízení školství opírá o faktickou podřízenost škol svým 

zřizovatelům, která však není vyvážena jejich skutečnou možností školy řídit. Zmiňovanou 

podřízenost sice určují mimo jiné dvě významné právní normy: školský zákon a zákon o 

obcích, ale o skutečném řízení školství, nejen díky pochopitelnému nedostatku odbornosti ze 

strany zřizovatelů, nemůže být řeč. Řídit primárně znamená mít dostatek korektních 

zpětnovazebních informací, které je schopen řídící orgán vyhodnocovat a reflektovat. 

Skutečný řídící článek, který by opravdu školství řídil a byl schopen posuzovat jeho 



výkonnost, neexistuje, protože v současné době není jasně vymezeno, kdo by to měl být. 

Kvalita výuky již několik let na školách fakticky vůbec kontrolována není. Dvojí způsob 

financování na regionální úrovni navíc značně komplikuje kontrolu nakládání s finančními 

prostředky. Vedoucí odboru školství je přesvědčen, že řešením by určitě byl návrat 

k odvětvovému řízení. Rozvoj školy dnes nejvíce ovlivňuje nejasná dlouhodobější koncepce 

školství, která by měla být jasně „čitelná“ nejen pro ředitele školy, ale hlavně pro zřizovatele. 

Školská rada, pokud bude plnit roli jakési „správní rady“, je velmi přínosná především 

v oblasti kontrolní, ale pan vedoucí není přesvědčen, zda ve skutečnosti je její význam pro 

rozvoj školy důležitý. Pro práci školy je vztah se zřizovatelem naprosto zásadní. Bohužel, 

zřizovatel nemá dostatečné kompetence, dostatek informaci ani odborné předpoklady, aby 

v důsledku hromadného zavedení právních subjektivit škol po roce 2003, kde důsledkem bylo 

vyvázání se vlivu státu na školu, nějak smysluplně kompenzoval. Rozvoj a materiální situaci 

ve školách město podporuje svými investicemi a různými programy EU (např. zateplení a 

fasáda umělecké školy). Péče o školství je zájmem města odjakživa a patří mezi jeho priority.  

 
 
 
Příloha č. 2 – foto nově postavené školy z roku 1895 (v současné době Střední škola 
Kralovice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 – fotokopie vyjádření zemské školní rady ke zřízení třídy pro děvčata z roku 
1895 
 
 



Příloha č. 4 – foto Mateřské školy Kralovice 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 – foto Základní školy Kralovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 – foto sportovního areálu ZŠ Kralovice (realizace v roce 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 7 – foto Základní školy praktické Kralovice 

 
Příloha č. 8 – foto Základní umělecká škola  Kralovice 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tabulky 

Tab. č. 1 – Elementární  školy v Rakousku po roce 1774 

Název  Místo Obsah vzdělání 
triviální (1-2třídní) fara Čtení, psaní, počítání, náboženství, 

základy hospodaření a průmyslu 
hlavní (3třídní) krajské město Týž jako ve škole triviální, navíc 

základy reálií a latiny, sloh, 
kreslení, geometrie 

normální (4třídní) + 
preparanda 

zemské město Tytéž předměty jako na škole 
hlavní v širším rozsahu 

 

 
Tab. č. 2 – Školský systém v Rakousko-Uhersku po roce 1869 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3  

Struktura organizace státní správy školství v letech 1948-1991:      

 

Ústřední orgán: Ministerstvo školství (různě reorganizované) 

Krajský orgán: Odbor (referát) školství při KNV 

   Odbor (referát) školství při ÚNV hl. m. Prahy 

Okresní orgán: Odbor (referát) školství a kultury při ONV 

Odbor (referát) školství a kultury při Obvodních národních výborech   

v Praze a později i v dalších statutárních městech 

Místní orgán:  Odbor (referát) školství při MNV 

 

 



Tabulka č. 4 - vývoj financování školství, zdroj ÚIV, ČSÚ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


