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 „Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana 
nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.“ 

Karel Havlíček Borovský1 

1 Úvod 

Závěrečná práce se věnuje historickému vývoji řízení školství v Kralovicích, která je 

podána v kontextu celkového vývoje školského managementu na území naší republiky. 

Podíl vlastního historického vývoje školství v Kralovicích je tak vlastně v celé práci 

relativně malým vzorkem vzhledem k nedostatečnému stavu poznání dané tématiky. Vývoj 

školství a školského managementu na našem území je velmi rozsáhlým tématem, práce se 

zabývá jen jeho nejvýznamnějšími etapami. Diplomová práce si klade za cíl podat nejen 

stručnější pohled na vývoj školství se zaměřením na školský management na našem území 

od svých počátků do současnosti, ale také podat celkový pohled na vývoj školství a jeho 

management v Kralovicích. 

Komplexní pohled na rozvoj školského managementu a školství je vhodným materiálovým 

zdrojem pro pedagogické pracovníky na všech stupních řízení a také pro zaměstnance 

odborů školství (městských i krajských úřadů). Zmapování vývoje, rozvoje a řízení 

školství v Kralovicích bude přínosem pro místní obyvatele, žáky škol a učitele. Přispěje 

také k prohloubení jejich vztahu ke škole.  

Následující kapitoly se již věnují jednotlivým historickým obdobím, která jsou rozdělena 

podle toho, jak se na našem území rozvíjelo školství. Řízení škol bylo odrazem 

hospodářsko-politického vývoje a také odrazem vývoje školské politiky. Poznatky 

ze zákonů jsou zasazeny do historických souvislostí. Každá kapitola obsahuje podkapitolu, 

ve které jsou shrnuty nejvýznamnější okamžiky ve vývoji školského managementu 

v daném období. Diplomová práce se zabývá především vývojem řízení tzv. regionálního 

školství. 

Závěr diplomové práce shrnuje nejdůležitější zjištěné poznatky za historická období vývoje 

školství a školského managementu a zaměřuje se na současný management školství, 

jakožto poslední vývojový úsek vývoje školského managementu. 

                                                 
1  MORKES, F., Devětkrát o českém školství, s. 7. 



 8

Diplomová práce čerpá zejména z odborné literatury zabývající se tímto tématem, 

ze zákonů a dalších právních předpisů, ale také z odborných periodik, z archivních 

pramenů, z kronik škol a města a vyprávění pamětníků.  

Při zpracování historického vývoje školského managementu je třeba si nejprve 

připomenout historický vývoj managementu v obecné rovině a jeho význam.  

1.1 Management 

„Jen zřídkakdy v dějinách lidstva vstoupila nějaká instituce na scénu takovým tempem 

jako management a projevila se v tak krátké době tak výraznými účinky.“2  

Management, volně řečeno, znamená umění řídit a působit na určitou soustavu (například 

společnost) včetně ovládání její činnosti. Může také označovat skupinu vedoucích 

pracovníků. Management má počátky již ve starověku a středověku, kdy bylo důležité 

zvládat řízení armád. Ve středověku se přes otroctví a nevolnictví pomalu svět ubíral                   

k ekonomickým pobídkám. Pro pochopení managementu je důležité se podívat do historie, 

která se ve spirálách vrací. V první etapě, která probíhala na konci 19. a začátku minulého 

století vznikly první tendence vědecky řídit zaměstnance. Nezávisle na sobě vznikal 

management ve Spojených státech a v Evropě. Toto období je souhrnně označováno jako 

klasický management. První období je charakteristické tím, že řízení lidí bylo prováděno 

na úrovni operativního managementu. Druhá etapa následovala v období mezi koncem 

druhé světové války a 80. lety dvacátého století. Toto období je označováno i jako 

tzv. manažerská revoluce. Do této doby byly společnosti vedené většinou silnými 

osobnostmi, které byli často jak manažery, tak i vlastníky a měly absolutní moc ve své 

firmě. Bez těchto osobností však firmy upadaly do krize. Proto později byla pozice 

manažera od pozice vlastníka oddělena, navíc i manažeři samotní se začali dělit na 

vrcholové a manažery první a druhé linie. Třetí etapa uvádí již management, který je 

dnešní době velmi podobný. Začaly se projevovat snahy o spoluúčast zaměstnanců na 

řízení firmy. Vznikla koncepce dokonalého podniku, založená na zkušenostech úspěšných 

manažerů a jejich zevšeobecnění. V tomto duchu následuje i čtvrtá etapa od 90. let 

dvacátého století. Zaměstnanci kromě podílu na řízení společnosti získali prostřednictvím 

zaměstnaneckých akcií část majetku podniku a podíleli se tak zároveň i na jeho zisku. 

                                                 
2  DRUCKER, P.F., To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku.  
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Uvádí se i etapa zvaná management 21. století, jejíž prioritou je snaha o další vylepšení 

spolupráce mezi společností a zaměstnanci.  

1.2 Školský management  

Průcha, Walterová a Mareš ve svém pedagogickém slovníku uvádí, že školský 

management je „víceúrovňový systém řízení a organizace školství od makroúrovně 

školského systému po řízení a organizace školy. Na makroúrovni celého školského 

systému je v kompetenci ministerstva školství, na střední úrovni krajských úřadů, a úrovni 

lokální obecních úřadů.“3 Zde je třeba doplnit, že legislativně řídí školství na nejvyšší 

úrovni Parlament ČR, který schvaluje zákony, jejich novely a státní rozpočet pro školství. 

Iniciační roli má Výbor pro vzdělání, vědu a kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR.  

Školský management zahrnuje všechny činnosti a instituce, které vytvářejí nebo realizují 

vzdělávací politiku. Jde o specifický systém řízení všech procesů v oblasti školství, 

takovým způsobem, aby co nejefektivněji a nejúčinněji bylo dosaženo stanovených cílů. 

Školský management se zaměřuje především na plánování a financování školství, 

na organizaci procesů probíhajících v rámci školství a na kontrolu a hodnocení školství. 

Vedle teorie řízení školství (školský management), která se zabývá řízením ze strany státní 

školské správy, bývá vyčleňována i teorie řízení školy (management školy). V užším 

smyslu management školy znamená výkon funkce právního subjektu, řízení a organizace 

provozu školy a označuje subjekty (ředitele školy, zástupce ředitele, ekonoma školy aj.), 

které řídí provoz konkrétní školy především v oblasti plánování vzdělávacího programu 

a procesu, kurikula školy, materiálních, finančních a lidských zdrojů, vztahů s rodiči 

a sociálními partnery aj. 

Škola jako organizace může být zřízena různými zřizovateli - státem (ministerstva, kraje - 

především střední školy), obcí (mateřské a základní školy), jinou právnickou osobou, jako 

jsou například církve, nadace, společnosti s ručením omezeným, případně fyzickou 

osobou.4 

                                                 
3  PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J., Pedagogický slovník, s. 306. 
4  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 108. 
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2 Počátky školství na našem území 

2.1 Vznik prvních škol  

Podle dochovaných historických pramenů jsou první počátky českého školství 

zaznamenány již u zrodu existence českého státu. V 9. století přišli na Velkou Moravu dva 

první učenci národa českého. Byli to bratři Konstantin a Metoděj. V této tobě vznikla první 

slovanská abeceda pod názvem hlaholice, jejímž autorem byl Konstantin, který mimo jiné 

přeložil část Bible. Tito dva učenci vytvořili v české zemi první školy, ve kterých 

se vyučovala staroslověnština. K šíření vzdělání docházelo v tzv. katechumenických 

školách, kde výuku zastával kněz. „Hlavním či spíše jediným předmětem těchto škol byla 

výchova náboženská, učení se modlitbám a článkům víry, jež žáci zpravidla trpně a slovně 

memorovali.“5 První katechumenické školy vznikaly při kostelech na Velké Moravě, 

později v Čechách. 

Legenda z Kosmovy kroniky uvádí, že první školou na našem území se stala latinská škola 

v Budči, na které údajně získal vzdělání sv. Václav, který byl jedním z nejvzdělanějších 

panovníků své doby. Dále se dochovala zpráva z roku 1068 o zřízení katedrální školy 

v Praze u sv. Víta. Historické záznamy z roku 1073 hovoří o vzniku školy olomoucké, kde 

údajně existoval úřad kanovníka scholastika neboli hodnostáře, který měl mimo jiné 

církevní školy na starost. Podobně zřízené úřady vznikly roku 1234 v Brně a roku 1248 

ve Znojmě.  

Je nutno konstatovat, že ve středověku patřila k nejvýznamnějším nositelům vzdělanosti 

církev. Církevní školy se dělily na klášterní, katedrální a farní. 

Klášterní školy se objevují po vzniku první církevní řehole v západní Evropě, kterou 

v roce 529 v Monte Cassinu (střední Itálie) založil římský patricij Benedikt z Nursie. Podle 

něho se označuje také jako benediktinská. U nás se klášterní školy objevují po příchodu 

benediktýnů do Čech, to jest v 10. století. Byly zakládány při klášterech a jejich cílem bylo 

postarat se o výchovu a vzdělání řádových mnichů a šlechticů, kterým škola patřila. 

Katedrální školy vznikaly při katedrálách, v sídlech diecézních biskupů a často byly 

nazývány jako školy biskupské. Jejich úkolem bylo připravovat církevní dorost. 

                                                 
5  KÁDNER, O., Vývoj a dnešní soustava školství, s. 20. 
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Farní škola, známá také jako škola sekty (nebo víry), se kromě náboženství zabývala také 

tradičním  vzděláním. Rozdělovala se na chlapecké a dívčí. Za školu se platilo a učili se 

zde měšťané. Jejím cílem bylo poučení širších vrstev o základech křesťanství. 

Ve 13. století existovaly školy cechovní a kupecké, které připravovaly na výkon povolání. 

Tyto školy později splynuly ve školy městské, které vznikaly z iniciativy měšťanů. Školy 

byly prakticky zaměřené a rozdělovaly se na nižší a vyšší. 

Nižší (tzv. trivia) poskytovaly vzdělání 2-3 roky a učilo se zde čtení, psaní, latinská 

gramatika a náboženství. 

Vyšší (tzv. quadrivium) vzdělávaly 5 let a poskytovaly žákům vybrané úseky trivia 

a kvadrivia, tedy částečné sedmero svobodných umění, proto se jim říkalo také školy 

partikulární. Jak uvádějí autorky Vališová, Kasíková ve své knize, tyto školy „zakládala 

a financovala města, vyučoval klérus, později absolventi artistické (filozofické) fakulty. 

Vznikly jako instituce pro přípravu úředníků městské správy.“6 Po vzniku univerzity 

(1348) dostaly charakter přípravek pro univerzitní studium.  

Na nižších městských školách se začal postupně prosazovat mateřský jazyk. V Čechách  se 

těmto českým městským školám říkalo školy dětinské. Vedle nich vznikaly školy 

tzv. pokoutní (postranní). Jejich úroveň byla často velmi nízká. 

2.1.1 Systém řízení prvních škol 

V této době patřila církev k nejvýznamnějším nositelům vzdělanosti. Nepochybně byli 

první hlasatelé křesťanství i prvními učiteli. První školy zřizovala církev při klášterech, 

v katedrálách, farách. Za vzdělání se platilo a jeho hlavním cílem bylo šíření víry, příprava 

kněží, mnichů a také příprava k povolání, respektive k manuální činnosti. Řízení školství 

v té době, jakýsi patronát nad školou, držel scholasticus (pomocník, zástupce biskupa), 

který měl právo dosazovat učitele ke školám. Městské školy nebyly zřizovány proti církvi, 

stále měly církevní ráz, vlastně vznikly z potřeb chrámových. Převážně zde učil kněz. 

Učitelské platy stále souvisely s pracemi a povinnostmi k církvi.  

 

                                                 
6  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 69. 



 12

2.2 Karlova univerzita 

Diplomová práce se vysokému školství nevěnuje, ovšem vznik Univerzity Karlovy 

významným způsobem ovlivnil naše školství a jeho následný vývoj, proto ji nelze 

vynechat. Založení Karlovy univerzity bylo významným mezníkem nejen v postavení 

českých zemí, ale i v učenosti v celé střední Evropě. Jde o první a jediné vysoké učení 

vzniklé ve střední Evropě, severně od Alp. O vznik univerzity se zasloužil tehdejší 

panovník českých zemí – Karel IV. Univerzita v Praze byla se souhlasem papeže Klementa 

zřízena podle vzoru pařížské Sorbony 7. dubna 1348 Karlem IV. V zakládací listině 

univerzity ze dne vzniku zřízení se uvádí, že k jejímu založení došlo z důvodu, jak je 

uvedeno z latinského překladu: „A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání 

lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli 

v království stůl k pohoštění prostřený a by se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, 

stali poznáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat, 

za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet, k cizím národům se obracet nebo aby 

jejich dychtění bylo ukojeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu 

považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je činit té lahodné vůně a tak 

velikého vděku.“7  

Stejně jako pařížská univerzita měla i pražská univerzita čtyři fakulty – teologickou, 

právnickou, lékařskou a artistickou. Akademické hodnosti nové univerzity měly mít 

platnost v celém tehdejším křesťanském světě. Univerzita měla převážně poskytovat 

vzdělání obyvatelům Českého království, ale prvořadým zájmem Karla IV. bylo, aby měla 

i mezinárodní prestiž. Z hlediska teritoriální administrativy byla pražská univerzita 

rozdělena do čtyř univerzitních národů - český, polský, saský a bavorský. Hlavním 

představitelem univerzity byl rektor, kterého volili zástupci čtyř univerzitních národů - 

zpočátku na rok, později na půl roku. Tento nejvyšší hodnostář univerzity předsedal 

učitelskému sboru každé fakulty. Pomocným orgánem rektora byla univerzitní rada, kterou 

tvořili dva zástupci každého národa. Nejprve neměly fakulty žádného představitele. 

Od druhé poloviny šedesátých let 14. století si každá fakulta volila dvakrát do roka děkana 

fakulty. Právnická fakulta byla v roce 1372 přeměněna se souhlasem krále na samostatnou 

univerzitu s vlastním rektorem. Univerzita vlastnila koleje, ve kterých bydleli mistři, kteří 

                                                 
7  Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. dubna 1348 [online].  
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přednášeli. Ti pak měli společné hospodářství spravované voleným proboštem. Vedle nich 

existovaly studentské koleje, které vedl direktor. Administrativní rozdělení do čtyř 

univerzitních národů samozřejmě vyvolávalo problémy. Počátkem 15. století byla 

na univerzitě vzájemná rivalita mezi německými a českými učiteli velmi vyostřena. Čeští 

učitelé se hlásili k českému pojetí viklefismu, učení anglického reformátora Johna 

Wickliffa, jenž kritizoval problémy v církvi a společnosti a navrhoval, aby nápravu církve 

zjednal stát, který je reprezentovaný panovníkem a šlechtou. Němečtí univerzitní učitelé 

zastávali protikladné stanovisko. Soupeření obou stran bylo závažným zlomem v postavení 

univerzitních národů. V roce 1408 jmenoval Václav IV. do konšelské rady Starého Města 

pražského, kde doposud převažovali Němci, většinu členů české národnosti. Dne 18. ledna 

1409 vydal král Kutnohorský dekret, kterým byl změněn poměr hlasů na univerzitě. Tímto 

dekretem změnil panovník poměr hlasů na univerzitě tak, že český univerzitní národ měl 

ve všech radách, orgánech, volbách, soudech, při zkouškách atd. tři hlasy místo hlasu 

jednoho a ostatní národy měly pouze jeden hlas. „Dekret kutnohorský byl závažným 

zásahem do rozhodování na pražské univerzitě a zároveň i uzavíral dlouhodobou epochu 

její výstavby a organizačních změn.“8  

Vydání dekretu způsobilo, že celkovou kontrolu nad univerzitou získala reformě 

orientovaná skupina českých učitelů pod vedením Jana Husa. Poměrně rozsáhlý počet 

německých profesorů a studentů se cítil podveden a na projev svého protestu Prahu 

definitivně opustil. Část profesorů odešla do Vídně, Krakova či Erfurtu, ostatní odešli 

na nově založenou univerzitu do Lipska. K tomu podotýká Morkes, že „odchod několika 

set učitelů a studentů univerzity - exodus doposud v dějinách školství nebývalý - 

představoval významný zlom v dalších dějinách pražské univerzity. Šlo především o dvě 

zásadní skutečnosti: 

• pražská univerzita se z nadnárodní instituce přeměnila v první výrazně národní 

univerzitu v Evropě 

• v důsledku této přeměny však začala ztrácet kontakty se světem.“9 

Univerzity měly v době středověku významné postavení ve společnosti, neboť vzdělanost 

obecně byla spojována především se studiem na nich. Ve struktuře vzdělávání byl primární 

až jeho nejvyšší a tedy závěrečný článek. Pražská univerzita měla ovšem vliv i na celou 

                                                 
8  SPĚVÁČEK, J., Založení Univerzity Karlovy, s. 35-36. 
9  MORKES, F., K historii českého církevního školství, s. 9 [online]. 



 14

soustavu českého nižšího školství. Zájem o školy a vzdělání se tehdy zvýšil. Školy městské 

nepodléhaly církevnímu dozoru, ale dohledu univerzity. Pro srovnání je vhodné uvést, 

že v Pražských městech bylo dvacet pět škol a ve Vídni pouze čtyři. Počet škol odrážel 

panovníkův zájem na vzdělanosti v českých zemích, který tvořil jednu z podmínek 

upevnění jeho panovnické moci. Obecná vzdělanost širších vrstev zůstávala, a to i přes 

existenci městských či klášterních škol, zcela v pozadí. 

2.3 Školy církevních řádů 

I v dalším období, kdy ještě zdaleka nebyla zavedena povinná školní docházka a kdy se 

školství teprve konstituovalo, měly v oblasti vzdělávání výjimečné postavení a mimořádný 

význam církevní řády. Například jezuité, kteří přišli do Prahy v roce 1556. S postupem 

doby se jejich školství stalo z mnoha důvodů proslulé. Vedle latinské školy otevřeli i třídu 

„dětinskou“, v níž učili česky číst a psát. Charakteristické pro jezuitské školství byla jeho 

efektivita, která se opírala o vysokou a stimulovanou studijní morálku žáků. Úspěchy 

jezuitů v Praze rozhodně napomohly šíření řádu do dalších měst. Jezuitská kolej byla 

otevřena v roce 1566 v Olomouci, o 12 let později v Brně a posléze i v dalších českých 

městech. 10 

V historii našeho školství měly velmi specifické poslání školy bratrské. Jednota českých 

bratří představovala u nás nejvýznamnější protikatolické hnutí vycházející 

z vychovatelských tradic husitů. V těchto školách obvykle vyučoval kněz, který někdy 

svěřoval výuku svým pomocníkům (tzv. jáhnům). Zvláštní učitelský stav na bratrských 

školách neexistoval. Školy Jednoty bratrské, které spojovaly bratrské tradice 

s reformačním humanismem, byly trojí. Elementární školy, kde se vyučovalo čtení, psaní, 

náboženství a duchovní zpěv, působily u bratrských sborů. V nižších bratrských školách 

se vyučovalo elementární vzdělání a latina. Ve vyšších bratrských školách „gymnasia 

illustria“, se učilo latině, řečtině a hebrejštině. Sloužily převážně jako příprava 

na univerzitu. Základem výuky býval katechismus a některá jeho vydání byla 

pro praktickou potřebu přímo opatřena i slabikářem a abecedou. Oblíbené byly sbírky 

mravních pravidel a mudrosloví.  Morkes uvádí ve svých publikacích, že bratrské školy 

                                                 
10  MORKES, F.,  K historii českého církevního školství, s. 3-4 [online]. 
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vštípily svým žákům pro celý život zálibu v pilnosti, úctu k práci, smysl pro řád a kázeň. 

Vedly mládež též ke snášenlivosti a touze po stálém zdokonalování dobrou knihou.“11 

Vývoj českého školství ovlivnilo pobělohorské období, v němž docházelo k silné 

náboženské netoleranci. Po bělohorské porážce českých stavů protestantské školství 

v českých zemích zaniklo. Tato prohra přinutila k odchodu ze země, spolu s dalšími, 

i posledního biskupa Jednoty bratrské a pedagoga světového významu - J. A. Komenského. 

Bratrské školy svoji působnost definitivně neukončily. K tomu uvádí docent Somr: Jejich 

činnost pokračovala v exilu, zejména v Polsku, Sasku a také v Uhrách. „Poslední česká 

bratrská škola byla založena roku 1737 v Rixdoru u Berlína a existovala do roku 1909.“12  

Jan Amos Komenský byl významný pedagog, filosof, spisovatel, teolog. Tento velikán 

českého školství, který působil pedagogicky převážně v zahraničí, uvažoval o návratu do 

Čech. Byl si vědom všech nedostatků tehdejších škol, a aby byl na svůj návrat řádně 

připraven, zpracoval (vedle dalších pedagogických spisů) poměrně stručný spis, kde 

navrhoval obnovení škol v Království českém, který měl být zřejmě vydán po jeho návratu 

do vlasti jako školský reformní program Jednoty bratrské (Navržení krátké o obnovení škol 

v Království českém). Pozoruhodné na tomto spisu bylo, že školská obnova měla být 

finančně zajištěna vrchností s využitím konfiskovaného majetku klášterů a jezuitů. V díle 

se zabýval i školskou docházkou a rozdělením školy na jednotlivé stupně. Jan Amos 

Komenský dokázal skutečně s nadčasovým nadhledem posoudit stav školství své doby 

a potřebu jeho proměny od samého základu. Dokázal rozpoznat, že každému by mělo být 

umožněno rozvíjet se a dosáhnout svého osobního maxima.Vzhledem k tomu, že vzdělání 

je spojeno s výchovou jednotlivce, je zřejmé jak významnou měrou se nedostatek 

gramotnosti promítá do životní úrovně obyvatelstva, ale také do žebříčku hodnot 

jednotlivce i celé společnost.13  

V roce 1765 byl vydán patent, který nařizoval šlechtě a královským městům zřizovat 

přádelnické školy. Úkolem měst bylo zabezpečovat budovy, úkolem státu finančně 

zabezpečit učitele. Tyto školy připravovaly děti pro pracovní činnost, nekladly si za cíl 

naučit je např. číst a psát, vyzbrojovaly je převážně manuální dovedností, především 

v oblasti předení a tkaní.  

                                                 
11  MORKES, F., K historii českého církevního školství, s. 5 [online]. 
12  SOMR, M., Dějiny školství a pedagogiky, s. 36. 
13  VÁŇOVÁ, R., Vývoj počátečního školství v českých zemích, s. 26. 



 16

2.3.1 Shrnutí, vývoj managementu školství 

Ve školství nebyl žádný pevný systém. Ředitel školy byl od konce 15. století nazýván 

převážně „bakalář“ anebo „správce školy“. Druhý učitel se nazýval „koleka“. Hlavním 

posláním ředitele bylo pečovat o vědecký i mravní prospěch školy. Byla-li škola vícetřídní, 

učil ve třídě nejvyšší a určoval ostatním, kde a co mají učit. Nařizoval hodiny. Řešil spory 

mezi učiteli i dětmi. Mezi jeho další povinnosti patřily již od 14. století povinnosti 

chrámové, které se týkaly převážně zpěvu a hudby. Dále měl ředitel na starost zvonictví 

a obecní písařství. K učitelům nižšího řádu náležel kantor a jeho pomocník „sukcentor“. 

Kantor učil a pomocník, který byl převážně nedostatečně vzdělaný, pomáhal. Na školu 

dohlížel inspektor, purkmistr a děkan nebo farář. Inspektor, který byl volený jednou ročně 

městskou radou, měl za povinnost schvalovat program školy, který správce školy (ředitel) 

předal radě města. Inspektor měl právo a povinnost docházet ke zkouškám, ovšem mohl 

docházet do školy kdykoliv. Oproti učitelům bylo jeho postavení vysoce hodnoceno.14 

Rovněž v tomto období školství výrazně ovlivňovala církev. Různé náboženské řády 

zřizovaly své školy, které se od sebe nijak výrazně nelišily (např. školy - jezuitské, Jednoty 

bratrské, řád sestry Voršilky, řád piaristů atd.). Tyto školy vychovávaly děti pro potřeby 

své církve. Buď poskytovaly základy vzdělání (tj. čtení, psaní, náboženství) nebo 

připravovaly děti pro studium na univerzitě. Vedle církevních škol vznikaly školy, které 

zřizovala města. Jejich cílem bylo připravit děti pro budoucí povolání. Školní docházka 

stále ještě nebyla povinná, za vzdělání se platilo. Školství v té době nebylo nijak stálé, 

výrazně záleželo na dobré vůli a štědrosti měšťanů. Nejstarší formu ústřední správy 

školství v rakouské monarchii představovalo řízení školství superintendenty a to až do roku 

1655. Do roku 1752 bylo školství řízeno studijními direktory.  

3 Školství od tereziánských reforem do vzniku samostatného 

českého státu (do roku 1918)  

V 18. století nastaly v českém školství podstatné změny. Školních záležitostí se ujal stát 

a byla zavedena všeobecná vzdělávací povinnost pro děti poddaných, pro které byly 

zřízeny zvláštní školy. Dosud stávající školy prošly výraznou reformou. 

                                                 
14  WINTER, Z., Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. A XVI. století, s. 48-86. 
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Proč takové změny vlastně nastaly? Hlavním důvodem změn v českém školství byla 

především ekonomická stránka. Rakouská monarchie si postupně začala uvědomovat, že 

ve vzdělanosti a vědění je síla moci, a to i v oblasti ekonomické. Negramotnost poddaných 

by byla brzdou ve společenském rozvoji státu. Z tohoto důvodu se školství podrobilo 

rozsáhlým reformám, jejichž cílem bylo vytvořit předpoklady pro vzdělanost nižších 

vrstev. 

„Pro děti poddaných byly zřízeny zvláštní nové typy škol, z nichž některé poskytovaly 

takové vzdělání, že z nich bylo možné přestoupit na gymnázium, ev. na jiné druhy vyšších 

škol. Zřízením těchto škol byl dán základ dnešní třístupňové školské soustavě a vznikl 

důvod označovat tyto školy připravující na univerzitu jako školy střední.“15  

3.1 Všeobecný školní řád 

K příznivé situaci pro reformu veškerého školství došlo zrušením jezuitského řádu roku 

1773. Movitý majetek jezuitů byl převeden do studijního fondu, který byl nově zřízen, 

a zároveň se stal ekonomickou základnou pro chystanou školskou reformu. Zrušením 

jezuitského řádu skončil protireformační hon na české knihy, který trval déle než 100 let.  

Panovnice Marie Terezie se výraznou měrou zapsala do dějin českého školství, především 

tím, že se zasloužila o rozvoj novodobé školské soustavy. V roce 1760 byly položeny 

základy ústřední školské správy zřízením Studijní dvorské komise, což byla vlastně první 

předchůdkyně ministerstva školství. Tato komise byla zprvu jedním z oddělení direktoria, 

ale od roku 1774 byla podřízena přímo panovnici. Vytvořením Studijní dvorské komise byl 

zlomen neomezený vliv církve na školství. Při zemských vládách byly pak vytvořeny 

zemské školní komise, jejichž úkolem bylo získávat informace o školách v jednotlivých 

zemích od krajských hejtmanů. O několik let později, za vlády Josefa II. (v roce 1787), 

byli ustanoveni krajští školní komisaři, kteří byli podřízeni vrchnímu školnímu dozorci. 

Referovali zemskému guberniu o práci učitelů, stavu budov, o řádné docházce dětí, 

navrhovali platy a odměny učitelům a podávali návrhy na zlepšení škol. Nejnižší složkou 

byly vikariáty, v krajích fungovali krajští školní komisaři a v zemi komise normálních 

škol. Studijní dvorská komise fungovala pouze do roku 1778, pak její funkci přebrala 

vídeňská dvorská kancelář. V roce 1786 se na krátkou dobu stala ústředním orgánem pro 

                                                 
15  VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H.a kol., Pedagogika pro učitele, s. 69. 
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oblast školství Komise pro vyučování, ale pak bylo řízení znovu vráceno dvorské 

kanceláři. V roce 1848 pak bylo zřízeno Ministerstvo veřejného vyučování.  

Toto rozdělení vedlo k vytváření různých úrovní školství v jednotlivých zemích monarchie 

a k nejednotnosti. Do této doby zůstávalo nižší školství téměř zcela stranou veřejného 

zájmu. Úkolem dvorské komise bylo připravit reformu škol a středních latinských škol. 

Marie Terezie si pro reformu vybrala jako vzor pruský školský řád pro katolickou menšinu, 

který ve Slezsku vytvořil augustiniánský opat Johann Ignaz von Felbinger. Na žádost 

panovnice přijel do Vídně a jeho úkolem bylo vypracovat návrh na reformu elementárního 

školství v Rakousku – Uhersku. Návrh byl uznán jako zákon a 6. prosince 1774 byl 

publikován pod názvem Allgemaine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und 

Trivialschulen i den sämitlichen k. k. Erbländern (Všeobecný školní řád pro německé 

normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko-královských dědičných zemích). 

Novým školním řádem byly zavedeny tři druhy škol: triviální, hlavní a normální 

(viz tabulka č. 1)16, které fungovaly až do roku 1869. 

 

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 

 
 
Triviální školy byly zřizovány v obcích při farách, nazývaly se také školy filiální. Děti se 

učily čtení, psaní a počítání. Pokud to podmínky dovolovaly, byla zřízena zvlášť škola 

chlapecká a dívčí. Vyučovalo se v mateřském jazyce dětí, ale existovaly i případy, kdy se 

vyučovalo německy. Učitele ustanovovala vrchnost, obec nebo kněz a tito zřizovatelé mu 

určili i plat. Místní duchovní správce byl také vrchním duchovním představitelem školy, 

který vyučoval náboženství.  

                                                 
16  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 70. 
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V krajských městech pak byly zřizovány školy hlavní. Oproti škole triviální byla náplň 

vzdělání rozšířena o základy reálií, latiny, slohu, kreslení, geometrie, hospodaření 

a průmyslu. Studenti této školy byli připraveni v oblasti znalostí pro práci v zemědělství, 

řemeslech a vojenskou službu. V 1. třídě se vyučoval mateřský jazyk žáků, ve 2. třídě byla 

částečně zavedena němčina a třídy vyšší byly všechny německé. Školy hlavní byly 

zřizovány jako trojtřídní a měly již stálý pedagogický sbor v čele s ředitelem, katechetou 

a třemi nebo čtyřmi učiteli. 

Škola normální byla zřizována v zemských městech a v každé zemi byla jen jedna. 

Studium na škole normální dávalo předpoklady pro studium na gymnáziu. V posledním 

ročníku byl kladen důraz na přípravu pro praktický život. Školy byly čtyřleté a žáci                 

si v nich rozšiřovali vědomosti z předešlých škol.  

Je nutno připomenout, že školy elementární byly zřízené zákonem a jejich posláním bylo 

dávat dětem základní vzdělání, přičemž netvořily na sebe navazující systém. Docházka 

žáků do školy nebyla pravidelná a ani se na ní netrvalo. Ve většině případů chodily 

venkovské děti do školy jen v zimě. „Bylo na učiteli, aby za krátkou dobu školní docházky 

naučil děti všechno, co měly předvést při závěrečných vizitačních zkouškách za účasti 

církevního dozorce.“17 Z důvodu špatné a nepravidelné celoroční docházky do škol, 

především venkovských dětí, podnikala Marie Terezie opatření k nápravě a přikláněla se 

k rychlému uvedení reformy do praxe. „Pro děti poddaných byly zřízeny zvláštní nové 

typy škol, z nichž některé poskytovaly takové vzdělání, že z nich bylo možné přestoupit na 

gymnázium, případně i na jiné druhy vyšších škol. Zřízením těchto škol byl dán základ 

dnešní třístupňové školské soustavě a vznikl důvod označovat tyto školy připravující 

na univerzitu jako školy střední.“18  

Školním řádem nebyla zavedena povinná školní docházka v dnešním slova smyslu, šlo 

spíše o prosazení závazné vzdělávací povinnosti. Samotný předpis výslovně nenařizoval, 

že děti do školy musejí docházet, ale povinná školní docházka je s ním spojována. V tomto 

období došlo ke zřízení první organizace pro vzdělání učitelů. Jednalo se o instituce zvané 

preparandy, které byly zřizovány při normálních a hlavních školách. Preparandy sloužily 

jako přípravné instituty pro budoucí učitele triviálních škol. Staly se jedním ze základů 

vzdělávání učitelů a vytvořily podmínky pro zrod a rozkvět učitelstva. Kvůli nedostatku 
                                                 
17  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 70. 
18  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 69. 
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světských učitelů – absolventů preparand, který byl výrazný v prvních letech zavedení 

školního řádu, udělovala panovnice kněžím velké množství výhod, aby byli ochotni učit na 

nově založených školách. Z toho důvodu vznikaly stále nové školy.  Postavení učitele      

se významně zlepšilo. Jeho příjem tvořily pevné a pohyblivé složky. Pevnou složkou bylo 

tzv. solarium, které obdržel jednou ročně a školní plat. Obojí dostávali v peněžních 

dávkách. Další složkou platu bylo školné, které děti platily jednou týdně. Výše platu byla 

záležitostí jednotlivých obcí, která rozhodovala o jeho výši a řídila se místními poměry. 

K důležité změně došlo v roce 1785, kdy byla vyhlášena tzv. kongrua (plat duchovního              

ve státech, v kterých není odluka církve a státu).19 Hudba přestala být hlavním zdrojem 

obživy učitele. 

Finanční stránku u škol triviálních zabezpečovala obec a šlechta, hlavní školy měl pod 

patronátem stát. Dozorem nad školou triviální byl pověřen farář, kterému byl přidělen 

jeden úředník vrchnostenský a jeden člen obce jmenovaný vrchností. Dozor nad školami 

v celém okrese zastřešoval vikář nebo děkan, který byl podřízen zemské studijní komisi 

a předával jí informace o škole. Školství celé provincie bylo podřízeno zmíněné školské 

komisi zemské, jež ustanovovala okresní dozorce i učitele a dohlížela na řádné plnění 

školních nařízení i osnov. 

Elementární školství z roku 1774 zůstalo v platnosti do roku 1869. 

Stranou zájmu Marie Terezie nezůstala ani gymnázia, pro které vydala nové studijní 

předpisy. V roce 1775 vypracoval piarista Gratian Marx novou obsahovou reformu, která 

spočívala v přeměně dosavadního pětiletého gymnázia na systém 3 + 2. Studenti 

na gymnázia byli přijímáni ze škol normálních a hlavních. Byly zavedeny předepsané 

učebnice, jednotné učební plány a osnovy. Následnými úpravami z let 1808 a 1818 bylo 

učení na gymnáziích prodlouženo na 6 let. Gymnázia byla zařazena mezi školy vyšší, 

pro přijetí ke studiu museli studenti úspěšně složit celkem obtížnou přijímací zkoušku. 

O obsahu a způsobu výuky na gymnáziu rozhodoval stát a byl zaveden státní dozor. 

Kontrolu nad výukou zajišťovali krajští hejtmani a gymnaziální inspektoři. Ředitel mohl 

oznámit zemskému školskému úřadu nedostatečnou připravenost žáků přicházejících 

z některé hlavní školy.20 

                                                 
19            MORKES, F., Devětkrát o českém školství, s. 18. 
20  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 71. 
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V českých zemích a v Rakousku, na rozdíl od zemí německých, se školská reforma 

rozvíjela nadmíru úspěšně. Znamenalo to, že prestiž J. I. Felbigera dosáhla evropských 

rozměrů. Felbiger si vyměňoval své zkušenosti ze školní práce s jinými reformátory doma        

i ve světě. „Díky podpoře a důvěře, kterou získal od tehdejší panovnice, a za pomoci svého 

vynikajícího organizátorského talentu, bystrého rozumu a politického talentu, dosáhl při 

zavádění osvícensko-filantropicky motivované školské reformy v oblasti legislativní, 

direktivní a kontrolní značných úspěchů“.21 Felbigero působení ve školství bylo velmi 

negativně ovlivněno smrtí Marie Terezie (29. listopadu 1780). Syn Marie Terezie, Josef II, 

opata Felbigera z postu vrchního ředitele odvolal a přeřadil na nižší místo. Jeho osobnost 

se stala terčem nepřátelských intrik a Felbiger se začal uchylovat do ústraní, kde 

v roce 1788 jeden z největších a nejvýznamnějších reformátorů elementárního školství 

zemřel.  

3.1.1 Zhodnocení tereziánských reforem a vývoje managementu školství 

Negativní stránkou reforem bylo značné omezení počtu středních škol. Hlavní příčinou 

bylo zrušení jezuitského řádu, který byl jejich nejvýznamnějším provozovatelem. Většinu 

gymnázií po jezuitech převzal stát, ovšem posléze je z finančních důvodů musel zrušit. 

Omezení se odrazilo jednak v náročném přijímacím řízení, jednak ve zpoplatnění studia 

vysokým školným. Díky poklesu počtu studentů na univerzitách byl v praxi nedostatek 

kněží, lékařů, právníků a středoškolských učitelů. 

Kladnou stránkou reforem bylo, že nově vzniklé školy poskytovaly vzdělání nejenom 

chlapcům, ale také dívkám. Zprvu byly zřizovány dívčí třídy, postupně se chlapci i dívky 

vzdělávali společně. Reforma směřovala k tomu, aby se počet dětí pravidelně 

navštěvujících školu stále zvyšoval, vzdělání národa se stalo prvořadým státním zájmem, 

což velkou měrou přispělo k odstranění negramotnosti na území našeho státu. 

Reformami Marie Terezie a Josefa II bylo výrazně zkvalitněno v té době dosud existující 

školství. Reformy zasáhly podstatnou část správy země a byly panovníky chápány jako 

nástroj k řešení ekonomické a sociální krize. Snaha organizovat školství jednotně pro 

všechny země habsburské monarchie sebou přinesla řadu nesnází a problémů. "V Čechách 

se odpor proti centralizaci a germanizaci v oblasti školy stal součástí národního 

                                                 
21  FELBIGER a KINDERMANN, Reformátoři lidového školství,  s. 29. 
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obrození.“22 Cílem školské reformy bylo najít jakousi zlatou střední cestou mezi stále 

uplatňovaným církevním systémem a moderním školstvím, preferujícím potřeby tehdejšího 

státu. 

Všeobecný školní řád byl zřejmě dosud největší reformou, která zasáhla do našeho 

školství. K uskutečnění reforem bezesporu přispělo zavedení státního dozoru 

nad školstvím a nastolení postihů proti rodičům, kteří své děti v otázce vzdělání 

zanedbávali a neposílali je do škol. Nejdříve bylo nutné vytvořit dostatečně hustou síť škol, 

připravit schopné učitele, kteří budou schopni dále předávat nabyté vědomosti a také je 

zajistit po materiální stránce. Postavení učitele se zákonnými úpravami velmi zlepšilo. 

Učitel si školní plat už nevybíral od rodičů sám, ale byl vyplácen obcí, která vybírala 

dávky od rodičů. Plat učitelé dostávali v penězích a ne v naturáliích, jak tomu bylo zvykem 

v předešlé době.  

Od druhé poloviny 18. století se začala vytvářet novodobá školská soustava, která byla 

odrazem života politického, hospodářského, kulturního, národnostního a také jazykových 

podmínek. Celkově byla přizpůsobena tehdejším potřebám společnosti.  

3.2 Nový školský řád – Politické zřízení školské 

Po smrti Josefa II. se dál nepokračovalo v osvícenských záměrech. Nástup císaře Františka 

I. znamenal návrat zpět a zabrzdění dosavadního vývoje. František I. se obával vlivu 

revolučních myšlenek, které by mohly osvícenské vzdělávání přinést i do habsburské říše. 

Dalším důvodem byly také napoleonské války, které zemi devastovaly a ničily. Vzhledem 

k tomu na školství tak nezbýval dostatek finančních prostředků.  

Pro reformu školství byla zřízena opravná Dvorská studijní komise, která v roce 1805 

vydala nový školský řád - Politické zřízení německých škol v c.k. německých dědičných 

zemích (Schulkodex). „Je v něm otevřeně proklamována zásada, že Rakousko nepotřebuje 

vzdělané lidi, ale dobré podané,“ jak zdůrazňuje Somr.23  

V zájmu monarchie  nebylo vychovávat ve školách samostatně myslící bytosti, země 

potřebovala vrchnosti oddaný lid, který by bez diskusí pracoval a nepřemýšlel 

nad možnostmi zlepšení svých životních podmínek.  

                                                 
22  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 71–72.  
23  SOMR, M., Dějiny školství a pedagogiky, s. 158. 
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Tento nový školský řád s názvem Politické zřízení školské se stal nejobsáhlejším školským 

předpisem, který ve své době velmi podrobně upravoval školství rakouské monarchie. 

Nový zákon podřizoval školy a vyučování na nich opět církevnímu dohledu, rovněž 

nejbližším nadřízeným učitele na venkově byl kněz. Povinnou školní docházku dětem 

zákon nařizoval od šesti do dvanácti let, každoročně se sestavovaly seznamy dětí školou 

povinných. Na školách městských a školách venkovských bylo rozdílně stanoveno období 

prázdnin. Městské školy měly prázdniny pevně stanovené, zatímco na venkově podléhalo 

období prázdnin místním požadavkům a potřebám, ovlivňovaly jej polní práce, při kterých 

musely děti pomáhat. Dozor nad školou vykonávalo jen duchovenstvo, místní farář nad 

školou triviální, děkan nebo vikář nad školami v okrese a kanovník scholastik nad školami 

v hlavním městě. K tomu Kádner uvádí: „Odtud faráři příslušelo právo, aby 

se přesvědčoval o úspěchu všeho vyučování, způsobilosti učitelstva, ba i jeho mravním 

životě, ovšem aby dozíral i na náležitou docházku školní. Okresní dozorci školní podávali 

zprávy o svých pozorováních jednak konsistořím, jednak úřadům krajským, ale těmto 

náleželo starati se ve vlastní kompetenci jen o budovy školní a finanční náklad na 

školství.“24 Je nutno připomenout, že v této době na jednu třídu měl být také jeden učitel, 

nejvýše však pro 80 žáků. 

Rozdělení škol zůstalo stejné (tj. jak je upravoval Všeobecný školní řád). Existovaly stále 

školy triviální, v nichž se vyučovalo čtení, psaní a počítání, školy hlavní, které kromě 

základního vzdělání poskytovaly znalosti a vědomosti využitelné při výkonu určitých 

povolání a konečně školy normální, které byla zřizovány v hlavních městech. Venkovské 

školy poskytovaly zpravidla vzdělání chlapcům i dívkám společně, městské školy měly 

výuku od druhé třídy oddělenou. Budoucí učitelé se museli na výkon svého povolání řádně 

připravit. K tomuto účelu sloužily tříměsíční, šestiměsíční nebo celoroční pedagogické 

kurzy, rozdělené podle toho, na jakém typu školy měl pedagog vyučovat. Závěrečnou 

povinností bylo složení zkoušky praktické způsobilosti. Mezi základní nároky požadované 

po učiteli patřilo, aby šel svým žákům příkladem. Také byl přidán zákaz přivýdělku učitelů 

hraním v hospodách, na svatbách či pohřbech. Kantoři, kteří měli poměrně malý plat, 

ale uměli hrát na hudební nástroje, si totiž tímto způsobem často vylepšovali svůj příjem. 

                                                 
24  KÁDNER, O., Vývoj a dnešní soustava školství, s. 72. 
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Pro gymnázia byl zaveden nový studijní řád a vyučovalo se podle osnov. Studium 

na gymnáziu bylo sjednoceno na šest roků. Díky novému systému vzdělávání učitelů přišlo 

do středního školství více odborných učitelů. Zpočátku byl těchto specializovaných 

pedagogů nedostatek, protože nebyla zcela dořešena otázka jejich vzdělávání. Z toho 

důvodu došlo v krátké době k návratu třídních učitelů, kteří vyučovali ve svojí třídě 

všechny předměty a vedli studenty do dalších ročníků. Později se odborní učitelé stali opět 

běžnou záležitostí. Změny však znamenaly úpadek středoškolského vzdělávání, studenti se 

probíranou látku učili zpaměti a měli zákaz necenzurované četby. 

Střednímu školství přinesl drobnější změny jazykový dekret, vyhlášený roku 1816. Podle 

něj mohli na gymnáziích v oblastech s převahou Čechů působit profesoři, kteří ovládali 

češtinu, a studentům tak bylo umožněno překládat do českého jazyka a skládat v něm 

písemnosti. „Dekretem nebylo ovšem předepsáno, jestli je čeština předmětem řádným či 

mimořádným, proto toto nařízení nebylo nijak striktně dodržováno a již v roce 1821 byla 

tzv. dvorským dekretem čeština jako školní předmět zrušena.“25  

3.2.1 Shrnutí, vývoj managementu školství 

Z výše uvedeného je zřejmé, že znovu došlo k upevnění postavení církve. Nadřízeným 

orgánem škol bylo opět pouze duchovenstvo. Celkový systém organizace a rozdělení škol 

zůstal zachován. Pouze následkem nové zákonné úpravy školství z roku 1805 náš školský 

systém ztratil náskok, který mu poskytly tereziánské reformy.  Evropské školství se vzápětí 

dostalo nad jeho úroveň. Ani povinná školní docházka nebyla vždy brána zcela vážně, 

i když počet žáků, kteří školu navštěvovali, se zvýšil. Vzhledem k tomu, že základní 

učební metodou bylo drilování celých statí knih zpaměti, nebyly ani znalosti žáků nijak 

trvalé. Změny ve školství měly více negativních dopadů, ale téměř do poloviny 19. století 

nedošlo k žádné větší reformě.  

3.3 Vývoj školství a školského managementu po roce 1848 

Po revoluci roku 1848, kdy monarchie nebyla rozbita, ale naopak se upevnila, došlo i na 

našem území k zásadním změnám v systému řízení školství. Vrchním řízením školství byla 

do tehdejší doby pověřena Studijní dvorská komise ve Vídni, která byla zřízena za vlády 
                                                 
25  ŘEZNÍČKOVÁ, K., Študáci a kantoři za starého Rakouska, s. 14-15. 
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Marie Terezie. Na základě nejvyššího rozhodnutí ze 17. března 1848 z ní bylo vybudováno 

Ministerstvo veřejného vyučování. Následně byly ministerstvu zabývajícím se školstvím 

přiřazeny i záležitosti náboženské, které do té doby spadaly pod ministerstvo vnitra. 

V červenci roku 1848 bylo přejmenováno na Ministerstvo kultu a vyučování.26 V zemích 

monarchie bylo „školství řízeno politickými úřady, v roce 1849 byly pověřeny vrchní 

správou národních a středních škol zemské školní úřady, ty však byly silvestrovskými 

patenty z roku 1851 zrušeny a bylo posíleno centrální řízení.“27 Zůstalo jen ministerstvo 

zřízené v roce 1848. 

3.3.1 Uzavření konkordátu 

V roce 1855, za vlády Bachova absolutismu se opět školy dostaly pod správu církve. Došlo 

k uzavření konkordátu28 s katolickou církví, jímž bylo rakouské školství zcela podřízeno 

dozoru církve. Postavení církve opět velice vzrostlo. Církev měla mimo jiné na starost 

schvalování učebních materiálů, měla také velký vliv na dosazování učitelů na volné 

učitelské pozice. V souvislosti s konkordátem nebyly řešeny další otázky školské reformy. 

Ještě téhož roku vyšel výnos ministerstva, jak zmiňují Vališová, Kasíková, který hovořil           

o neúčelnosti reálií v elementární škole „a zastavil slibně se rozvíjející metodickou činnost 

řady učitelů.“29  

Článek IX. císařského konkordátu z roku 1855 doslovně říkal: 

„Arcibiskupové, biskupové a všichni ordináři budou zcela svobodně vykonávati svou moc, 

aby označili jako zavržitelné knihy pro náboženství a mravnost škodlivé a odvraceli věřící 

od jich čtení. Také však vláda bude všemi účelnými prostředky tomu brániti, aby takové 

knihy v císařství se nerozšiřovaly.“30 

S novou úpravou poměru státu a církve souvisel i další vývoj školství. K zásadním 

změnám došlo na sklonku šedesátých let, kdy vliv církve ustal a společenské potřeby 

                                                 
26  RÝDL, K., K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I., s. 8. 
27  HLEDÍKOVÁ, Z. , JANÁK, J., DOBEŠ, J., Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost, s. 284. 
28  lat. Concordatum - je mezinárodní smlouva uzavřená mezi Svatým stolcem a jiným státem, která                
většinou řeší práva, záležitostí a svobody vyznání pro katolickou církev v daném státě. 
29  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 73.  
30  Císařský patent z 5.listopadu 1855 [online].  
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přinutily tehdejší vládu k vydání školských zákonů a vytvoření speciálních školských 

úřadů.  

Po vydání Říjnového diplomu 20. října 1860 byla obnovena ústava a některá tehdejší 

ministerstva v monarchii zrušena, samozřejmě se to týkalo i Ministerstva kultu                              

a vyučování. Pro oblast školství byla vytvořena rada pro vyučování v čele s prezidentem 

v hodnosti sekčního šéfa. Rada spadala pod nově zřízené Státní ministerstvo, které bylo 

v březnu 1867 nejvyšším rozhodnutím zrušeno. Opětovným znovuvytvořením Ministerstva 

kultu a vyučování došlo k definitivnímu vytvoření nejvyšší instituce řízení školství.31 

Zrušením absolutismu v roce 1860 a vydáním tzv. prosincové ústavy v roce 1867 vznikly 

zcela nové předpoklady pro vývoj školství v Rakousku. Nová ústava zaručovala vyučování 

v mateřském jazyce, také mimo jiné zajistila svobodu bádání, dávala šanci k zakládání škol 

v oblastech, kde to bylo zapotřebí.  

3.3.2 Hasnerův zákon 

Školství se v českých zemích doposud řídilo Všeobecným školním řádem z roku 1774. To 

platilo až do roku 1869, kdy říšská rada v návaznosti na prosincovou ústavu z roku 1867 

přijímá tzv. říšský školní zákon, kterým byl zrušen konkordát z roku 1855. Zákon byl 

vydán dne 14. května 1869 a vznikl v době, kdy byl ministrem vyučování Leopold Hasner, 

proto je také označován jako „Hasnerův zákon“ nebo „květnový zákon“. Tímto zákonem, 

který upravuje elementární školství, byla stanovena pravidla vzájemného postavení školy       

a církve. Řízení školství a dohled nad ním přešel na stát a měly je vykonávat instituce 

k tomu zřízené. „Církvi bylo ponecháno pouze řízení a organizace vyučování 

náboženství,“32 jak k tomu uvádí Somr. Pro děti příslušného náboženského vyznání měla 

církev právo zřizovat soukromé školy. Byly zavedeny místní, okresní a zemské školní 

rady.  

Hasnerův zákon: 

- zavedl osmileté školy obecné a měšťanské  

- zřídil učitelské ústavy pro vzdělání učitelů (pro učitele obecných a měšťanských 

škol) 

                                                 
31  MŠMT, 160 let Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [online].  
32  SOMR, M., Dějiny školství a pedagogiky, s. 165. 
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- významně rozšířil obsah vzdělání 

- zavedl osmiletou školní povinnost 

- zavedl pravidla pro ekonomické a sociální zabezpečení učitelů (pravidelné 

platy). 

Podle zákona se školy dělily na: 

Obecné školy, které poskytovaly základní vzdělání, které bylo tvořeno jazykem a psaním, 

počty, reáliemi, geometrií, zpěvem, tělesnou výchovou a náboženstvím. Dívky se 

vyučovaly ručním pracím a vedení domácnosti. 

Měšťanské školy poskytovaly vyšší vzdělání pro děti, které nepokračovaly ve studiu  na 

střední škole. Obsah vzdělání byl tvořen následovně: náboženství, jazyk, psaní, čtení, 

reálie, aritmetika, geometrie, účetnictví, kreslení, krasopis, zpěv a tělocvik. I zde se dívky 

vyučovaly ručním pracím a vedení domácnosti. Pokud se jednalo o školu německou, výuka 

probíhala v německém jazyce. 

Školy byly zřizovány státem, zemí nebo obcí – šlo tedy o školy veřejné, ale existovaly                  

i školy soukromé. Délka a charakter školy byl ponechán na zřizovateli. Do obecných                   

a měšťanských škol chodily děti venkovské chudiny a proletariátu. Naproti tomu děti 

z vyšších společenských vrstev navštěvovaly školy střední a vyšší, na kterých se platilo 

školné. 

Hasnerův  zákon také řešil již zmíněnou otázku školní docházky. Počínaje šestým rokem 

života dítěte vznikla povinnost rodičů posílat děti do školy a trvala do dovršení 14. roku 

věku dítěte. Žáci, kteří zvládali učivo a vědomosti předepsané na obecných školách, mohli 

opustit školu dříve. Povinná školní docházka stanovuje i pár výjimek, kdy nemusí být 

splněna. Výjimku mají děti fyzicky či duševně postižené, děti vyučované soukromě a děti 

navštěvující vyšší školy. 

Povinnost školní docházky vznikla až po roce 1869 a bylo ji možno uskutečnit trojím 

způsobem. Měšťanské školy byly zřízeny jako osmileté, jako tříleté samostatné nebo jako 

tříleté spojené s pětiletou obecnou školou. Jak škola obecná tak i měšťanská poskytovala 

poměrně ukončené vzdělání bez předpokladů k dalšímu studiu. To znamená, že jedinou 

cestou k vysokoškolskému vzdělání bylo studium na střední škole. 
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Tab. č. 2 – Školský systém v Rakousko-Uhersku po roce 186933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední část Hasnerova zákona se zabývala vzděláváním učitelů. Ti se měli vzdělávat 

v učitelských ústavech, při každém byla zřízena obecná škola jako škola cvičná. Ústavy 

byly čtyřleté a podmínkou přijetí byla přijímací zkouška. Po absolvování ústavu a složení 

zkoušky dospělosti, obdrželi budoucí učitelé vysvědčení, které opravňovalo k možnosti stát 

se tzv. podučitelem. Teprve po složení zkoušky učitelské způsobilosti a nejméně po 

dvouleté praxi došlo k definitivnímu ustanovení učitelem. Jeho pracovní úvazek v obecné  

a měšťanské škole činil 30 hodin. „Plat učitele dosahoval takové výše, aby stačil na obživu 

učitele a jeho rodiny a nenutil učitele přivydělávat si jiným zaměstnáním. Zároveň bylo 

stanoveno, že učitel bude vyplácen školním úřadem a nepřipouštělo se, aby si školní plat 

vybíral sám.“34 Na základě zákona byla učitelům přiznána penze.  

Ministerstvu v oblasti správy náboženských kultů náležela úprava jmění duchovních 

korporací a záležitosti kultu všech vyznání uznávaných státem. Zprostředkovávalo správní 

činnost v otázkách vzájemného poměru náboženských společností, zejména katolické 

církve a vyslovovalo uznání náboženských společností státem. Vrchně řídilo správu 

náboženských fondů, upravovalo církevní dávky a dotace úřadů na něž přispíval stát nebo 

veřejný fond.35 

Úkolem Ministerstva kultu a vyučování byl dohled nad celým školstvím. Řídilo veškerou 

vyučovací soustavu, všechny vyučovací ústavy jemu podléhající a rovněž rozhodovalo                 

                                                 
33  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 75.  
34  VÁŇOVÁ, R., Vývoj počátečního školství v českých zemích, s. 63. 
35  HLEDÍKOVÁ, Z. , JANÁK, J., DOBEŠ, J., Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost, s. 283-284. 
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o vhodných učebnicích pro výuku na školách. Také dohlíželo i na instituce podléhající jeho 

správě (například Akademie nauk, Muzeum pro umění a průmysl, Ústřední komise pro 

výzkum a zachování stavebních a historických památek). Ministerstvu kultu a vyučování 

však nepodléhaly školy a vyučovací ústavy, jejichž řízení bylo svěřeno jinému ministerstvu 

(například živnostenské školství bylo podřízeno Ministerstvu obchodu). Tento název 

ministerstva zůstal zachován do roku 1918. 

Ministerstvo kultu a vyučování bylo nejvyšší instancí řízení školství. Přímé řízení školství 

bylo v kompetenci zemských, okresních a místních školních rad. Při zemských a okresních 

radách pracovali školní inspektoři.  

Zemské školní rady byly zřizované vždy s působností pro příslušnou zemi. V čele stál 

místodržitel nebo jeho náměstek jako předseda, dalšími členy byli referenti pro správní                

a hospodářské záležitosti škol a zemští školní dozorci (inspektoři), které jmenoval císař. 

V devadesátých letech byly zemské školní rady rozděleny na český a německý odbor                 

a záležitosti škol se vyřizovaly vždy v tom odboru, jehož jednací jazyk byl vyučovacím 

jazykem té konkrétní školy. Zemské školní rady měly velmi rozsáhlou působnost. 

Rozhodovaly v záležitostech středních škol, učitelských ústavů, v zásadních otázkách 

národních škol a dohlížely na nižší školské úřady, kterými byly okresní a místní školní 

rady.  

Okresní školní rada se vytvářela zpravidla pro každý politický okres. Rada se skládala 

z okresního hejtmana, ze zástupců občanů, náboženských společností a učitelů a jejím 

členem byl také okresní školní inspektor. Do působnosti okresní školní rady patřily 

v zásadě záležitosti národního školství, tj. obecných a měšťanských škol, soukromých 

vyučovacích ústavů a odborných škol.  

Místní školní rady byly nejnižším školským úřadem určeným k dohledu nad národním 

školstvím. Zřizovaly se v obcích, ve kterých bylo sídlo školy. V obcích, kde byly školy 

české i německé, se vytvářely dvě místní školní rady. Místní školní rada se skládala 

z předsedy (starosty obce), několika zástupců obce, duchovních správců církví 

křesťanského vyznání (případně zástupce židovské náboženské obce) a ze zástupců školy. 

Místní školní rada dohlížela na dodržování školských zákonů a na plnění nařízení vyšších 

školských úřadů. Dohlížely také na stav školních budov (výstavbu i provoz), jejich 

inventář a pozemky. Místní školní rada též dohlížela na školní docházku a chování žáků, 
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na stav učebních pomůcek a také podporovala i učitele ve výkonu jejich povolání. Školu 

zastupoval správce nebo řídící učitel (současný ředitel školy).  

V roce 1883 došlo k novelizaci Hasnerova zákona, která se zásadně dotkla plnění školní 

docházky. Opět byly zavedeny tzv. úlevy. Záleželo na rodičích, zda požádají školu o úlevy 

v míře pravidelného chození do školy, což bylo možné jen u dětí, které již školu 

navštěvovaly šest let. Povinná školní docházka byla z osmi let snížena na šest. To se 

většinou stahovalo na děti chudého venkovského obyvatelstva. Na základě novely byl 

omezen rozsah vyučování a zmenšily se požadavky na učitele. Přínosem novely bylo 

zlepšení a upřesnění úkolů a organizace měšťanské školy. Takto novelizovaný Hasnerův 

zákon trval až do roku 1922, kdy byl vydán tzv. malý školský zákon. 

„Zatímco zákonem z roku 1869 byla měšťanka chápána jako varianta obecné školy, byla 

nyní pojata jako škola vyšší, která má za úkol připravovat jednak pro průmysl                               

a zemědělství, jednak pro studium na učitelských ústavech a odborných školách, které 

nepožadují studium ze střední školy.“36  

Všeobecné střední školy se řídily úpravou zákona z roku 1849. Vzdělávací obsah 

vzniklých gymnázií, který spočíval v učivu klasických jazyků, nestačil, a proto vznikla 

reálka. V roce 1869 se reálka stala plnohodnotnou střední školou, jelikož na ní byla 

zavedena maturita a její studenti byli připraveni na studium na vysoké škole. Zavedením 

soukromého reálného gymnázia v roce 1862 V. Křížkem v Táboře došlo ke vzniku nového 

typu střední školy, která poskytovala studentům výhodu v tom, že se v průběhu studia 

mohli ještě rozhodnout, na jaký typ vysoké školy by chtěli navázat. Tuto možnost do 

současné doby studenti neměli, volba střední školy byla současně volbou školy vysoké. 

Vznik reálních gymnázií měl tak velkou výhodu: vstup na vysoké školy obou směrů 

(univerzitní a technický) bez odlišných zkoušek. To způsobilo, že o studium na reálných 

gymnáziích byl velký zájem, a proto docházelo ke zřizování dalších institucí a počet škol 

toho typu se neustále zvyšoval.  

„Na sklonku 19. století byly v českých zemích prosazeny první dívčí střední školy.“37 

Střední dívčí škola v pravém slova smyslu (nazvaná Minerva) byla založena již v roce 

1890 zásluhou Elišky Krásnohorské. Škola byla počátkem ve vývoji vyššího dívčího 

                                                 
36  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 76.  
37  VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol., Pedagogika pro učitele, s. 77.  
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vzdělání ve střední Evropě. Zájem studentek stoupal a v roce 1900 byla ministerským 

výnosem zřízena pro dívky šestiletá lycea. 

3.3.2.1 Shrnutí, vývoj školského managementu 

Nově vydaný zákon měl svá pozitiva i negativa. Kladné bylo zvýšení úrovně obecného 

vzdělávání a jeho rozšíření, zavedení povinné školní docházky, čímž se zvýšil stupeň 

obecného vzdělání a také bylo přínosem založení čtyřletých učitelských ústavů. Dosavadní 

preparandy byly nahrazeny vzdělávacími učitelskými ústavy, které byly na úrovni 

středních škol. Byl zaveden pravidelný učitelský plat. Hasnerův zákon byl kritizován 

obcemi, které z finančních důvodů bránily zřizování a udržování školních budov                      

a zaměstnavateli, jímž povinná školní docházka brala levnou dětskou pracovní sílu. 

Zrušením konkordátu došlo k oslabení moci církve. Nejvyšším článkem v řízení školství 

byl stát, respektive Ministerstvo kultu a vyučování. Přímé řízení zastával trojstupňový 

systém školních rad – zemské, okresní a místní. Školní inspektoři fungovali u zemských                   

a okresních rad.  

Ředitelem školy v této době se mohl stát pouze kvalifikovaný učitel, který byl způsobilý 

vyučovat náboženství. K dalším zásadním požadavkům pro výkon této funkce patřila 

mravní bezúhonnost, loajálnost k panovnickému rodu a Rakousku-Uhersku a politická 

neangažovanost. Ředitel byl jednoznačně podřízen vlivu státu, ale do velké míry i vlivu 

církve té doby a neměl zákonem danou velkou možnost ovlivnit charakter své školy. 

Ředitel byl kontrolován okresní školní radou, okresním inspektorem, místní školní radou    

a zřizovatelem. Víc než manažerem byl státním úředníkem a pečlivým vykonavatelem 

tehdejší státní moci.  

4 Vývoj školství po vzniku samostatné Československé 

republiky do roku 1945 

Po rozpadu Rakouska–Uherska a vyhlášení samostatného českého státu, dne 28. října 

1918, se školský systém zásadně nezměnil a v platnosti zůstaly školské zákony z období 

Rakouska–Uherska, a to včetně působnosti jednotlivých ministerstev. Přesto zdůrazníme 

nejdůležitější okamžiky v rozvoji řízení školství. 
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4.1 Změny v řízení školství 

Pro oblast školství byl zřízen v roce 1918 Úřad pro správu vyučování a národní osvětu, 

který později změnil název na Ministerstvo školství a národní osvěty.38 Řízení školství 

bylo ještě upraveno v roce 1920 zákonem č. 292/1920 Sb., jímž se upravuje správa 

školství. V § 1 uvedeného zákona se pojednává o tom, že „státu přísluší nejvyšší správa 

veškerého vychování a vyučování a dozor k němu. Správu tu vykonává stát Ministerstvem 

školství a národní osvěty.“39 

Do působnosti Ministerstva školství a národní osvěty spadaly veškeré školské záležitosti 

s výjimkou zemědělského školství, které spravovalo Ministerstvo zemědělství. 

Ministerstvo bylo vnitřně rozděleno na prezidium a osm (později sedm) odborů. K prezidiu 

bylo přičleněno studijní oddělení pro zásadní otázky týkající se organizace školství, 

vzdělávání učitelstva, didaktických věcí či pro sjednocení učebních osnov. Jednotlivé 

odbory ministerstva spravovaly mimo jiné veškeré věci národních a mateřských škol, škol 

pro postižené děti, středních škol a učitelských ústavů, vysokých škol, vědeckých ústavů, 

univerzitních knihoven a také celou oblast národní osvěty (ochrana památek, archivnictví 

hudby, umění a lidové výchovy). Do kompetence ministerstva patřily i záležitosti 

kulturních styků s cizinou. 

Výše uvedeným zákonem se od roku 1920 se zřizovaly v každé obci, kde fungovala škola, 

místní školní rady, které působily jako veřejný úřad.  

Místní školní rady se skládaly z předsedy (volen místní školní radou ze svých řad), 

ze zástupců školy (které volily konference učitelstva) a ze zástupců školní obce (tyto 

zástupce volilo obecní zastupitelstvo). Funkční období bylo čtyřleté a přímý dozor nad 

činností rady vykonávali okresní a zemští školní inspektoři. Povinností rady byla správa 

místního školního fondu, péče o školní budovy, pozemky, učební pomůcky. Dále rada 

sestavovala rozpočet, vedla školní matriky a zajišťovala hmotné potřeby školy. 

Řízení na okresní úrovní vykonávaly okresní školní výbory. Tyto okresní školní výbory 

byly organizovány na základě stejných norem jako místní školní rady a vystřídaly dřívější 

okresní školní rady. Zřizovaly se pro každý školní okres, který byl většinou totožný                     

                                                 
38  HLEDÍKOVÁ, Z. , JANÁK, J., DOBEŠ, J., Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost, s. 337. 
39  MŠMT, 160 let Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [online].  
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s územím politického okresu. Okresní školní výbor se skládal z přednosty okresního úřadu 

(tj. z okresního hejtmana) jako předsedy, z odborných referentů (okresní školní inspektoři), 

a ze zástupců občanů a učitelů. Členové byli jmenováni předsedou zemské školní rady na 

návrh přednosty okresního úřadu.  

Na úrovni okresního školního výboru působily ve statutárních městech městské školní 

výbory v čele se starostou města. 

Nejvyššími školskými úřady v zemi byly i nadále zemské školní rady, dělené na dvě 

národní sekce. Předsedou zemské školní rady byl přednosta zemské správy politické, 

popřípadě jím určený zástupce. Složení rady se proti dřívějšímu období nezměnilo                        

a funkční období volených členů trvalo šest let.40  

Ve výběru ředitele se již nepřihlíželo k náboženskému vyznání a politickým názorům. 

Větší význam byl přisuzován pedagogickému vzdělání, znalosti služebních předpisů, ale 

také i řídící a organizační schopnosti. Důležité byly morální vlastnosti, vědecká nebo 

osvětová činnost. Jelikož v období první republiky platila většina zákonů z Rakouska-

Uherska, měla i práce ředitele školy za první republiky podobnou náplň. I v tomto období 

byl ředitel více úředníkem než manažerem. Vykonával stále velké množství 

administrativní práce spojené se zajištěním výchovně-vzdělávacího procesu i provozu 

školy. V oblasti výchovy byl více nucen spolupracovat s rodiči, s nově vznikajícími orgány 

sociální péče, ale i územně správními orgány. Mezi jeho povinnosti patřilo pečovat                 

o bezpečnost a zdraví žáků, stanovovat míru vyučovací povinnosti pro jednotlivé učitele, 

evidovat informace o učitelích a samozřejmě  učit. Ředitel školy byl kontrolován okresní 

školní radou, okresním inspektorem, místní školní radou a zřizovatelem stejně jako 

v předchozím období. Místa ředitelů (stejně jako místa učitelů i profesorů) byla 

obsazována konkurzem, přičemž byl nutný souhlas okresního školního výboru. 

Ve svých základních ustanoveních byl Hasnerův zákon z roku 1869 pro naše školství 

platný až do roku 1948. Z tohoto je zřejmé, že v období tzv. první republiky nebyla přes 

všechny snahy učitelstva a všechny předložené návrhy uskutečněna žádná zásadní školská 

reforma. Převzatý rakouský školský systém byl v tomto období vylepšován jen malými 

opatřeními. 

                                                 
40  HLEDÍKOVÁ, Z. , JANÁK, J., DOBEŠ, J., Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost,  s. 356-357. 
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4.2 Malý školský zákon 

Tím byl i tzv. malý školský zákon č. 226 z roku 1922. K tomu Váňová uvádí: „Už název 

napovídá o dosahu tohoto zákona. Učitelstvem byl označen jako „školský zmetek“, protože 

nesplnil očekávání a nereagoval na reformní úsilí rozvíjené už od konce 80. let.“41 Malým 

školským zákonem byly zrušeny úlevy ve školní docházce, byly zavedeny nové učební 

předměty (občanská nauka). Malý školský zákon pouze upravoval Hasnerův zákon z roku 

1869 a zrušil novelu z roku 1883. Na jeho základě byly měšťanské školy nazývány 

školami občanskými. Sjednotil délku povinné školní docházky na osm roků pro celou 

republiku, tedy i pro Slovensko, kde do té doby byla docházky pouze šestiletá. Na 

obecných i měšťanských školách došlo k rozšíření vyučovacích předmětů a výuky 

náboženství mohli být žáci na základě písemné žádosti rodičů zproštěni stejně jako žáci 

bez vyznání. Malý školský zákon také snížil počty žáků ve třídách. Na základě tohoto 

předpisu vznikaly také nové nižší i vyšší školy odborné, které měly obchodní, průmyslové 

či zemědělské zaměření. 

Jak uvádí Kádner, v této době se opětovně „rozrůstala moc církve i na školské úřady 

okresní  a místní. Instituce politické byly nadřízeny školským úřadům. Církev rušila 

samosprávu místních školních rad (na škodu národu), omezovala počet zástupců 

učitelstva.“42 

Újezdní školní rady  

V roce 1935 byl vydán zákon o měšťanských školách, na základě kterého bylo možno 

zřizovat měšťanské školy i v malých venkovských obcích. Tento zákon zavedl pojem 

újezdní školní rada. Školním újezdem se rozuměl souhrn obcí nebo jejich částí, jejichž 

obvod přesáhl území školní obce. Újezdní školní rada se zřizovala v dotyčné obci místo 

stávající místní školní rady a dělila se na dva odbory – záležitosti školní obce a záležitosti 

školního újezdu. Zástupce škol volila do této rady konference učitelstva. Pokud ředitel 

školy mezi zvolenými nebyl, mohl se zúčastnit schůze újezdní rady s hlasem poradním. 

                                                 
41  VÁŇOVÁ, R., Vývoj počátečního školství v českých zemích, s. 87. 
42  KÁDNER, O., Vývoj a dnešní soustava školství, s. 19. 
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Tyto rady se staraly o finanční zabezpečení školy, o její provoz a částečně                                 

i o administrativu.43 

4.2.1 Shrnutí, vývoj managementu školství 

V tomto období k zásadním změnám v řízení školství nedošlo. Nejvyšším článkem 

školského managementu bylo Ministerstvo školství a národní osvěty, následné řízení 

zastával trojstupňový systém složený ze zemské školní rady, okresního školního výboru             

a místní školní rady. Státní dozor v oblasti školství vykonávali stále zemští inspektoři                        

a inspektoři okresní. Byly pokusy, aby okresní inspektoři byli jmenováni definitivně, což 

se nakonec nestalo, naopak byly zpřísněny požadavky na jejich výběr. Skutečnost, že 

školská soustava ve svém základu přetrvávala v stále stejné podobě, kterou měla za 

Rakousko-Uherska, byla častým terčem kritiky. Neodpovídala poměrům a principům 

republiky, nesplňovala požadavky na výchovu a vzdělávání. Byla kritizována málo 

rozvinutá samospráva škol a jednostranné přetěžování intelektu mládeže. Rostoucí hluboká 

hospodářská krize se projevila i na úseku školství. Péče mnoha obcí o školu byla 

nedostačující, školní třídy byly přeplňovány. Existence učitelů (především mladých) byla 

ohrožena, protože řada učitelů přesluhovala. Vyhrotil se konflikt přesluhujících a mladých 

nezaměstnaných učitelů. Hospodářská    a sociální krize postihla ale i učitele zaměstnané. 

Docházelo i na perzekuce politické, protože panující bída vyvolávala odpor, výbuchy 

nespokojenosti a vláda zostřovala prostředky uplatňování moci. Někde uplatňovali svou 

moc i okresní školní inspektoři, kteří postihovali „neposlušné“. Vzdělávání učitelstva               

se v podstatě nezměnilo. Stále vzdělání učitelům poskytovaly neplnohodnotné střední 

školy, které fungovaly jako učitelské ústavy a nebylo možné z nich studovat vysokou 

školu. Učitelé si od vzniku samostatné Československé republiky hodně slibovali, ovšem 

většinou byli vývojem státem řízeného školství zklamáni. Při výběru vhodného ředitele 

školy již nebyl prvořadý důraz kladen na náboženské vyznání. Důležité bylo pedagogické 

vzdělání, charakterové vlastnosti   a schopnost řídit školu. Stejně jako v předchozím 

období byl kontrolován okresní školní radou, inspektorem, místní školní radou                               

a zřizovatelem. 

                                                 
43  Zákon č. 233/1935 Sb., o měšťanských školách. 
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Reforma školství ve 30. letech 20. století byla interpretována jednotlivými autory publikací 

různě. Někteří z nich psali o nevýznamné reformně, která se vůbec nekonala, zatímco 

autoři pozdějších publikací nezpochybnili určité snahy o školské reformy. Hlavní úsilí 

především spočívalo ve sjednocení školské soustavy, demokratizaci vzdělání, která byla 

chápána jako rovné právo na vzdělání bez ohledu na sociální rozdíly.  

4.3 Protektorát Čechy a Morava 

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 došlo ke změnám nejen 

v oblasti školství. Veškeré pravomoci, které byly v kompetenci české vlády, přešly do 

kompetence Velkoněmecké říše. Protektorátní Ministerstvo školství a národní osvěty 

začalo prosazovat politiku Velkoněmecké říše, která vedla k pomalé likvidaci českého 

školství. Došlo tedy ke snížení počtu českých škol a k navýšení škol německých. Vládní 

nařízení č.18/1939 Sb. mělo za následek omezení působnosti orgánů samosprávy, což 

vyústilo (v roce 1943) úplným zrušením místních školních rad.44 Stávající členové 

okresních školních nebo městských výborů byli zbaveni svých funkcí a na jejich místa byli 

dosazeni noví, pro Říši „spolehliví“ zástupci.  

Ministerstvo školství a národní osvěty bylo v červnu 1942 zrušeno a nahrazeno dvěma 

novými instituce v čele s Emanuelem Moravcem45 - Ministerstvo školství a Ministerstvo lidové 

osvěty. V tomto roce ministr školství získal pravomoc k tomu, aby mohl měnit organizaci 

školství a škol. Učitelům byla předepsána povinná znalost němčiny. Následovalo zrušení 

zemských školních rad a dozor nad školami převzalo přímo ministerstvo. Od roku 1943 

bylo v každém školním okrese u okresního úřadu zřízeno školské oddělení (úřadovna), 

které převzalo úkoly rovněž zrušených okresních a městských školních výborů. Také byly 

zrušeny místní (obvodní, újezdní) školní rady a místní školní výbory, jejichž úkoly přešly 

na starostu obce.46 Z ministerstva školství byly na zemské úřady převedeny povinnosti ve 

věcech správy a dozoru nad národními školami. 

Na český národ bylo okupanty pohlíženo jako na levnou pracovní sílu, které postačí 

základní školské vzdělání, proto bylo jejich úmyslem zlikvidovat vyšší školství. Počet 

českých škol v té době značně poklesl a naproti tomu se zvýšil počet škol německých. 

                                                 
44  Vládní nařízení č. 18/1939 Sb. 
45  Emanuel Moravec – český politik, legionář, voják, představitel kolaborace s nacistickým režimem. 
46  RÝDL, K., K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I., s. 26. 
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České vysoké školy byly zavřeny nejdříve na tři roky a posléze bylo jejich zavření 

prodlouženo na dobu neurčitou. Situace českého školství za okupace se dá charakterizovat 

jako silně likvidační.  

O fungování školy v době okupace formálně rozhodovala česká protektorátní vláda, která 

byla pouze vykonavatelem požadavků a příkazů Říše. Protektorátní ministerstvo školství 

přikázalo respektovat novou politickou situaci, zachovat loajálnost k Velkoněmecké říši                  

a projevovat vůdci úctu. Hlavním úkolem tehdejší politiky bylo omezení českého školství 

a jeho germanizace. Byly zavedeny přísné zkoušky na střední školy, které ověřovaly 

rasovou nezávadnost, tělesnou zdatnost, příhodnost pro poněmčení.  

Gymnázia byla nacisty zkrácena z devíti na osm let a docházelo postupně k jejich 

uzavírání. „Nacisté svými tvrdými opatřeními chtěli vyvolat pocit národní a osobní 

bezmocnosti.“47  

4.3.1 Shrnutí, vývoj managementu školství  

V době nacistické okupace nelze hovořit o rozvoji školství, natož o rozvoji jeho řízení. 

Česká protektorátní vláda plnila pouze příkazy nacistů, kteří měli za cíl zničit vyšší 

školství. České školy se zavíraly, pálily se české učebnice. Stávající systém řízení byl 

postupně zrušen. Kompetence zrušených výborů a školských rad přešly na školské 

úřadovny a starostu obce. Nacisté vybudovali během krátké doby systém politických úřadů 

a podařilo se jim řízení v protektorátu kompletně ovládnout.  

Ředitelé škol s „problémovou minulostí“ byli propuštěni a v mnoha případech skončili ve 

vězení a koncentračních táborech. Nově ustavení ředitelé a říšští pověřenci ve vedení škol 

se podíleli na deformaci českých dějin i české kultury a postupně připravovali likvidaci 

českého školství. Jisté však je, že ředitelé museli být loajální k Říši a prosazovat její 

školskou politiku. Zákony a vládní nařízení této doby se v souvislosti s osobností ředitele 

školy zmiňují jen o péči a zdraví dětí, o úpravách učebních povinností a platových 

poměrech.  

                                                 
47  SOMR, M., Dějiny školství a pedagogiky, s. 252. 
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Školské zákony se tehdy příliš nezměnily a nedokázaly odrazit složitou situaci, ve které se 

učitelé a ředitelé nacházeli. 

Zde je na místě uvést stručný obsah příspěvku Morkese z konference Kvality ve 

vzdělávání, kde na tehdejšího ministra školství, ale nejen na něho vzpomíná. Ministerstvo 

a jeho ministři, jako nejvýznamnější představitelé, nebyli vždy v určitých historických 

etapách a souvislostech zdaleka garanty kvality a rozvoje vzdělávání. Jejich dobové 

poslání, úkoly i cíle byly v rozvoji vzdělávání zcela (a dalo by se říci, že i programově) 

kontraproduktivní. Stačí vzpomenout konkrétních činů a „zásluh“ o naše školství například 

protektorátního ministra školství Emanuela Moravce s jeho likvidačními snahami                          

a tendencemi, či od roku 1969 normalizační zběsilost ministra Jaromíra Hrbka. Nejen tito 

předlistopadoví ministři školství nepřispěli k rozvoji vzdělávání, ale ani v období po 

listopadu 1989 nedošlo k podstatným změnám. „I v tomto období můžeme u některých 

ministrů školství předpokládat, že po objektivním zhodnocení jejich činnosti a zásluh by 

skutečnosti označené výrazným a dlouhým minusovým znaménkem jasně převažovaly nad 

skutečnostmi a činy kladnými.“48 

5 Vývoj školství a školského managementu od roku 1945 do 

roku 1989 

5.1 Poválečné období 1945 - 1948 

 Po porážce fašismu v roce 1945 byl politický a právní vývoj v Československu složitý                  

a postupně vedl k nastolení totalitního režimu.  

Poválečné období Československa bylo ve znamení otázek týkajících se budoucího vývoje 

školství. Na základě Ústavního dekretu prezidenta republiky č. 1/1945 Sb., o nové 

organizaci vlády a ministerstev v době přechodné, byla obnovena činnost nejvyššího 

orgánu řízení školství – Ministerstva školství a osvěty, které se v roce 1948 změnilo na 

Ministerstvo školství, věd a umění. Pro oblast osvěty bylo vytvořeno samostatné 

ministerstvo.49  

                                                 
48  e-Pedagogium 2001 [online]. 
49  MŠMT, 160 let Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [online].  
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Ministerstvo řídilo všechny druhy a stupně školního vzdělávání, právně upravovalo 

náležitosti kolem zřizování škol, stanovovalo síť středního školství a zvláštních školních 

zařízení. Mezi jeho kompetence spadal také výkon školní inspekce. Řízení školství 

v územních obvodech vykonávaly národní výbory (místní, okresní a zemské), které 

v rozsahu svojí působnosti zřizovaly, spravovaly a rušily všechny stupně škol 

od mateřských po střední a současně zajišťovaly jejich odborné vedení.50   

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., z května roku 1948 stanovoval, že všichni občané mají 

právo na vzdělání, ale školy byly státní a státu náleželo  vedení výchovy a vyučování 

i dozor nad nimi. Vzdělání jednotlivce nezáleželo pouze na jeho schopnostech, ale i na 

potřebách celku.51  

Do roku 1948 platila ve školství většina zákonů z Rakouska-Uherska a první republiky.  

V tomto období samozřejmě neexistovaly soukromé ani církevní školy. Byly zrušeny 

všechny poplatky ve školství a povinná školní docházka byla prodloužena o jeden rok. 

Byla zavedena dvoustupňová základní škola a na ni navazovala gymnázia, všeobecné 

vzdělávací školy, odborné a střední odborné školy. Přijímání na vysoké školy ovlivňovalo 

politické hledisko, absolventi vysokých škol dostávali umístěnky na práci.  

Povinná školní docházka byla tedy devítiletá. Toto základní vzdělání bylo poskytováno 

školami 1. a 2. stupně, kdy školu 1. stupně (národní) navštěvovaly děti od 6 do 11 let                   

a školu 2. stupně (střední) navštěvovaly děti ve věku od 11 do15 let. Střední školy 

nahradily bývalé typy měšťanských škol a měly poskytnout ucelené základy vzdělání                   

a podmínky pro vstup do škol 3. stupně.52  

Veškeré německé školství bylo bez náhrady zrušeno.  

5.2 Konec demokratického vývoje školství (1948 – 1989) 

Únorová revoluce v roce 1948 změnila dosavadní vývoj Československé republiky, 

nastolila socialistickou, nedemokratickou cestu vývoje. Došlo k zestátnění škol, k reformě 

vzdělávání podle myšlenky jednotné školy. K 1. lednu 1949 bylo zrušeno zemské zřízení                

                                                 
50  HLEDÍKOVÁ, Z.; JANÁK, J.; DOBEŠ, J., Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost, str. 442. 
51  Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948. 
52  Školy 3. stupně se dělily na povinné základní odborné školy, výběrová gymnázia a na vyšší odborné školy. 
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a zavedeny národní výbory. Byly to národní výbory v obcích, okresech a krajích. Na 

krajských a okresních národních výborech byly zřízeny pro oblast školství odbory školství 

a kultury. 

Zákon č. 95/1948 Sb., účinný od 1. září 1948 přinesl novou ucelenou koncepci školské 

soustavy. Nejvyšším orgánem řízení školství bylo Ministerstvo školství a osvěty, jehož 

úkolem bylo vedení všech druhů a stupňů škol a dohled nad nimi s výjimkou škol 

vysokých, vojenských škol a bohosloveckých učilišť. Ministerstvo školství a osvěty 

nespravovalo školy přímo, nýbrž prostřednictvím nižších školních úřadů. Školská správa 

přešla z místních školních rad a okresních školních rad na referáty školství a osvěty 

příslušného národního výboru. Zemské školní rady byly také zrušeny a byla nově zavedena 

krajská soustava. Do kompetence ministerstva školství byly zahrnuty všechny odborné 

školy, které patřily i pod jiné resorty. Do školské soustavy byly začleněny také mateřské 

školy, které navštěvovaly děti předškolního věku od tří do šesti let.53 Tento zákon zestátnil 

školu, uzákonil stejné vzdělání pro všechnu mládež, organizačně sjednotil školství                     

a položil základy jednotné školy (jednotné učebnice, jednotné osnovy). V jednotné školní 

dráze byl spatřován předpoklad všestranného a harmonického rozvoje každé osobnosti. 

V padesátých letech došlo k předání řízení některých škol pod ministerstva jiných odvětví. 

Jednalo se zejména o školy se zemědělským zaměřením, které byly vládním nařízením 

převedeny v působnost Ministerstva zemědělství. „Vládním nařízením č. 6/1953 Sb., 

kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje se jejich působnost, byla 

zřízena namísto Ministerstva školství, věd a umění dvě ministerstva – Ministerstvo školství 

a osvěty a Ministerstvo vysokých škol.“54 Krátce na to opět dochází ke sloučení obou 

ministerstev. Jelikož docházelo u ministerstev v krátkém období k několika změnám                   

v předávání jejich působnosti, je zřejmé, že státní správa a její výkon nebyl v oblasti 

školství v tomto období nijak stabilní. 

V šedesátých letech jsou u všech národních výborů, včetně místních, navíc zřízeny kulturní 

a školské komise. Tím byla utvořena samostatná školská správa, začleněná do soustavy 

státních orgánů. Dalšími činiteli, kteří v tehdejší době významným způsobem uplatňovali 

svůj vliv na řízení školství, byla především Komunistická strana Československa, Národní 

shromáždění, vláda a na území Slovenska Slovenská národní rada. 

                                                 
53  Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství. 
54  MŠMT, 160 let Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [online].  
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Změnu přinesl zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský 

zákon). Tento zákon snížil povinnou školní docházku na osm roků a zavedl jedenáctileté 

střední školy, které dávaly žákům v prvních osmi postupných ročnících základní vzdělání        

a další tři ročníky poskytovaly vyšší všeobecné vzdělání a byly přípravou pro studium na 

vysoké škole. Zákon upravoval také školy pro vzdělávání učitelů. Učitelky mateřských 

škol se měly připravovat pro výkon svého povolání na tříleté pedagogické škole, pro 

učitele národních škol zřizoval čtyřleté pedagogické školy a pro učitele šestého až osmého 

ročníku středních škol zřizoval dvouleté vyšší pedagogické školy. Učitelé devátého až 

jedenáctého ročníku jedenáctileté střední školy a učitelé pedagogických a odborných škol 

měli pro výkon svého povolání absolvovat vysokou školu pedagogickou.55 

Následující úpravy na poli vzdělávání národa přišly v duchu socialismu s účinností zákona 

č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), podle kterého byl 

vytvořen jednotný systém bezplatných na sebe navazujících škol s možností  získat 

postupně i nejvyšší vzdělání. Uzákoněna byla opět devítiletá školní docházka. Tímto 

zákonem byl zrušen zákon č. 31/1953 Sb. Střední vzdělání mohla mládež získat na 

učňovských školách nebo odborných učilištích, na dvou až tříletých odborných školách, na 

čtyřletých středních odborných školách či tříletých středních všeobecně vzdělávacích 

školách. Zaměstnaní si mohli doplnit svoje vědomosti absolvováním střední školy pro 

pracující, podnikové technické školy či podnikového institutu. Talentovaná mládež mohla 

studovat na hudebních a tanečních školách, případně na konzervatoři.56 

Zákon č. 168/1968 Sb., o gymnasiích zavedl znovu na místo tříletých středních všeobecně 

vzdělávacích škol gymnázia. Studium trvalo čtyři roky a bylo zakončeno maturitní 

zkouškou.57 

V červnu roku 1978 byl schválen zákon č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě 

základních a středních škol. Základní vzdělání dětem poskytovala základní škola, která 

byla osmiletá, a další variantou byla základní devítiletá škola. Změnou ve středním školství 

bylo zavedení čtyřletých učebních oborů zakončených maturitou.58 

                                                 
55 Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů. 
56 Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání. 
57 Zákon č. 168/1968 Sb., o gymnasiích. 
58 Zákon č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol. 
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Dalším právním předpisem upravujícím školství byl zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon). Základní 

škola se opět dělila na nižší a vyšší stupeň a měla osm ročníků. Povinná školní docházka 

byla tehdy uzákoněna na dobu deseti roků, po ukončení základního vzdělání vnikla 

povinnost absolvovat ještě dva roky středního vzdělání.59  

V této době byly zřizovány krajské pedagogické ústavy a okresní pedagogická střediska, 

jejichž cílem byla metodická pomoc školám v pedagogické i řídící činnosti. 

Na základě zákona č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy, se změnil název ministerstva školství, a to na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který platí dodnes. 

Řízení školství pod diktátem komunistické strany zajišťovalo ministerstvo školství, krajské 

národní výbory, okresní národní výbory, místní a městské národní výbory a ředitel školy.  

Ministerstvo školství a kultury bylo rozděleno na odbory a dále na oddělení, z nichž 

každý musel plnit ideově pedagogické nebo ekonomické úkoly. Ministerstvo řídilo výkon 

státní správy na centrální úrovni. Vypracovávalo návrhy dlouhodobé koncepce školství, 

učební plány, učební osnovy, zkušební řády, organizační předpisy a řády upravující vnitřní 

strukturu škol a zajišťovalo tvorbu a následné vydání učebnic a učebních pomůcek. 

Pod vlivem tehdejší politiky vydávalo směrnice pro ideově výchovnou práci škol a dalších 

ministerstvem řízených zařízení. Provádělo ústřední školní dozor, řídilo a kontrolovalo 

školní dozor vykonávaný krajskými a okresními školními inspektory, řídilo vysoké školy   

a rozmisťovalo jejich absolventy.  

Krajské národní výbory přímo řídily (zřizovaly, rušily a celkově zabezpečovaly) střední 

školy, učňovské školy, střední školy pro pracující, školy pro smyslově a tělesně postižené, 

domovy mládeže, diagnostické ústavy a pedagogická pracoviště na krajské úrovni. 

V některých krajích dohlížely na jazykové školy a konzervatoře.  

Okresní národní výbory řídily (zřizovaly, rušily a celkově zabezpečovaly) mateřské 

školy, základní devítileté školy, školní družiny a kluby, zvláštní školy a dětské domovy, 

lidové školy umění, lidové školy jazyků a zvláštní školy, dále okresní pedagogické 

středisko, pedagogicko-psychologickou poradnu a zájmové činnosti na okresní úrovni. 

                                                 
59 Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol. 
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Také plnilo veškeré činnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto 

škol a organizací. Ustanovovaly ředitele těchto škol. Materiální provoz v zařízeních 

řízených okresním národním výborem zajišťovaly místní a městské národní výbory                  

a do jejich kompetence spadalo i řízení školních jídelen a dětských útulků. Národní výbory 

plnily úkoly prostřednictvím svých školských a kulturních komisí a odborů 

školství a kultury. Místní národní výbor zřizoval, rušil a také zajišťoval provoz (vše se 

souhlasem okresního národního výboru) jeslí, mateřské školy, školní jídelny a domu 

pionýrů a mládeže. 

Ředitel školy byl vedle povinnosti k zajištění výchovně-vzdělávacího procesu, povinností 

organizačních, administrativních a prací na zabezpečení provozu, zodpovědný za ideovou, 

pedagogickou a odbornou úroveň a výsledky práce školy a za výchovu a vzdělávání žáků. 

Ředitel školy měl minimální možnost svobodného rozhodování a téměř žádný prostor pro 

vlastní tvořivý přístup k utváření charakteru školy, kterou „řídil“. Ředitelé se zodpovídali 

především za plnění výchovně vzdělávacích cílů školy, vykonávali náročné 

administrativně-byrokratické úkoly. Řídili a kontrolovali práci všech učitelů a provozních 

pracovníků a především dbali o jejich nepřetržitý ideově politický a odborný růst.60  

Také rozdělování finančních prostředků probíhalo v regionálním školství prostřednictvím 

okresních národních výborů, které finanční prostředky přidělené z ministerstva přidělovaly 

do škol na základě provedených mzdových inventur a počtu tříd každé školy. Kontrolu 

práce škol a způsob řízení se prováděl prostřednictvím trojstupňového dozoru – okresní, 

krajští a ústřední školní inspektoři, kteří také byli podřízeni odborům školství okresních 

národních výborů. 

Sociologické průzkumy této doby naznačují závažné nedostatky v přímém řízení výchovy 

a vzdělávání státní mocí. Uváděné nedostatky se týkají  nedostatečné pružnosti, 

komplikované dělby pravomocí mezi jednotlivými složkami státní moci, nekompetentního 

řízení a duplicitu řídící činnosti různých stupňů a jeho administrativní charakter.  

Ve škole bylo málo prostoru pro vlastní činnosti, zkušenosti a prožitky dítěte. Převažovala 

jednostranná orientace na výkon dítěte. Nebyl doceněn osobnostní rozvoj a obecná 

vzdělanost.  

                                                 
60  Zákon č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství. 
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5.3 Shrnutí, vývoj managementu školství  

Tehdejší strukturu orgánů vykonávající školský management nejstručněji vystihuje tabulka 

K. Rýdla.61 

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 

 

Jako další článek v systému řízení školství je vhodné doplnit tabulku o orgán ředitele 

školy, který je neodmyslitelnou součástí systému řízení škol. Stejně jako v předchozích 

obdobích byl prodlouženou rukou systému, byla zde více než v předešlých obdobích 

zdůrazněna funkce lídra „ve službách režimu“, oproti manažerské funkci.  

Pokud se podíváme na vývoj řízení školství v tomto období, zjistíme, že prvním školským 

zákonem z dubna roku 1948 bylo určeno řízení a dozor nad všemi školami (kromě 

vojenských a bezpečnostních) Ministerstvu školství a osvěty. Ministerstvo jako nejvyšší 

článek školského managementu kontrolovalo, ideově a pedagogicky řídilo celou oblast 

výchovy a vzdělávání v duchu tehdejší politiky Komunistické strany Československa.  

Středním článkem při řízení školství se staly krajské a okresní národní výbory, nejnižším 

článkem byly pověřeny městské a místní národní výbory. Tato soustava národních výborů 

byla garantem realizace řízení školství. Národní výbory různých stupňů zřizovaly, rušily               

a celkově zajišťovaly různé typy škol, řešily personální otázky a záležitosti týkající se 

pracovněprávních vztahů zřizovaných škol, jmenovaly ředitele a ustanovovaly učitele 

„svých" škol. Jejich kompetence se v průběhu let měnily, zejména v otázkách řízení 

                                                 
61  RÝDL, K., K vývoji správy a řízení školství v českých zemích (1774-1989), s. 35. 
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středních odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol. „Po roce 1960 vznikly 

komise jako iniciativní, výkonné a kontrolní orgány národních výborů, vybavené nejen 

poradní, ale i neúměrnou rozhodovací pravomocí a staly se tak hlavním článkem vnitřní 

organizace národních výborů.“62  

Za významné je třeba považovat zavedení funkčního studia pro ředitele škol a realizace 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Z prostudované   školské   legislativy    je   zřejmé, že do roku 1989 došlo v řízení školství 

k několika změnám školských zákonů, které nelze považovat za nijak významné. Vesměs 

se nejednalo o rozsáhlé změny, které by školskou správu výrazně zasáhly a celou                          

ji reorganizovali. V osmdesátých letech se nepřímá kritika systému řízení objevovala 

v tisku i ve vědeckých společnostech. Nesměla se však kritizovat stranická nařízení.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že od roku 1948 stíhala jedna školská reforma druhou, byly 

uplatněny různé organizační struktury řízení výchovy a vzdělávání z hlediska úrovně 

centralizace a decentralizace, dělby práce mezi resorty, rozsahu působnosti a vazby na 

orgány státní moci. Existovala osmiletá střední škola, základní devítiletá škola, 

jedenáctiletá střední škola atd., poté opět osmiletá základní škola, desetiletá povinná školní 

docházka, povinné školní brigády, povinné účasti na různých oslavách. K žádné radikální 

změně v řízení školství ovšem nedošlo, veškeré řízení školství podléhalo řízení 

komunistické strany. Došlo pouze k jednomu zvratu a tím se vývoj v naší zemi po únoru 

1948 odklonil od demokratických principů, ke kterým se navrátil až po „sametové 

revoluci“ na konci roku 1989. V souladu s těmito trendy se utvářel i vývoj školského 

managementu.  

6 Vývoj školského managementu po roce 1989 

Tehdejší situaci ve školství výstižně popsala ve své publikaci E. Walterová. „Ihned po 

politickém převratu v závěru roku 1989 se uplatnila linie rozhodného odmítnutí tehdy 

existujícího stavu ve školství, poznamenaného čtyřicetiletým uplatňováním politických, 

ideologických, organizačně centralistických a pedagogických principů domácí a sovětské 

komunistické strany. Bezprostředním programovým záměrem se stalo odstranění 

                                                 
62  MALACH, A., Transformace řízení školství v ČR, s. 16. 
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nedostatků ve vzdělávání způsobených totalitním režimem a návrat ke stavu, kterým se 

vyznačovalo české školství v podmínkách předválečného demokratického Československa, 

tj. před rokem 1939.“63
 To se projevilo převážně v personální výměně řídících pracovníků 

a přijetím nových legislativních opatření, jimiž se školství přizpůsobilo novému ústavnímu, 

politickému a právnímu pořádku. 

Při tvorbě nového právního řádu lze v první řadě za významný krok považovat přijetí Ústavy 

České republiky. Ta vytvořila obecný právní rámec pro budoucí právní vývoj České 

republiky. Začlenění Listiny základních práv a svobod do ústavního pořádku našeho státu 

bylo významným krokem, jelikož článek 33 Listiny základních práv a svobod upravuje práva 

občanů a povinnosti státu v oblasti vzdělání.64 

Nové zákony, eventuelně jejich novely, formulovaly hlavní cíle a obsahy vzdělávání, 

založené na principu svobodného uplatňování názorů. Umožňovaly zřizování soukromých 

a církevních škol a uplatnění práva rodičů a žáků na svobodnou volbu vzdělávání a školy. 

Přesto některá z opatření první vlny reforem měla také destruktivní charakter. Došlo                  

k likvidaci propracovaného systému dalšího vzdělávání učitelů, který se postupně 

obnovuje několik posledních let. „Představitelé spojeni s disidentským hnutím 70. a 80. let, 

včetně jejich přívrženců, rehabilitovaní učitelé a aktivisté listopadového hnutí, nastoupili 

do významných pozic v politickém životě, ve školství a na univerzitách. Přesto všechny 

tyto první změny byly většinou nezbytné a užitečné.“65 

6.1 Důležité mezníky v oblasti školství 

6.1.1 Bílá kniha 

Porevoluční vývoj školství byl výrazně ovlivněn vstupem ČR do OECD.66 OECD 

poskytuje prostředí, ve kterém mohou jednotlivé vlády vzájemně porovnávat svoje 

zkušenosti, hledat odpovědi na běžné problémy, poznat dobře fungující praxi                               

a koordinovat domácí a zahraniční politiku. Na základě hodnocení vývoje českého školství 

                                                 
63  WALTEROVÁ, E. a kol., Úloha školy v rozvoji vzdělanosti, s. 67. 
64  Ústavní zákon č.2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod, čl. 33. 
65  HOLOPÍRKOVÁ, P., Kompetence odboru školství ORP – bakalářská práce Pedf UK Praha, 3s.  
66  OECD - organizace pro hospodářskou spolupráci a pomoc - Mezivládní organizace 34-ti 
ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.  
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pod dohledem OECD, ale především vlivem nové vládní politiky, tlaku odborné i učitelské 

veřejnosti dochází 7. 2. 2001 k významnému vládnímu rozhodnutí - Národní program 

rozvoje vzdělávání („Bílá kniha“). „Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, 

formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být 

směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu.“67
 Od počátku byla 

koncipována jako závazný základ, z něhož budou vycházet konkrétní realizační plány 

resortu, jak je předpokládají zákony o školství a vládní strategické plánování sociálně 

ekonomického rozvoje.                                                                                                

Program má čtyři základní části: 

1. východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy 

2. předškolní, základní a střední vzdělávání 

3. terciární vzdělávání 

4. vzdělávání dospělých 

Podle Bílé knihy se vzdělávací soustava zaměřuje zejména na zjišťování a hodnocení 

kvality a efektivity vzdělávání, na realizace celoživotního učení, které je přístupné pro 

všechny, dále na přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve 

společnosti. Bílá kniha se zabývá proměnou role a profesní perspektivou pedagogických 

akademických pracovníků, podporou vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí  

a především přechodem od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování.68 

Návrhy a doporučení ekonomického, politického a pedagogického rázu obsažené                

v Národním programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) se měly z rozhodující části   

realizovat do roku 2005 s tím, že cíle přepokládaných změn vzdělávací soustavy mělo být 

dosaženo nejpozději do roku 2010.  

Hlavní autor Bílé Knihy, J. Kotásek ve svém textu z roku 2006 bilancoval naplňování cílů 

Bílé knihy. Zdůraznil nebezpečí implementační politiky, která má naději na úspěch pouze 

v případě, že má jednoznačnou centrální a regionální záštitu, veřejnou a především 

profesní podporu.69  

                                                 
67  Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Bílá kniha, s. 7. 
68  Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Bílá kniha, s. 87-97. 
69  Orbis scholae č.1/2011 [online].  
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V roce 2008 zpracovala skupina vybraných odborníků analýzu Bílé knihy. Z jejich závěrů 

je zřejmé, že především politické podmínky pro implementaci doporučení Bílé knihy 

nebyly příliš příznivé, jelikož od přijetí Bílé knihy se vystřídalo několik    předsedů vlády   

a ministrů školství. „Nemohla tedy být realizována žádná opatření, která byla vnímána jako 

kontroverzní. Období realizace Bílé knihy je však také obdobím ekonomického růstu 

a prosperity a bezprecedentní podpory v podobě strukturálních fondů, které spolu 

dohromady vytvářejí výjimečně příhodné podmínky pro realizaci jakýchkoli rozvojových  

a inovačních opatření.“70 Bohužel se také nepodařilo navýšit výdaje na vzdělávání na 

plánovaných 6 % HDP. Pro zajímavost je  vhodné připomenout, že nejvyšší výdaje 

(veřejné a soukromé), a to ve výši více než 7,0 % HDP, investují do vzdělávání na Islandu, 

ve Spojených státech a v Izraeli. Cíle Bílé knihy jsou vesměs formulovány velmi obecně, 

což značně komplikuje vyhodnocení míry naplnění cílů. Bílé knize chybí systematické 

uspořádání cílů vzhledem k významu a důležitosti, chybí jakýsi rámec, který by uspořádal 

cíle a opatření do vzájemných souvislostí a návrhů k naplnění cílů.  

Z výše uvedených názorů odborníků je zřejmé, že Bílá kniha sice nesplnila očekávanou 

úlohu zastřešujícího dokumentu, ze kterého by mohly vycházet všechny další dokumenty, 

ale celkově svojí kvalitou výrazně převyšuje mnohé z dalších podobných dokumentů u nás 

i v zahraničí. Většina stanovených cílů je vysoce relevantní a aktuální i v současné době. 

Proč nedošlo k naplnění cílů Bílé knihy? Hlavní důvod  je především systém řízení                   

v oblasti vzdělávání v České republice. Pro téměř všechny realizované kroky platí, že 

nebyla sledována jejich úspěšnost ve vztahu k naplňování stanovených cílů, nebyl 

monitorován průběh a vzniklé problémy při jejich realizaci.  

6.1.2 Dlouhodobý záměr ČR  

Na základě Bílé knihy byl v roce 2002 zpracován Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání              

a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, který je strategickým dokumentem státu, a který 

vymezuje základní závěry rozvoje vzdělávací soustavy na stanovené období. Dlouhodobý 

záměr vymezil základní rozvojové závěry ve vzdělávání, zdůraznil zájem státu na jejich 

realizaci a také rozsah a formu uvažované podpory. Mezi jeho základní strategické směry 

patří reforma a modernizace cílů a obsahů vzdělání a ukončování středoškolského studia, 

                                                 
70  MŠMT, Analýza Bílé knihy, 2009 [online].   
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hodnocení výsledků vzdělání, zkvalitnění podmínek pro práci řídících pracovníků škol, 

rozvoj dalších forem terciálního vzdělávání a v neposlední řadě rozvoj dalšího vzdělávání 

jako součásti celoživotního učení.71  

- Význam tohoto dokumentu však nespočívá pouze v samotném obsahu. Dlouhodobý záměr 

ČR je základem komunikace mezi centrem a kraji a jejich spolupráce na dalším rozvoji 

regionálního školství, vymezuje základní tendence a cíle dalšího vývoje tzv. regionálního 

školství, stanoví opatření na úrovni státu (ministerstva) a vymezuje prostor pro konkrétní 

řešení na úrovni kraje. Ty jsou podle potřeby dále rozváděny a konkretizovány 

v dlouhodobých záměrech jednotlivých krajů. V současné době jsou Dlouhodobé záměry 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy jednotlivých krajů vypracovávány na základě 

požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve 

znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý záměr jednotlivých krajů musí být schválen 

zastupitelstvem konkrétního kraje. V současné době je v platnosti Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který je strategickým 

dokumentem pro oblast tzv. regionální školství pro období 2011 – 2015. Dlouhodobý 

záměr ČR 2011 se zabývá vzdělávací soustavou bez rozdílu zřizovatelů. Skládá se ze tří 

kapitol. „První kapitola Rozvoj společnosti a vzdělávání stručně popisuje mezinárodní 

souvislosti a hlavní trendy rozvoje ekonomiky ČR, možnosti spolufinancování 

z Evropského sociálního fondu a je zde uvedena demografická projekce jako faktor 

kvantitativního vývoje jednotlivých úrovní vzdělávání.“72 Druhá kapitola Strategie rozvoje 

regionálního vzdělávání stručně analyzuje situaci v jednotlivých segmentech vzdělávací 

soustavy, stanovení odpovědnosti za jejich plnění, nástin časového plnění jednotlivých 

kroků a podpora navrhovaných změn prostřednictvím projektů ESF. Poslední třetí kapitola 

Financování regionálního školství hodnotí nejen finanční zajištění ze státního rozpočtu               

a ESF v uplynulém období, ale také hodnotí předpokládaný vývoj v dalším období. 

Zatímco v předcházejících letech byl dlouhodobý záměr zaměřen na oblasti, které byly 

prioritní pro vyrovnání se českého školství s některými problémy předcházejících 

desetiletí, současný dlouhodobý záměr klade důraz především na zvýšení kvality 

                                                 
71  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR, 2005 [online].    
72  MŠMT, Dlouhodobý záměr ČR 2011-2015 [online].   
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vzdělávání, na zavedení nových metod hodnocení škol, na optimalizaci nabídky vzdělávání 

a podporu odborného vzdělávání i pedagogickým pracovníkům.  

Řada těchto záměrů a cílů se také logicky promítala do přípravy nového školského zákona, 

jehož příprava paralelně probíhala s prací na strategickém dokumentu. Samozřejmě i Bílá 

kniha se stala jedním z východisek pro tvorbu nových zákonů ve školství, které byly 

s očekáváním schváleny dne 24. 9. 2004. Jednalo se o: 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) 

- zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského  

- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

6.1.3 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) 

účinný od 1. 1. 2005 

Hlavní body nového školského zákona: 

• stanoveny hlavní zásady a cíle vzdělávání 

- zásada rovného přístupu ke vzdělání pro občany České republiky a občany 

členských států Evropské unie bez jakékoliv diskriminace (mají stejná práva a 

povinnosti) 

- zásada úcty, respektu, solidarity, důstojnosti a názorové snášenlivosti účastníků 

vzdělávání (mezi sebou a mezi učiteli a žáky) 

- zásada volného šíření poznatků, které vyplývají ze současného poznání (pochopení) 

světa (není zakázáno o něčem mluvit), mimo politické a náboženské agitace 

- zásada zdokonalování vzdělávání na základě vědy a výzkumu a používání účinných 

moderních pedagogických metod 

- zásada bezplatného přístupu k základnímu a středoškolskému vzdělání pro občany 

České republiky a občany členských států Evropské unie v případě, že zřizovatelem 

je stát, kraj nebo obec 

- zásada hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosaženým cílům vzdělávání, 

které jsou stanoveny školským zákonem a vzdělávacími programy (co všechno se 

má za určité období naučit) 
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- zásada možnosti vzdělávání po dobu celého života (univerzity 3 věku) 

• vzdělávací programy: Národní vzdělávací program, Rámcové vzdělávací programy 

pro obory vzdělávání, Školní vzdělávací programy 

• mezi školy zařazeny: mateřské školy, základní umělecké školy, státní jazykové školy 

• vznikly školské právnické osoby 

• stanoveny dlouhodobé záměry MŠMT, krajů, výroční zprávy 

• došlo k začlenění speciálního školství do ostatního školství 

• stanovena práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a rodičů 

• možnost individuálního vzdělávání 

• právo na bezplatný ročník mateřské školy, před vstupem do základní školy 

• vytvořen nižší a vyšší stupeň víceletých gymnázií 

• nové maturitní zkoušky (společná a profilová část)  

• stanoveny podmínky pro uznání dříve dosaženého vzdělání 

• akreditace vzdělávacích programů vyšších odborných škol 

• možnosti dalšího vzdělávání na školách 

• zavedena školská rada 

• zjišťování výsledků vzdělání po 5. a 9. ročníku základní školy 

• zavedení možnosti vlastního a vnějšího hodnocení škol73 

Je nutno podotknout, že příprava nového školského zákona, který byl schválen až v roce 

2004, trvala 15 let, a i přesto byl již více než 25krát novelizován. Je velmi pravděpodobné, 

že časté novely, které pronikají do regionů a škol s jistou prodlevou, způsobují u 

vykonavatelů více práce, mnohdy větší administrativní, finanční i časové nároky.  

Srovnání školského zákona z roku 1948 a 2004 

Pokusíme-li se srovnat úvodní ustanovení školského zákona z 1948, jenž také přímo 

určoval ideové zaměření nové jednotné školy, která „vychovává národně a politicky 

uvědomělé občany lidově demokratického státu, statečné obránce vlasti a oddané zastánce 

pracujícího lidu a socialismu“ (§ 2 zákona 95/1948 Sb.)74, zatímco školský zákon z roku 

2004 uvádí za své zásady a cíle „vzájemnou úctu, respekt, názorovou snášenlivost, 

                                                 
73  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
74  Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství. 
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solidaritu a důstojnost“ (§ 2 zákona 561/2004 Sb.), tedy jakési zásady humanismu. 

Školská reforma z poválečného období byla obrazem politické ideologie socialismu. 

V rámci jednotného školství tak měli všichni učitelé být za vzor svým žákům, ve školách 

se měla zrodit nová jednotná společnost, hrdě následující a dotvářející odkaz tvůrců 

politického systému. Zatímco současný školský zákon ve svém úvodním ustanovení 

zdůrazňuje zásady a hlavní cíle demokracie. 

6.2 Státní správa a samospráva ve školství 

Řízení školství na centrální úrovni zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen MŠMT), na regionální úrovni řídí školství krajské úřady, na místní úrovni obecní 

úřady obce s rozšířenou působností, obecní a městské úřady a ředitel školy. 

V České republice je uplatňován smíšený model veřejné správy, jehož základním 

principem je organizace územní samosprávy, na kterou je přenášen příslušný rozsah 

a obsah výkonu státní správy. Orgány veřejnoprávních korporací územní samosprávy - 

obcí a krajů - spravují své záležitosti samostatně v rámci samostatné působnosti a dále 

vykonávají státní správu v rámci působnosti přenesené.  

6.2.1 Státní správa – vývoj od roku 1989 do současnosti 

Do roku 1989 bylo školství řízeno jednotně, pouze po státní linii. Oblast upravoval zákon 

č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, jehož platnost přetrvávala až do konce roku 

1990, kdy nabyl účinnosti zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, 

který reagoval na nově vzniklou situaci ve společnosti. Státní správu ve školství vykonával 

ředitel, obec, školské úřady, ČŠI, MŠMT a další ústřední orgány státní správy. Školy v té 

době ještě neměly povinnost vstoupit do právní subjektivity75, což se oproti současnému 

řízení školství projevovalo v rozsahu pravomocí školského úřadu a výkonu obce 

v přenesené působnosti, která mimo jiné rozhodovala o přijetí dětí do MŠ, školní jídelny, 

školní družiny atd. Školský úřad zřizoval a zrušoval speciální základní školy, pomocné 
                                                 
75  Právní subjektivita představuje způsobilost být účastníkem, subjektem, právních vztahů. Právní 
subjekt vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a nese za ně odpovědnost.§ 24 zákona č. 284/2002 Sb., 
kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ukládá obci nebo kraji, který 
je zřizovatelem školy, předškolního či školského zařízení, zajistit změnu právní formy v souladu s § 14, odst. 
2 a 6 a § 16 tohoto zákona do 1. 1. 2003. Od tohoto data se staly všechny školy, předškolní a školská zařízení 
zřizovaná obcemi či kraji příspěvkovými organizacemi, zřizovanými podle zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
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školy, zvláštní školy aj. zařízení, přiděloval prostředky soukromým školám, ekonomicky 

zabezpečoval školy a školská zařízení, které zřizoval on nebo MŠMT a kontroloval jejich 

hospodaření. Školské úřady byly zrušeny k 31. 12. 2000, jejich úlohu převzaly okresní 

úřady a orgány kraje v přenesené působnosti. Zrušené školské úřady sice zajišťovaly pouze 

státní správu, ale stále vykonávaly komplexní servis školám, od finanční, právní a pracovní 

problematiky, přes metodickou pomoc v oblasti výchovy i výuky. Ukončení jejich činností 

nesly především menší, ale i velké školy, jako neuvážený krok reformy. Nově vzniklé 

okresní úřady a orgány kraje přidělovaly finanční prostředky na přímé náklady a plnily 

úlohy zaměstnavatele škol, které ještě neměly právní subjektivitu.76 Působnost obce ve 

státní správě byla zrušena a ostatním aktérům vykonávajícím státní správu ve školství 

zůstaly zachovány základní pravomoci. Okresní úřady zanikly k 31. 12. 2002. Jejich 

zrušení nemělo pro školy tak zásadní význam jako zrušení školských úřadů. Jejich 

kompetence převzali nově vzniklé Obecní úřady obce s rozšířenou působností (dále jen 

ORP) a z větší části krajské úřady. Kompetence ostatních subjektů vykonávající výkon 

státní správy ve školství zůstaly zachovány. Úkolem ORP je zpracovávat návrh rozpisu 

rozpočtu, připravovat podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných 

krajským úřadem, zajišťovat podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních                          

a finančních výkazů, shromažďovat a zpracovávat data z dokumentace a evidencí škol                 

a školských zařízení. Vždy se jedná a školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti. 

Kompetence krajských úřadů ve školství se téměř kryje s působností dřívějšího orgánu 

kraje v přenesené působnosti. Nový školský zákon zachoval orgány, které vykonávaly 

státní správu ve školství a jejich základní kompetence. Nově je upraven proces 

financování, kompetence v procesu správního řízení, v oblasti kurikula a v řízení o zapsání, 

změnu či výmaz v Rejstříku škol.  

MŠMT stanovil zákon č. 564/1991 Sb. pravomoc řídit výkon státní správy této oblasti. 

Mělo rovněž zřizovatelské pravomoci. Rozepisovalo školským úřadům finanční prostředky 

ze státního rozpočtu pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná 

ministerstvem, školskými úřady, ale také jinými zřizovateli, v případě, že nebyly hrazeny  

z jiných zdrojů. Jmenovalo a odvolávalo ředitele u zařízení, které zřizovalo, ústředního 

školního inspektora, školní inspektory a ředitele školských úřadů po konkurzních řízeních, 

                                                 
76  Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. 
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a další.77 V roce 2000, po zrušení školských úřadů, zůstalo MŠMT řízení státní správy 

školské oblasti. V tomto období rozepisovalo přímé náklady na vzdělání prostřednictvím 

orgánu kraje v přenesené působnosti. V současné době MŠMT v oblasti státní správy stále 

řídí její výkon ve školství a odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy, 

vydává právní normy, provádí kontrolu správnosti využití finančních prostředků, které 

přiděluje ze státního rozpočtu. Dále se zabývá problematikou vzdělávacích programů, má 

kompetence v oblasti financování a kompetence v oblasti vedení školského rejstříku.  

Státní správu ve školství vykoná také Česká školní inspekce (dále jen ČŠI), která se již 

v roce 1991 oddělila od školských úřadů a zvýšila tím svoji nezávislost. Inspekce, 

prostřednictvím školních inspektorů, zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti                  

a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. ČŠI ve školách, které jsou zapsané do školského 

rejstříku získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol           

a školských zařízení, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Také 

vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských služeb a vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních 

prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle školského zákona.78  

6.2.2 Samospráva – vývoj od roku 1989 do současnosti 

Jak je výše uvedeno, zákon č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, zahrnoval pouze 

výkon státní správy. Postupovalo se podle něho ještě po roce 1989, až do doby schválení 

zákona č. 564/1990. Procesem decentralizace a demokratizace byly postupně delegovány 

větší pravomoci na územně samosprávné celky i v oblasti školství. Došlo tak k roztříštění 

jednotného působení státu na tuto sféru. Přijetím tohoto zákona začaly vykonávat obce                 

a školské rady samosprávu ve školství. Obec byla mimo jiné povinna vytvářet podmínky 

pro plnění povinné školní docházky. Zřizovala se souhlasem školského úřadu předškolní 

zařízení, základní školu a školská zařízení. Spravovala a zabezpečovala investiční                         

i neinvestiční výdaje, kromě těch výdajů, které hradil stát. Zabezpečovala stravování dětí               

a žáků. Cílem školské rady bylo uplatňovat zájmy obcí, zákonných zástupců, 

pedagogických pracovníků a žáků. Projednávala se školským úřadem personální a sociální 

podmínky pracovníků, výsledky výchovy a vzdělání. Vyjadřovala se ke jmenování                        
                                                 
77  Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. 
78  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  
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a odvolávání ředitelů škol, zřizovaných školským úřadem či MŠMT. Připomínkovala 

hospodaření školského úřadu s rozpočtovými prostředky, rozpis prostředků pro školy, 

předškolní a školská zařízení přidělovaných školským úřadem. Schvalovala výsledky 

hospodaření škol a školských zařízení. Novelou zákona byly v roce 1995 doplněny rady 

škol. Samosprávu tedy vykonávala obec, školské rady a rada školy, kterou ustanovoval 

zřizovatel a její založení nebylo povinné. K jejím základním kompetencím náleželo mimo 

jiné schvalování výroční zprávy, zprávy o hospodaření školy a návrhu rozpočtu. 

Tím vlastně rada školy plnila funkci veřejné kontroly. Pokud nebyla zřízena, tak většinu 

jejích povinností projednával ředitel na poradě pracovníků školy. Výše zmíněnými 

novelizacemi zákona o státní správě a samosprávě ve školství výkon samostatné 

působnosti okresní školské rady nahradil kraj. Na něho byly převedeny zřizovatelské 

pravomoci zejména v oblasti středního a speciálního školství z MŠMT. V souvislosti s tím 

ale také přešly do majetku krajů budovy škol a školských zařízení, jejich správa                           

a povinnost zajištění provozních výdajů.79  

Na základě přijetí školského zákona došlo k malé změně ve specifikaci školské rady. 

Zákon stanovuje povinnost jejího zřízení (od 1. 1. 2006) na určitých druzích škol, tj. na 

základních, středních a vyšších odborných školách a dále definuje její kompetence. 

Školská rada při těchto školách je orgán školy, který umožňuje rodičům nezletilých žáků, 

zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 

na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který také jmenuje třetinu jejích členů, 

třetinu pak volí rodiče a zletilí žáci, třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy 

není členem. Rada je volena na 3 roky. Její zasedání svolává předseda nejméně 2x ročně. 

Rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu           

o činnosti školy, školní, popřípadě stipendijní řád, zprávu o hospodaření školy, podílí se na 

zpracování koncepce školy, projednává inspekční zprávy atd. Ředitel školy je povinen 

zúčastnit se na vyzvání předsedy rady jejího zasedání a umožnit jí přístup ke školní doku-

mentaci. Školská rada nahrazuje dříve nepovinný orgán školské samosprávy - radu školy. 

Samosprávu ve školství vykonává stále školská rada, obec a kraj. Obci zůstává zajištění 

podmínek pro plnění povinné školní docházky, pro předškolní vzdělávání v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky a zřizovací kompetence v této oblasti. Zákon více 

                                                 
79  Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. 
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specifikuje stanovení školského obvodu spádové školy a platbu neinvestičních výdajů za 

trvale bydlící děti a žáky obce, kteří navštěvují školu v jiné obci. Mezi povinnosti kraje 

patří zajišťovat podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného 

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

jazykového a základního uměleckého vzdělávání. Za tím účelem zřizuje příslušné školy, 

předškolní a školská zařízení a zajišťuje jejich neinvestiční výdaje s výjimkou těch, které 

hradí stát. Mezi samosprávné kompetence MŠMT patří zřizovat a zrušovat mateřské, 

základní a střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, pokud je nezřídí 

obec (svazek obcí nebo kraj) a školy, jejichž činnost je upravena mezinárodními 

smlouvami.80 Postupně tedy vznikla funkční samospráva na třech úrovních - regionální, 

obecní a přímo na úrovni školy. Od roku 1989, kdy žádná samospráva neexistovala, prošla 

tato oblast velkou změnou a znamenala velký krok reformy v decentralizačním                            

a demokratizačním úsilí. 

6.3 Stávající systém financování  

Mezi základní oblasti obecného i školského managementu financování přímo nepatří, 

přesto v době neustálých škrtů a omezování patří financování školství a následně i škol 

mezi důležité oblasti školského managementu, které zatěžuje mysl vykonavatelům 

školského managementu na všech úrovních řízení.  

Zákonem č. 564/1990 Sb., byly mateřské, základní a střední školy podřízeny nově 

vzniklým školským úřadům a od roku 1991 MŠMT rozepisuje prostředky státního 

rozpočtu na jednotlivé školy jejich prostřednictvím. Tento systém platil do 31. 12. 2000.  

V současné době jsou finanční toky ve stávajícím systému školství určovány 

zřizovatelskými kompetencemi. MŠMT ekonomicky zabezpečuje příspěvkové organizace, 

které zřizuje, příspěvkem. Z rozpočtu kapitoly 333-MŠMT se poskytují přímé výdaje na 

vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcí a krajem, a to na základě vztahů 

určených platným zněním školského zákona, dále zákonem o státním rozpočtu 

(na konkrétní rok) a zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám               

a také dvěma obecně závaznými předpisy upravující postup krajských úřadů při 

financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky tj. 

                                                 
80  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  
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obcemi (případně dobrovolnými svazky obcí) nebo kraji (vyhláška o krajských 

normativech a směrnice stanovující zásady pro rozpis financí).  

Školský zákon definuje tzv. „přímé“ výdaje na vzdělávání, které zahrnují finanční 

prostředky státního rozpočtu poskytované školám a školským zařízením. Rozlišuje je podle 

zřizovatele. Zákon stanovuje normativní způsob poskytování finančních prostředků, což 

znamená, že finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují podle skutečného počtu 

dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, uvedeného ve školních 

matrikách pro příslušný školní rok. Zákon zmocňuje MŠMT stanovit republikové 

normativy a krajské úřady stanovit krajské normativy, jejichž prostřednictvím provádí 

krajský úřad rozpis prostředků, které obdržel z MŠMT, na jednotlivé školy a školská 

zařízení. Kromě normativního systému financování ze státního rozpočtu se školský zákon 

zmiňuje o financování regionálního školství formou ministerstvem vyhlašovaných 

rozvojových programů a pokusných ověřování. Také definuje povinnost krajů a obcí 

(zřizovatelé škol) zajistit ze svých rozpočtů zřizovaným školám ty výdaje, které nejsou 

hrazeny státním rozpočtem (definováno v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, případně zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů). Což se týká převážně neinvestičních výdajů (na provoz školy), 

případně nutné dofinancování nedostačujících finančních prostředků z kapitoly MŠMT.81  

Z pohledu současného školského zákona nelze finanční prostředky státního rozpočtu do 

regionálního školství alokovat jiným způsobem než normativně nebo programově 

(rozvojové programy, pokusná ověřování vyhlášená ministerstvem).  

Dotace, poskytované soukromým školám a školským zařízením, jsou účelově převáděny            

z rozpočtu ministerstva školství přímo na kraj. Odbory školství KÚ je dále poskytují 

jednotlivým organizacím. Církevním školám a školských zařízením MŠMT účelově 

poskytuje neinvestiční dotace přímo z účtu MŠMT. Veřejné vysoké školy jsou 

v rozhodující míře financovány z rozpočtu MŠMT také formou dotací. 

Z následující tabulky je zřejmé jakým směrem se vývoj financování školství ubírá. 

Do školství plyne ze státního rozpočtu pouze 4,8 % HDP, přičemž průměr zemí EU 

přesahuje 6% a Česká republika patří podle tohoto kritéria mezi 7 nejhorších zemí EU.

                                                 
81  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
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Tabulka č. 4 - vývoj financování školství, zdroj ÚIV, ČSÚ 

 

6.4 Ředitel školy – jeho postavení po roce 1989 

Nejnižší článek v postavení školského managementu, ovšem významně důležitý, je ředitel 

školy. Od roku 1989 se postavení ředitelů škol výrazně změnilo. Jejich pravomoc byla 

značně posílena. Především na řediteli školy záleží, jak bude škola profilovat nejen 

v kvalitě pedagogů, v úrovni vyučování, ale i ve vybavenosti moderními vyučovacími 

pomůckami. Jejich povinnosti a kompetence zasahují do všech oblastí života školy. 

Komplexně pokrývají celý výchovně-vzdělávací proces, ekonomiku i provoz školy, 

personální záležitosti a péči o bezpečnost a ochranu zdraví žáků i učitelů. Pozice ředitele 

školy se mění z pozice „úředníka“ v manažera a lídra, který významným způsobem 

zasahuje do ekonomického a provozního fungování školy, ale také ovlivňuje vytváření 

pozitivního klimatu školy, musí dokázat zaměstnance motivovat, vést a přesvědčovat pro 

další vzdělávání a inovace ve škole.  

Ředitel školy by se měl umět orientovat v pedagogice, psychologii, v problematice, kterou 

daná škola vyučuje, ale také v personálním řízení, v zabezpečení pracovněprávních vztahů 

všech zaměstnanců školy. Řediteli přibyly rozhodovací pravomoci a organizační 

pravomoci, záležitosti výchovně-vzdělávacího procesu, ale s tím související také 

povinnosti a nutnost znalosti velkého množství právních předpisů. V rámci školního 
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vzdělávacího programu může přizpůsobovat obsahovou i organizační stránku vzdělávání 

specifickým podmínkám školy, obce i celého regionu. Je také odpovědný za autoevaluaci 

školy. Ředitel školy na rozdíl od předešlých období je ve svém rozhodování do značné 

míry svobodný a méně ovlivňovaný vnějšími orgány. Po dlouhé době není ředitel školy ve 

svém rozhodování ovlivňován  politickou stranou. Do značné míry je tak škola mimo 

přímý vliv státu (ředitele neovlivňuje církev, neovlivňuje ho nekompromisní řízení školství 

vládou ani žádnou stranou).  Je však kontrolován jak zřizovatelem a radou školy, tak                   

i Českou školní inspekcí a odborem školství krajského úřadu. S růstem pravomoci se také 

zvyšují nároky na kvalifikovanost ředitele, a to nejen manažerskou, ale i právní, 

ekonomickou a pedagogickou. S úrovní manažerských schopností, charismatu a osobnosti 

ředitele záleží, jak dokáže rozvinout a dovést k dokonalosti všechny oblasti práce, jež jeho 

funkce zahrnuje ku prospěchu výchovně-vzdělávacího procesu. Ředitele školy jmenuje 

zřizovatel na základě výsledků konkurzního řízení, dle vyhlášky č. 54/ 2005,                                 

o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 

6.5 Shrnutí, vývoj školského managementu 

Systém řízení a správy školství byl před rokem 1989 vysoce centralizovaný a vedení 

komunistické strany stanovovalo vzdělávací politiku, obsah vzdělávání a průběh 

pedagogického procesu. Změnou politických a společenských poměrů na počátku 90. let 

probíhala silná legislativní činnost, která byla charakterizována mnoha nepříznivými 

skutečnostmi, z nichž mezi nejvýznamnější patřila obecně nízká úroveň právního vědomí   

a nově se utvářející pojetí státní správy a samosprávy. Roli sehrála také nedostatečná 

analýza tehdejšího stavu a nedostatečná zkušenost s transformací takto rozsáhlého 

systému. Až v lednu 2005 nabyly účinnosti zákony, které ve svém souhrnu znamenaly 

legislativní zakotvení reformy v oblasti regionálního školství od roku 1989. Nový školský 

zákon obsahuje řadu ustanovení umožňujících a prohlubujících demokratizaci vzdělávání  

a posilujících jeho evropský rozměr.  

MŠMT je v současné době ústředním orgánem státní správy pro oblast školství, které 

nejen řídí výkon státní správy ve školství, určuje centrální vzdělávací politiku a celkovou 

strategii, ale odpovídá i za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy. Dřívější 

zřizovatelskou funkci MŠMT převzaly kraje, které se plně ujaly svých kompetencí ve 
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školství od 1. 1. 2003. Obce na místní úrovni v rámci samosprávy jsou odpovědné za 

zajištění podmínek pro povinnou školní docházku a pro předškolní vzdělávání v posledním 

roce před zahájením povinné školní docházky. Všechny školy získaly ze zákona právní 

subjektivitu, a tím i vyšší stupeň autonomie. Ředitelé škol jsou jmenováni zřizovatelem 

na základě konkursního řízení. Mají plnou odpovědnost nejen za kvalitu a efektivitu 

vzdělávacího procesu (včetně úprav vzdělávacích programů a volby učebnic), ale také               

za finanční řízení školy, za přijímání a propouštění učitelů a za vztahy s obcí a veřejností. 

Společenské změny po roce 1989 se odrazily také ve změně institucionálního způsobu 

financování školství. Od roku 1992 byla rozhodující část neinvestičních prostředků 

určených pro školství rozepisována pomocí tzv. normativů. Normativy a jejich struktura 

prošly postupně vývojem, determinovaným zejména organizačními, zřizovatelskými                    

a právními změnami ve školské soustavě a v územním uspořádání. Samotný princip 

výkonového financování však zůstává prakticky v celém porevolučním období beze 

změny. Není vhodné předbíhat, ale možnou změnu normativního financování můžeme 

očekávat v příštích letech. 

7 Vývoj školství v Kralovicích 

Kralovická škola je oficiálně poprvé zmiňována v archivních materiálech v letech 

1379/1380. Vývoj školství a jeho řízení nebyl nijak odlišný od vývoje v ostatních menších 

městech naší republiky. Všechny získané informace jsou vyhledány v archivech, kronikách 

místních škol a z vyprávění pamětníků. První podkapitola stručně informuje o historii 

města. Členění dalších podkapitol zahrnuje nejvýznamnější události vývoje školství 

v Kralovicích a není shodné s členěním kapitol v obecné části, které se týkají vývoje řízení 

školství na celém území republiky. Navazující podkapitoly se zaměřují na konkrétní školy, 

které v současné době ve městě Kralovice poskytují vzdělání.  

7.1 Město Kralovice – historie a současnost 

Město Kralovice ležící 40 km severním směrem od Plzně je centrem 

severovýchodní části severního Plzeňska. Kralovice byly zřejmě 

založeny jako sídlo lidí králových a poprvé jsou zmiňovány                        

v písemných pramenech v roce 1183, kdy je kníže Bedřich jako po 
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otci zděděnou ves s trhem a soudnictvím věnoval nedalekému cisterciáckému klášteru                      

v Plasích.82 V roce 1425 zapsal Kralovice král Zikmund bratřím Hanuši a Benešovi              

z Kolovrat. Ti si majetek rozdělili a od roku 1432 patřila jedna polovina městečka k hradu 

Krašovu, druhá k Libštejnu. V polovině 16. století získal obě části Florián Gryspek, jehož 

zásluhou získaly Kralovice řadu významných výsad, z nichž nejdůležitější bylo vysazení 

na město a udělení městského znaku v roce 1547. Florián Gryspek byl vzdělaný šlechtic, 

který studoval na univerzitě v Paříži. Do Prahy přišel jako sekretář prvního Habsburka na 

českém trůně Ferdinanda I. a po potlačeném stavovském povstání rozšířil svůj majetek             

o skoupená a zkonfiskovaná panství, mezi něž patřily i Kralovice. Florián byl velmi 

schopný v oblasti hospodářské, hornické a výborně řídil všechna svá panství. Právě 

vysazení Kralovic na město patří mezi jeho největší zásluhy, neboť díky tomu získalo 

město další možnosti, např. stavět zdi a hradby, užívat erb, šenkovat pivo a víno, 

obchodovat se solí a železem, svobodně se zabývat řemesly a obchody. Florián už tenkrát 

věděl, že rozkvět města obohatí i jeho, a proto mohli jeho poddaní svobodně podnikat.83 Po 

bitvě na Bílé hoře bylo Gryspekům panství zkonfiskováno a roku 1623 se Kralovice opět 

vrátily do majetku plaského kláštera. Během třicetileté války byla zničena polovina domů. 

Ve městě v roce 1794 bylo plaské panství přiděleno do kraje plzeňského (dříve náleželo do 

kraje rakovnického). V Kralovicích byl zřízen regulovaný magistrát, prvním purkmistrem 

byl zvolen Antonín Klobása. V roce 1845 bylo město postiženo rozsáhlým požárem, který 

téměř zničil domy na náměstí a v přilehlých ulicích. V té době zde žilo 1800 obyvatel 

v 285 domech. Rekonstrukce trvala řadu let a výrazně změnila vzhled středu města.              

V letech 1850 až 1949 byly Kralovice sídlem soudního a politického okresu kralovického. 

Hlavní obživou obyvatelstva bylo zemědělství a drobné řemeslnictví. Větší rozkvět města 

nastal mezi světovými válkami, kdy se stavěly nové domy a vznikaly malé firmy. Ve druhé 

polovině minulého století již veřejné stavby nepřibývaly (výjimku tvoří novostavba 

základní školy), město se rozšiřovalo hlavně bytovou zástavbou soukromou i státní.                

V posledních letech dochází opět k rozsáhlejší výstavbě a rekonstrukci starších objektů. Od 

roku 1949 do roku 2002 náleželo město okresu Plzeň - sever.84 Od ledna 2003 je centrem 

správního obvodu ORP Kralovice, který spravuje 44 obcí s téměř 22 000 obyvateli. Město 

Kralovice, ve kterém žije přibližně tři a půl tisíce obyvatel je průměrně zalidněno, 

                                                 
82  VOREL, J., 450 let města Kralovice 1547-1997, s. 1. 
83  BUKAČOVÁ, I., 800 let Kralovic dějiny a současnost města, s. 15-17. 
84  Město Kralovice [online].  
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umožňuje nejen svým občanům návštěvu veřejné knihovny, stálého kina, muzea a galerie. 

Sportovní vyžití poskytují tři hřiště a dvě tělocvičny. Město Kralovice zřizuje jednu 

mateřskou, základní, základní  praktickou a uměleckou školu.  Nachází se   zde                   

i střední škola. 

7.2 Počátky školství v Kralovicích do 18. století 

V Kralovicích byla škola  již ke konci XII. století. Roku 1183 byly Kralovice povýšeny na 

městys, a protože patřily pod klášter plaský, cisterciáci z Plas vyučovali v Kralovicích 

zdejší i okolní lid nejdůležitějším vědomostem především proto, aby si zabezpečili dorost 

mnichů. V 13. století přibývaly k biskupským a řádovým školám školy farní, které byly 

zřizované při kostelích a jejich počet s postupným pronikáním nové víry stále rostl. Přímé 

zprávy o zakládání farních škol v Kralovicích nejsou, ale lze soudit podle toho, že zde byla 

ve 13. století zřízena fara. Učitelem na faře mohl být každý, kdo uměl základy počtů, číst                       

a psát. Farář byl také dozorce nad školou, který navrhoval a často i dosazoval školního 

správce (současného ředitele). „Vrchní dozor ke školám celé diecése měl magister 

scholarum, později slavný scholasticus, ustanovený k tomu v biskupově sídle.“85 Učitel 

také musel pomáhat v kostele, a jak již bylo v úvodu diplomové práce napsáno, také 

v Kralovicích plynuly učitelské příjmy za práci v kostele a vybíráním školného od rodičů. 

Opravu farních škol měli za povinnost osadníci, ale učitelé někdy vyučovali ve svých 

bytech. Samostatná školní stavba byla velmi výjimečná. Ve 14. století byla v Kralovicích 

zřízena škola městská, zvaná též partikulární. Město Kralovice si školu samo zřídilo                   

a zvolilo školního správce, scholastikovi tento stav pouze oznámilo. I na tuto školu 

dohlížel farář. Správcem však byl držitel univerzitního titulu - mistr nebo alespoň bakalář. 

Jeho pomocníci byli provisor, bakalář nebo i lokatus, který býval vybírán z nejstarších 

žáků k pomoci při vyučování. Lokatů mohlo být i více. Žáci se nejen v Kralovicích dělili 

při vyučování na dvě skupiny. Měšťanští synové se chodili do školy vzdělávat, děti 

chudých rodičů se mohly vzdělávat jen pokud pomáhaly na faře či v kostele. Tato škola 

městská je uvedena v zápisech pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let 1379/1380. 

Z těchto zápisů lze soudit, že počtem žáků byla škola velmi proslavena a o rektorství na ní 

se ucházeli žadatelé i z míst vzdálených. V roce 1380 byl jejím rektorem farář Strojetický. 

                                                 
85  HAVLÍK, J., Školství na kralovicku a manětínku, s. 3-4. 
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Rozvoj školství v Kralovicích byl zastaven husitskými válkami. Více než 100 let není 

žádná zpráva     o kostele a škole v Kralovicích. Další zmínka je až z roku 1577, kdy 

rektorem partikulární školy v Kralovicích byl Jakub Taxinensis. Škola města byla opět ve 

správě městské pod dozorem purkmistra a konšelů, kteří sami dosazovali školního správce. 

Další úpad v rozvoji školství a kultury nastal v době třicetileté války. Několik okolních 

vesnic zcela zpustlo a zanikly i okolní venkovské školy. Následně vítězná církev 

obsazovala prázdné fary a zřizovala školy, které byly opět podřízené farářům. 

V Kralovicích byl po roce 1666 učitel zároveň i varhaníkem. Na rozdíl od škol vesnických 

nemusel vykonávat práce zvonické a kostelnické. Práce kostelní se cenila více než práce 

učitelská. Učitel stále musel svůj příjem získávat výběrem peněz od rodičů, takže ani v této 

době jeho finanční situace nebyla záviděníhodná. Stavba i oprava školy již tenkrát byla 

starostí obce.  

7.3 Období od tereziánských reforem do roku 1848 

Tereziánské reformy samozřejmě ovlivnily vývoj školství na celém území. Všeobecný 

školní řád vydaný v roce 1774 zavedl pro hlavní města školy normální, pro větší města 

školy hlavní a pro venkov školy triviální. Všechny školy byly německé. Podřízeny byly 

krajským visitačním školním komisařům. V roce 1795 bylo v plzeňském kraji 144 škol 

(nyní je v plzeňském kraji celkem 424 základních škol). V kralovickém okrese bylo ze 

záznamu z roku 1790 uvedeno 11 jednotřídních farních škol. Konkrétně v Kralovicích 

působila dvoutřídní farní škola, kterou navštěvovalo 72 chlapců a 75 dívek. Vlivem 

tereziánských reforem přestalo být učitelství vedlejším zaměstnáním a začalo se na něj 

připravovat na normální škole v Praze, kde byla zřízena preparanda – přípravka pro učitele. 

Rozsah učiva byl i na venkovských školách rozšířen. Školní docházka byla zavedena 

povinně od 6 do 12 let, byla ovšem velmi nepravidelná (kolem roku 1800 něco přes 60%). 

Po vydání Politického zřízení obecných škol v Rakousku v roce 1805 zůstaly stupně ve 

školství jako dříve. Na venkovských školách se smělo vedle náboženství vyučovat jen 

psaní, čtení a počty. „Učitelé byli ustanovování také jako dříve, jejich ustanovení ovšem 

schvalovala konsistoř. S nastupujícím učitelem se sjednala smlouva – školní fasse – v níž 

byly vytčeny jeho peněžité i materiální požitky.“86 Vikář – nejbližší učitelům a farářův 

                                                 
86  HAVLÍK, J., Školství na kralovicku a manětínku, s. 18. 
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představený vykonal jednou za rok předem oznámenou visitaci, k níž pozval rodiče, 

vrchnostenské úředníky a místní honoraci. Visitátor prohlédl úřední knihy, žákovské práce, 

seznamy žáků a jejich prospěch, výkazy o docházce, krasopisné sešity, seznamy                          

o probrané látce, protokol o došlých úředních nařízeních, stížností a dotazů. Následně 

proběhla zkouška, která začala modlitbou a posléze vikář vyzkoušel oddělení nižší a poté 

oddělení vyšší a opět modlitbou se skončilo. Tyto zkoušky jsou místními pamětníky 

považovány za zlatý hřeb starého školství.87  

Roku 1834 byla stará dřevěná škola rozbořena a zbudována na stejném místě nová, 

jednopatrová, která v té době byla trojtřídní. Prvním učitelem byl Jan Brejcha, výborný 

varhaník a houslista, známý po celém okolí.  

7.4 Další vývoj školství 1848 - 1918 

V roce 1848 se vývoj školství otočil pozitivním směrem, školství mělo být odcírkevněno    

a zdokonaleno. Vznikly první české školy, ale tento vývoj trval velmi krátce a nástupem 

Bacha se vývoj zcela otočil. Veškeré školství opět ovládala církev, vykonávala veškerý 

dozor i přípravu učitelů. Stát si ponechal jen záležitosti administrativní a věcné. 

Absolutismus byl v roce 1860 zrušen a o rok později, zřízením říšské rady připadla péče     

o školství zemským sněmům. Obce získaly samosprávu a začal upadat německý vliv. 

Na Kralovicku vznikaly nové školy v okolích obcích. Hasnerovým zákonem byla 

zavedena nová organizace obecného školství, jak po stránce vlastní práce škol, tak i po 

stránce zřizování a vydržování škol i vzdělávání učitelů, kteří se stali veřejnými orgány. 

V této době stále přibývaly školy na území celého státu. Podle zpráv zemské školní rady 

v Praze bylo v celém politickém okrese kralovickém všech škol (českých i německých) 

v roce 1870 - 22 škol s 42 třídami, v roce 1890 - 27 škol se 47 třídami, v roce 1910 - 32 

škol s 83 třídami. V roce 1871 se stala kralovická škola školou čtyřtřídní a o pět let později 

byla čtvrtá třída obecná rozdělena na chlapeckou a dívčí. Od roku 1881 již byla škola 

v Kralovicích pětitřídní a opět o pět let později šestitřídní. První měšťanská škola byla 

v Kralovicích zřízena v roce 1893 a v roce 1919 byla rozdělena na chlapeckou a dívčí. 

Prvním ředitelem na této škole byl Jan Hammersack, který dle zprávy z vykonané zemské 

inspekce řídil školu železnou ruku a stál v čele školy do roku 1905. Obecnou školu 
                                                 
87  Uvedl manětínský děkan pan František Wonka ve vlastních zápiscích o školském životě, v roce 
1825. 



 65

navštěvovalo v tomto roce (1893) 397 žáků. Dle národnosti byli všichni Češi, 

pouze 2 Němci. Od září 1908 byl otevřen v Kralovicích při měšťanské škole chlapecké 

jednoroční učební kurz. Původně stála škola v najaté budově na náměstí (v budově tiskárny 

p. Šrekra), ale na jaře 1893 začala stavba nové dvoupatrové školní budovy na náměstí, 

která byla na jaře 1895 dokončena (příloha č. 2 – foto nové školy z roku 1895) a od té doby 

byl ustanoven ke školní budově i školník. V tomto školním roce byla kralovická škola 

pětitřídní s jednou třídou pro děvčata (příloha č. 3 - Vyjádření zemské školní rady z roku 

1895 - kopie ze Státního okresního archivu v Plasích).88  

7.5 Vývoj školství 1918 – 1989  

Ve školním roku 1918/19 navštěvovalo obecnou školu 170 žáků, měšťanskou školu 

157 žáků. Od počátku školního roku 1925/26 byli z úsporných důvodů vyučování chlapci        

a děvčata třetí třídy měšťanské školy společně. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 

měl kralovický okres vlastního školního inspektora, jelikož do té doby (od roku 1875) byl 

pro okres kralovický a rakovnický společný inspektor, který sídlil v Rakovníku. Od září 

1939 také došlo k oddělení správy obecné školy od měšťanské školy. Současně bylo 

zavedeno povinné vyučování německého jazyka a zvýšil se počet hodin tělocviku a naopak 

snížil počet hodin matematiky. Od roku 1941/42 existují místo bývalé školy měšťanské 

školy hlavní. Byla výběrovou školou pro žáky 5. – 8. ročníku, kteří byli přijímáni na 

základě přijímací zkoušky. Ostatní žáci navštěvovali obecnou školu. Podle statistického 

výkazu k 1. 10. 1941 se v pěti třídách vyučovalo celkem 231 žáků, převážně české 

národnosti a více než polovina  římskokatolického vyznání. V roce 1945 díky úbytku žáků 

zanikl šestý ročník, na konci školního roku navštěvovalo školu 175 dětí.89  

Od roku 1948 do roku 1990 probíhal vývoj školství v nedemokratickém duchu. 

Podrobnější informace o dalším vývoji jsou poskytnuty v následujících podkapitolách, 

získané především na základě informací z kronik jednotlivých škol.  

                                                 
88  Státní okresní archiv Plzeň-sever, Obecná a měšťanská škola Kralovice 1869-1939. 
89  Státní okresní archiv Plzeň-sever, Národní škola Kralovice 1939-1957. 
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7.6 Současná soustava škol v Kralovicích 

V působnosti Odboru školství ORP Kralovice je 23 školských příspěvkových organizací. 

Z toho je 7 samostatných mateřských škol, 5 základních škol pouze s jedním stupněm                  

a 8 základních škol úplných a jedna škola základní praktická. Všech 5 škol s prvním 

stupněm jsou školy málotřídní. Všechny základní školy mají jako svoji součást zřízenou 

školní družinu a školní jídelnu. V působnosti odboru školství jsou 2 základní umělecké 

školy. Školství je v kralovickém regionu významným zaměstnavatelem. Ve 23 školských 

příspěvkových organizacích bylo v roce 2011 zaměstnáno 242 pedagogických                             

a 115 nepedagogických zaměstnanců. Celkem bylo na přímé náklady za rok 2011 

poskytnuto ze státního rozpočtu (kapitoly MŠMT-333) na školství v působnosti ORP 

Kralovice 115,5 milionů korun. Město Kralovice v samostatné působnosti zřizuje čtyři 

školské příspěvkové organizace. Základní školu, mateřskou školu, základní uměleckou 

školu a základní školu praktickou. Ve městě se nachází i střední škola, jejímž zřizovatelem 

je Plzeňský kraj. 

7.6.1 Mateřská škola Kralovice 

Počátky předškolního vzdělávání spadají do roku 1832, kdy byly v Praze otevřeny dvě 

dětské opatrovny, které byly soukromé dobročinné instituce, poskytující dětem z chudých 

rodin nejnutnější výchovnou péči. Až v roce 1948 školský zákon zařadil mateřské školy do 

školské soustavy. Mateřské školy byly všechny zestátněny a měly jednotný výchovný 

program. V roce 1960 zákon zařadil mezi mateřské školy i jesle pro děti od narození                     

do 3 let. Na základě školského zákona 561/2004 Sb., si vypracovaly mateřské školy školní 

vzdělávací program, který jim vytváří podmínky pro vlastní tvořivou práci učitelů. 

Na žádost Místního národního výboru v Kralovicích zřídila zemská školní rada od 1. dubna 

1948 veřejnou mateřskou školu, které byly propůjčeny dvě učebny v budově základní 

školy. Zapsaných dětí bylo dle archivních záznamů přes 40. Do této doby chodily děti do 

opatrovny v městském sirotčinci. Mateřská škola Kralovice začala fungovat od 1. 9. 1948 

jako jednotřídka s polodenním provozem. O tři roky později zahájila celodenní provoz bez 

stravování, za další dva roky byly dětem již podávány obědy. Jelikož prostory mateřské 

školy byly nevyhovující, dne 9. 5. 1971 bylo otevřeno nové společné zařízení mateřská 

škola – jesle. V sedmdesátých letech byl vybudován další pavilon mateřské školy.                    
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Z kroniky mateřské školy je možné vyčíst, že v roce 1977 bylo zapsáno 35 dětí v jeslích                

a 167 dětí v mateřské škole. O zapsané děti se staralo celkem 28 zaměstnanců. 

Pedagogické působení vykonávalo 16 výchovných pracovnic a 12 správních zaměstnanců 

pečovalo            o provoz školy. V tomto roce došlo k navýšení kapacity ze 120 dětí na 150 

a rozšíření o 1 třídu školy přístavbou dalšího pavilonu. Dle záznamů z kroniky každý rok 

probíhala inspekční činnost, výlety, spolupráce se základní a uměleckou školou. Ve 

školním roce 1985/86 navštěvovalo jesle 35 dětí a mateřskou školu 196 dětí. O jejich 

všestranný rozvoj se staralo 32 zaměstnanců (19 výchovných a 13 správních pracovnic). 

Mateřská škola fungovala dále jako šestitřídní se zapsanými 130 dětmi. Počet pracovníků 

ve škole zůstal nezměněn. Od roku 1977 do roku 2000 řídila školu stále jedna ředitelka, 

kromě jednoho školního roku, kdy dle údajů pamětníků měla osobní spor s předsedou 

národního výboru a tudíž byla z funkce odvolána a na její místo ustanovena jiná učitelka. 

Na základě písemné žádosti ostatních učitelek adresované předsedovi národního výboru 

byla v následném školním roce odvolaná ředitelka opět obsazena do funkce ředitelky 

školy. Porevoluční změny značně ovlivnily počty dětí v mateřských školách. V roce 1991 

byly zrušeny jesle, které jsou nyní využívány jako třídy mateřské školy. Od září 2000 

vyhrála na základě konkurzního řízení funkci ředitelky školy pí. Tobrmanová, která tuto 

funkci zastává dodnes. V současné době je mateřská škola sedmitřídní, z nichž jsou dvě 

třídy speciální – logopedické. Komplex budov obklopuje rozsáhlá zahrada, vybavená 

tělovýchovnými prvky.90 Kapacita školy je 175 dětí. Ve školním roce 2010/11 

navštěvovalo mateřskou školu celkem 160 dětí. Počet zaměstnanců se oproti dobám 

minulým podstatně snížil. Jedná se o snížení v oblasti nepedagogických zaměstnanců, 

kterých je v této době 9. Pedagogických pracovnic je 14, včetně paní ředitelky.91 Školu 

zřizuje město Kralovice, což znamená, že hradí provoz školy a další investiční náklady. 

V loňském roce investovalo do mateřské školy celkem 1,8 milionu korun. (Příloha č. 4 –

 foto současné Mateřské školy Kralovice.) 

7.6.2 Základní škola Kralovice  

Kralovická škola je poprvé zmiňována v letech 1379/80. Veškeré shromážděné informace    

o vývoji školství v Kralovicích, které jsou popsány v předchozích podkapitolách (7. 2 – 

                                                 
90  MŠ Kralovice [online].  
91  Kronika MŠ Kralovice. 
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7. 5), se týkají vlastně současného základního školství. Již první farní školy lze s trochou 

nadsázky považovat za školy poskytující základní vzdělání. Tím pádem celý vývoj školství 

v Kralovicích se týká současné základní školy. V 19. století byla jednou z 23 škol okresu. 

V současné době je také jednou z 23 škol v rozsahu působnosti ORP Kralovice. Ovšem 

územní rozdělení bylo tehdy jiné. V roce 1940 zde byla obecná škola sedmitřídní a v roce 

1951 národní škola pětitřídní. V roce 1948 byla celá škola přestavěna. Z ředitelského bytu 

byly zřízeny učebny, na nádvoří byly postaveny šatny a dílny. Prostory byly stále 

nevyhovující, a proto se několik let se vyučovalo ve třídách na směny.92 Centralizací 

školství se škola dostala do dalších prostorových problémů a v roce 1951 byla shledána 

stará budova z roku 1895 nevyhovující. Od roku 1960 se plánovalo postavení školy nové. 

Protože k novostavbě nedošlo, byla stará budova v roce 1968 rekonstruována. O tři roky 

později byly získány prostory mimo školní budovu, takže skončilo směnné vyučování. 

V období budování socialismu mělo řízení školství centralisticko-byrokratický charakter. 

Školská politika vycházela z usnesení komunistické strany, jejíž prostřednictvím okresní 

národní výbory dosazovaly vhodné ředitele i učitele a byly jejich přímým nadřízeným 

orgánem. Řídily financování škol i pracovněprávní vztahy pracovníků, počty tříd                           

i vyučovacích hodin. Z vyprávění pamětníků je zajímavá historka, kdy do školy nastoupil 

nový učitel (byl přiřazen výborem), a protože ředitel školy neměl pro něho žádnou 

vyučovací povinnost, musel ji vytvořit. V průběhu těchto let se měnil název školy – 

základní škola, základní devítiletá škola, dle působnosti konkrétního zákona. K zásadním 

reorganizačním změnám až do roku 1990 nedošlo. Dle kroniky školy, která je psána od 

školního roku 1974/75 působila v tomto roce škola jako 18 třídní se 3 odděleními družiny. 

Vzhledem k nedostatečným prostorám probíhala výuka kromě hlavní budovy ještě na dvou 

místech ve městě. Škola vzdělávala celkem 529 dětí a o jejich vzdělání se staralo celkem 

24 učitelů v čele s ředitelem školy p. Buškem, který ve funkci setrval do roku 1978. Školní 

budova stále nestačila potřebám výuky, v roce 1978 byla zahájena výstavba nové školy. 

Od roku 1983 sídlí Základní škola Kralovice v nové budově. Od tohoto roku až do roku 

1990 řídila školu Mgr. Pohanková. Otevřením nové školní budovy, jejíž výstavba stála 23 

milionů korun, vznikly nové prostorové podmínky pro vzdělávání žáků (příloha č. 5 – foto 

školy). Budova má dva učební pavilony, pavilon pro školní jídelnu, školní družiny, 2 

tělocvičny, cvičební stadion. V roce svého otevření  školu navštěvovalo 571 žáků 

                                                 
92  MALEČEK, V., Kralovice po roce 1948-změny, s. 4.  
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z Kralovic a okolních vesnic. Pedagogických pracovníků působilo 27 a provoz školy, 

včetně jídelny, zabezpečovalo 11 správních zaměstnanců. K 30. 6. 1990 byli Radou 

Okresního národního výboru Plzeň-sever odvoláni všichni ředitelé základních škol tohoto 

okresu. Učitel školy Pavel Rom byl jmenován ředitelem Základní školy Kralovice ke dni 1. 

7. 1990. V následujícím školním roce bylo ve škole zapsáno 540 dětí, ve 25 třídách,                  

o jejichž vzdělání se staralo 31 učitelů a 4 výchovné pracovnice školní družiny. K 1. 1. 

1991 vstoupila základní škola (mezi prvními v ČR) pod vedením nového ředitele do právní 

subjektivity. Ve školním roce 1995/96 nebyla na základě zákona otevřena 9. třída. Žáků 

bylo celkem 450, učili se ve 20 třídách a stav učitelů byl stále stejný - 31 pedagogů. Od 

dalšího roku začala být povinná 9. třída. Ve školním roce 2000/2001 navštěvovalo školu 

celkem 544 žáků.93 Vlivem demografického vývoje je tento počet stále nižší a v roce 2004 

klesl na 500. Od roku 2004 je ředitelkou školy Mgr. Duxová. V loňském školním roce 

navštěvovalo školu 361 žáků, kteří se vyučovali v 18 třídách prostřednictvím 28 pedagogů, 

1 ředitelky a 2 zástupkyň ředitelky. Škola má nyní k dispozici 32 učeben (z toho 

2 počítačové učebny, 3 multimediální učebny, dvě učebny vybavené notebooky                             

a dataprojektory, společenskou místnost, školní kuchyň a jídelnu, školní pozemek se 

2 skleníky, hřiště pro školní družinu, informační centrum pro žáky s knihovnou                           

a počítačem, bezdrátové připojení k internetu, relaxační a výukový prostor ve vestibulu 

školy.94 V roce 2005 byl dokončen sportovní areál s umělým povrchem, kde v zimě 

provozuje škola na hřišti zimní kluziště, jehož výstavba stále téměř 27 milionů korun, 

z toho 20 milionů tvořila dotace ministerstva financí (příloha č. 6 – foto hřiště). 

Zřizovatelem školy je město Kralovice, které investovalo v loňském roce na provoz školy 

5,1 milionu korun. Ze státního rozpočtu z kapitoly 333 dostala škola dotaci na přímé 

výdaje prostřednictvím krajského úřadu 14, 7 milionu korun.95  

7.6.3 Základní škola praktická Kralovice 

Budova základní školy praktické byla původně založena jako „Městský sirotčinec                        

a opatrovna“. Stavba byla zahájena v roce 1904 a dokončena v roce 1908, kdy byla 

předána do užívání městu. Je zajímavé zdůraznit, že ve financování stavby hrála hlavní roli 

                                                 
93  Kronika ZŠ Kralovice 
94  ZŠ Kralovice [online].  
95  ZŠ Kralovice [online].  
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zámožná majitelka realit, rodačka z Kralovic, Marie Kovářová, která věnovala dům, 

přilehlou stavební parcelu i finanční hotovost. Hlavním cílem nově postavené budovy byla 

péče o děti. Původně měl sloužit pouze kralovickým sirotkům, časem zde vyrůstaly osiřelé 

děti do čtrnácti let z celého okresu. Vedení ústavu bylo svěřeno řádu školských sester 

Notre Dame z mateřince v Horažďovicích, jehož úkolem byla péče o výchovu osiřelých 

dětí a péče o městskou školku. Předsedou kuratoria sirotčince se stal kralovický starosta 

František Slach. I přes silné protesty rodičů byly v roce 1948 řádové sestry z Kralovic 

vyhnány a došlo k úplnému zestátnění spolku. V roce 1949 byl sirotčinec přejmenován na 

dětský domov a jeho poslání zůstalo stejné. Na konci roku 1967 došlo ke zrušení domova      

a děti byly rozmístěny do blízkých i vzdálených dětských domovů. Po několika úpravách 

začala v budově fungovat tři oddělení školní družiny a školní klub místní základní školy. 

Také zde byla pobočka školní kuchyně, ve které se stravovalo 80 dětí.96  

Zvláštní škola začala vyučování 1. září 1971 a zpočátku byla jednotřídní. V jedné třídě se 

vyučovaly čtyři postupné ročníky (2. - 5.) s deseti žáky a ředitelem školy p. Karlem 

Šimandlem. Každým rokem počet dětí zvláštní školy narůstal, proto byly postupně 

přemístěny školní družina a později i klub základní školy do jiných objektů, aby uvolnily 

místo rozrůstající se zvláštní škole, které od školního roku 1983/1984 již patřila celá 

budova. V následujících školních letech se zvláštní škola rozšířila na pět tříd, ve školním 

roce 1976/77 již měla 5 tříd s 57 žáky. Z nedostatku prostoru byla v té době v školní 

budově umístěna ještě cvičná kuchyně a jedna vyučovací třída základní devítileté školy. 

Ke staré budově byla přistavena školní dílna, od roku 1978 je v provozu stávající školní 

pozemek, který je využíván do současnosti. 

Ze záznamů kroniky zvláštní školy je vidět, jak dochází k postupnému zvyšování počtu 

žáků. Ve školním roce 1975/76 byla škola 4 třídní a vzdělávala celkem 47 dětí 

prostřednictvím 5 učitelek a ředitelky školy pí. Kupkové. Ve školním roce 1981/82 byla již 

škola šestitřídní s počtem 81 žáků a sedmičlenným pedagogickým sborem. Ve školním 

roce 1990/91 fungovala škola stále jako šestitřídní, ve třídách se vzdělávalo 63 dětí. 

Současně došlo ke zřízení dvou oddělení družiny. Žáky vzdělávalo 10 pedagogických 

pracovnic a nová ředitelka školy, kterou byla ustanovena od 1. 8. 1992 Jana Fryčková. 

                                                 
96  FRYČKOVÁ, P., práce o historii ZŠP Kralovice. 
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Ve školním roce 2000/2001 fungovala zvláštní škola jako čtyřtřídní, kde se ve čtyřech 

třídách vzdělávalo všech devět ročníků s celkovým počtem 36 žáků. Oddělení školní 

družiny navštěvovalo 12 žáků a školní klub 9 žáků.97 Od tohoto školního roku je ředitelkou 

školy Mgr. Šliková, která tuto funkci zastává doposud. Podle výroční zprávy školy za 

školní rok 2004/2005 navštěvovalo zvláštní školu 40 žáků, které vyučovalo 9 pedagogů. 

Za zmínku stojí informace o průměrném počtu 8 žáků na třídu. Na základě školského 

zákona nese škola od roku 2006 nový název - Základní škola praktická Kralovice, okres 

Plzeň – sever (příloha č. 7 – foto ZŠP Kralovice). 

V  školním roce 2010/11 probíhala výuka v pěti třídách, ve kterých se vzdělávalo 41 žáků. 

Do současného výukového programu jsou zařazeny 3 praktické a 2 speciální třídy. 

Pedagogicky školu zabezpečuje 9 učitelek a 3 asistentky pedagoga. Žáci mají k dispozici 

počítačovou učebnu s přístupem na internet, interaktivní tabuli, pracovní dílny, školní 

pozemek se skleníkem, hernu a školní knihovnu. Vedení školy neustále zdokonaluje 

spolupráci s rodiči, především u problémových žáků se spolupráce postupně zlepšuje. 

Dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 333 činila 4,288 mil. Kč. Zřizovatel školy město 

Kralovice investoval v tomto roce na provoz školy celkem 600 tisíc Kč. 98  

7.6.4 Základní umělecká škola 

Hudební škola v Kralovicích byla otevřena ihned po skončení války jako pobočka 

hudebního ústavu v Rakovníku. V roce 1950 podal místní národní výbor žádost o zřízení 

samostatné hudební školy oblastnímu inspektoru hudebních škol na Krajský národní výbor 

v Plzni. Od 1. 9. 1950 byl v Kralovicích otevřen samostatný Městský hudební ústav, který 

měl celkem v klavírním oddělení 39 žáků, v houslovém a dechovém oddělení 49 žáků. 

Jejím ředitelem byl nadšený, schopný a obětavý p. Boháček. V dalším školním roce byla 

otevřena pobočka hudební školy v Čisté. Školné se platilo 100 korun měsíčně. O další rok 

později se změnil název školy na „hudební škola“ a bylo zapsáno celkem 174 žáků                      

v Kralovicích a 41 žáků v Čisté, které vyučovalo 6 umělců na 7 hudebních nástrojů.            

V tomto roce přešla činnost školy do správy státu, do té doby ji zajišťoval národní výbor. 

Učitelé školy se stali státními zaměstnanci a Ministerstvo školství a osvěty vydalo jednotné 

učební plány a učební osnovy. V roce 1960 došlo k novému uspořádání okresů a krajů. 
                                                 
97  Kronika ZŠP Kralovice. 
98  Výroční zpráva 2010-2011 ZŠP Kralovice, zapůjčeno k nahlédnutí [leden 2012]. 
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Obec Čistá, která do té doby patřila k Plzni, byla nyní přiřazena ke Středočeskému kraji                

a tím pádem pobočka hudební školy v Kralovicích zanikla. V tomto školním roce 

navštěvovalo školu 145 žáků. Přípravnou třídu hudební školy navštěvovalo 14 žáků                    

z prvních tříd osmileté základní školy. Ve školním roce 1965/66 byly zřízeny 3 pobočky 

hudební školy v okolních městech Plzeňského kraje, kde vyučovalo celkem 16 pedagogů, 

včetně ředitele školy. Ve školním roce 1974/75 vyučovalo v Lidové škole umění                        

v Kralovicích 9 učitelů hudby celkem 177 mladých umělců. Od 2. ledna 1980 vystřídal 

ředitele Boháčka, který odešel do penze, nový ředitel umělecké školy František Kos, který 

řídí školu dodnes. V tomto školním roce navštěvovalo lidovou školu umění celkem 354 

žáků, z toho 132 v Kralovicích, ostatní v pobočkách v okolních městech. Zápisky kroniky 

lidové školy umění končí školním rokem 1985/86, kdy se v Kralovicích vyučovalo hudbě 

99 žáků.99 Prostory pro hudební školu byly stále nevyhovující a škola se celkem často 

stěhovala. Sídlila v jídelně základní školy, v kulturním domě, ve střední škole. Po roce 

1989 došlo ke změně názvu školy a v roce 1994 získala umělecká škola novou budovu, 

která se v roce 2009 rekonstruovala (foto - příloha č. 8). Celkové náklady na rekonstrukci 

činily 1,3 milionu korun, z čehož 85% bylo hrazeno z fondu EU. Na základě statistického 

výkazu v roce 2001 navštěvovalo školu 288 žáků, pod vedením 14 učitelů. V loňském 

školním roce 2010/2011 navštěvovalo uměleckou školu celkem 282 žáků, také pod 

vedením 14 učitelů. Škola má dvě odloučená pracoviště v okolních městech. Zřizovatel 

školy Město Kralovice investovalo do provozních prostředků umělecké školy v loňském 

roce celkem 140 tisíc korun. Dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje činila v loňském 

roce 3,5 milionu korun. 

7.6.5 Střední škola Kralovice 

V roce 1883 byla založena Živnostenská pokračovací škola. Ve dvou třídách se tehdy učilo 

33 chlapců a 11 děvčat. Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku České republiky se začaly 

v novém školském systému zřizovat také odborné školy. Z podnětu Městské rady 

v Kralovicích byla v listopadu roku 1919 zřízena Pokračovací škola hospodářská. Prvním 

ředitelem byl František Lukáš. Škola hospodářská byla o rok později přeměněna                

na Lidovou školu hospodářskou, která byla do roku 1924 jednoletá a později rozšířena na 

                                                 
99  Kronika ZUŠ Kralovice 
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dvouletou. Současně se rozšířil i počet předmětů. Hlavním cílem školy bylo další 

vzdělávání zemědělců na kralovicku. O existenci školy za protektorátu nejsou žádné 

spolehlivé údaje. Od roku 1945 existovala v Kralovicích Zimní škola, která byla původně 

jednotřídní, v roce 1955 rozšířená o další ročník. Průměrný počet žáků v ročníku 

byl 20. Žákům se tehdy hradilo jízdné, obědy a pomůcky jim byly půjčovány. 

Od roku 1957 do roku 1961 byla v Kralovicích Zimní škola zemědělské mládeže                       

a vyučování probíhalo v hasičském domě. Ve školním roce 1961/62 byla otevřena                       

v Kralovicích pobočka učňovské školy z Nečtin. Hned o rok později zde byla rozhodnutím 

Západočeského KNV a Okresního výboru Plzeň-sever založena samostatná Zemědělská 

učňovská škola s oborem opravář zemědělských strojů. Současně bylo rozhodnuto zřídit 

internát. Škola měla nedostatečné prostorové podmínky i postrádala veškeré vybavení                

a byla doslova rozptýlena po celých Kralovicích. V roce svého založení se o žáky staralo 

celkem 15 pracovníků (učitelů i nepedagogických pracovníků). V současné době není již 

zaměření učebních oborů tak jednostranné. Doba si vynutila určité změny a vedle 

tradičního oboru opravář zemědělských strojů vznikl v 90. letech minulého století obor 

automechanik a od roku 1997 další obor technicko-administrativní pracovník/pracovnice, 

který byl převážně zaměřen pro děvčata. Tento obor v dalším roce nahradil další obor pro 

děvčata, tentokrát již maturitní – sociální činnost. Touto změnou došlo i ke změně názvu 

školy na Střední škola Kralovice. Většina žáků střední školy pochází z mimoplzeňského 

regionu, a proto byla v dubnu roku 2008 zahájena stavba nového domova mládeže, na jejíž 

stavbu přispěl Plzeňský kraj částkou 27 milionů korun. Stavba byla dokončena v srpnu 

2009 a je propojena půdní vestavbou s nynějším objektem školy. Internát patří mezi 

nejmodernější v Plzeňském kraji. Nyní probíhá výuka v nových, moderních odborných 

učebnách. Součástí výuky je i řízená praxe, která probíhá v podnicích a institucích mimo 

střední školy.100 Od roku 2001 do konce roku 2011 řídil školu Mgr. Dux. Celkem se v této 

škole od roku 1962 do roku 2002 vyučilo 2 063 žáků. Ve školním roce 2010/2011 se 

vzdělávalo ve třech vzdělávacích oborech 90 žáků, které zabezpečovalo 30 pedagogických 

pracovníků a 12 správních zaměstnanců. Přímé výdaje na platy zaměstnanců atd. činily 

21,6 milionů korun a Plzeňský kraj jako zřizovatel školy investoval do provozních nákladů 

školy 6,8 milionů korun.101 Je třeba podotknout, že Střední škola Kralovice je jediná škola 

                                                 
100  Sborník zemědělského školství v Kralovicích 1883-1962-2002. 
101  SŠ Kralovice [online].  
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ve městě, která není zřizována městem, ale podle současného školského zákona Plzeňským 

krajem. 

 

Na závěr zpracovaného historického vývoje školství v Kralovicích je vhodné přiložit citaci 

Jaroslava Mancla, který v roce 1940 zpracoval na základě studia pamětních knih školy            

a dalších archivních pramenů práci „Z dějin kralovické školy“. Tato citace není odborný 

text, nýbrž závěrečný vlastní názor autora na vývoj školství v té době a po jeho přečtení 

nás překvapí, že není diametrálně odlišný od současných názorů učitelů na školství                  

a problémy dnešních škol.  

„Často jest slyšeti vzpomínky starších lidí, že dřívější učitelé byli lepší než nynější. Na to 

mohu odpovědět toto: Na nynější učitele kladou se mnohem větší požadavky než na učitele 

starší doby, již za doby studií, též zkoušky jsou obtížnější a práce ve škole je teprve 

obtížná. Veliké je množství spolků, které se spoléhají na to, že všechnu práci udělají 

učitelé. Také školní úřady vyžadují od učitelstva stále více práce. Jak nápadně vzrostla 

úřední práce za posledních 6 let od smrti mého předchůdce St. Fencla mohu říci nejen já, 

ale všichni, kteří jsou při školství zaměstnáni. A učitel je přece zas jen člověk, který může 

pracovat, jak mu stačí zdraví. Rovněž chování, píle a spolehlivost dnešních dětí nejsou 

takové jako dříve. Z uvedených důvodů jest patrno, že dnešní učitelé se nejen vyrovnají 

dřívějším, spíše jsou lepší, ale přišli do těžší doby.“ 102  

7.7 Shrnutí kapitoly o vývoji školství v Kralovicích 

Přestože jsou Kralovice malé město na severním Plzeňsku, školství zde vždy mělo své 

místo. Již první farní školy ve městě existovaly ve 13. století. Další vývoj školství a jeho 

řízení se nijak zásadně neliší od vývoje školství na celém území našeho státu. Měnící se 

moc církve ovlivňovala rozvoj místního školství, stejně jako všeničící války. Na základě 

výše uvedeného lze vše shrnout v jednu větu a zodpovědně konstatovat, že zastupitelé 

města, ředitelé škol i občané, měli vždy zájem o školu a její zdárný rozvoj, ať v době vlády 

Marie Terezie, v době vlády jedné strany i v dnešní době. 

                                                 
102  MANCL, J., Z dějin kralovické školy. 
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8 Řízené polostandardizované rozhovory 

Řízené rozhovory se ukázaly jako jeden z důležitých nástrojů šetření. Jejich struktura 

umožňuje větší variabilitu získání informací detailnějším způsobem a to i v neverbální 

sféře, dokáže postihnout konkrétní představy a pocity dotazovaných. Rozhovory nebyly 

nahrávané, tazatelka si se svolením respondentů dělala poznámky. Jelikož 

polostandardizovaný rozhovor jako výzkumný nástroj je náročný způsob výzkumu, nebylo 

možné se striktně držet stanovených okruhů. Prioritním cílem tazatelky bylo zjistit od 

dotazovaných respondentů názor na současný management školství, který zahrnuje řízení 

od nejvyšších orgánů až po řízení vlastní školy.  

O rozhovor byly požádány dvě skupiny respondentů – ředitelé škol (současní i bývalí)                

a starosta města jako zřizovatel školy (současný i bývalý). 

Cílem šetření bylo zmapovat názory na školský management v době svého řízení, vyjádřit 

hlavní atributy školského managementu. 

Výzkumný nástroj – řízené polostandardizované rozhovory, které nebudou nahrávané, 

tazatelka si se svolením respondentů dělala poznámky.  

Klíčové otázky se týkají názorů oslovených respondentů na tyto dva okruhy: 

1. Názor na současný školský management 

- celkový názor na současné školství a jeho stávající systém řízení 

- celkový názor na současný systém v řízení vlastní školy. 

2. Vztah zřizovatele a ředitele, význam školství v rozvoji města. 

Podrobnější specifikace okruhu klíčových otázek: 

1. Osobní názor na úroveň, způsob řízení školství, legislativní podmínky, způsob 

financování, způsob kontroly, souhrnné zhodnocení. Fungování či smysl školské 

rady? Případně jak s odstupem času vnímá respondent vlastní práci? 

2. Názor na důležitost vzájemného vztahu zřizovatele a ředitele školy. Celkový 

význam školství pro další rozvoj města? 

Celkem bylo uskutečněno 6 rozhovorů, z toho 4 rozhovory byly s ředitelkami škol – 

3 současné a 1 bývalá ředitelka, 2 rozhovory byly se zřizovateli škol – 1 současný starosta 

a 1 bývalý předseda národního výboru. Každý rozhovor trval přibližně 20 minut                           
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a dotazovaní respondenti znali předem tematické okruhy. V případě potřeby byly 

pokládány doplňující otázky. Jestliže se respondenti chtěli vyjádřit i k jinému tématu, bylo 

jim to umožněno. 

8.1 Rozhovor s řediteli škol 

VÝSLEDKY A INTERPRETACE 

Během polořízeného rozhovoru byly dál kladeny otázky, které se hlouběji zaměřovaly na 

zkoumané oblasti. Z rozhovoru zřetelně vyplynulo, že ředitelé škol vnímají celkové řízení 

školství jako velmi zpolitizované, bez jasně stanovených cílů. Časté změny ve vedení 

MŠMT a s tím související další logické následky jejich práci zatěžuje. Řízení vlastní školy 

vnímají ředitelé převážně pozitivně. Viditelné výsledky a úspěchy školy je naplňují                      

a posouvají v jejich práci dále. Smysl školské rady vnímají shodně jako formalitu, 

převážně jako samosprávný orgán bez většího smyslu při řízení školství. Z rozhovorů je 

viditelné, že tahle tradice u nás není ještě zažitá. Velmi silně všemi oslovenými 

respondenty byla hodnocena úroveň a význam spolupráce se zřizovatelem školy, kterou 

všichni oslovení považují za stěžejní. Shodují se, že vliv zřizovatele na školu, její rozvoj, 

její materiální zabezpečení je zcela zásadní. Největší problém ve vztazích škola – 

zřizovatel působí nedostatek financí. Bohužel, břímě financování se stále víc přesouvá ze 

státu na obce. Škola je vizitkou města a rozvoj školství je důležitým faktorem pro rozvoj 

města, který by měl patřit mezi jeho strategické cíle, jednohlasně zdůrazňují ředitelé 

kralovických škol.  

8.2 Rozhovor s představiteli města 

VÝSLEDKY A INTERPRETACE 

Bývalý i současný starosta města (zastoupený vedoucím odboru školství) jako bývalý          

i současný zřizovatel  škol ve městě Kralovice se shodují v důležitosti rozvoje školství pro 

celkový rozvoj města. Školství a škola se skutečně dotýká všech občanů města. Postavení 

zřizovatele bylo v každé době náročné, a to nejen finančně. Zřizovatelé logicky nemůžou 

znát všechny právní předpisy, které se týkají škol. Přesně nevědí, jaké povinnosti ředitel 

má, především se zajímají o budovu a provozní náklady s ní spojené. Přesto se shodují 
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s řediteli, že škola je vizitkou obce a jejich společným cílem je, aby měla dobrou úroveň, 

dobrou pověst. Aby rodiče a děti řekli: „Sem chceme chodit.“  

Z pohledu tazatelky je vztah zřizovatele a ředitele školy do značné míry ovlivněn velikostí 

města. Anonymita velkého města má své výhody a samozřejmě i nevýhody, ovšem osobní 

vztahy a hlavně osobní spory mezi zřizovatelem a ředitelem jsou na malých městech 

častější a negativně ovlivňují práci ředitele a tím pádem chod a kulturu i klima celé školy. 

 

9 Závěr 

Vzdělávání bylo vždy určující pro další vývoj lidské společnosti. Podle toho, jakým 

způsobem se vyvíjela lidská společnost, měnily se i cíle, obsah, formy a metody výchovy   

v závislosti na podmínkách ekonomických, sociálně politických a kulturních. S vývojem 

společnosti docházelo ke změnám cílů, forem a metod vzdělávacího systému. Zprvu 

probíhala výchova a vzdělávání živelně, docházelo k tzv. nezáměrnému učení. Ve 

středověku se společnost vyznačovala vyučováním zaměřeným na scholastiku                           

a v novověku se uplatňoval Komenského systém vzdělávání založený na   gramotnosti                           

s postupným rozšířením na trivium. Významným mezníkem ve vývoji školství a jeho 

řízení u nás je reforma školství z období panování Marie Terezie a Josefa II. Postupně se 

však vzdělání a výchova specializovala a institucionalizovala, začaly vznikat školy a další 

výchovná zařízení, kde se o výchovu a vzdělání starali profesionální učitelé a vychovatelé.  

Při možnosti srovnání historického vývoje řízení školství několika autorů (např. Váňová, 

Vališová, Kasíková, Rýdl, Hladíková, Janák, Dobeš, Somr, Morkes), kteří se této tématice 

odborně věnují, nedochází k zásadním rozporům či jiným úhlům pohledů těchto 

odborníků. Analýza historického vývoje je dána platnými zákony a státním zřízením té 

doby. Totéž platí o školství a jeho řízení v Kralovicích, jehož souhrnný vývoj je na základě 

prostudovaných materiálů o historii školství v Kralovicích v kontextu s vývojem školství 

na celém území. Místní kralovické školství mělo podobné problémy jako ostatní školy 

v naší zemi. Ovlivňovala ho střídající se moc církve, postavení učitelů, ničivé války, 

nevhodné prostory pro vyučování, nedostatek finančních prostředků a mimo jiné i osobní 

charakterové vlastnosti všech zúčastněných té doby. 
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V současné době se veřejná správa ve školství vyznačuje vysokou decentralizací, 

jednotlivé stupně správy i jednotlivé školy mají vysoký stupeň autonomie. Také současní 

odborníci v oblasti školského managementu se převážně shodují ve svých názorech na 

současné řízení škol. Kalous uvádí, že je třeba, aby management školy disponoval strategií 

změn, nových kontrolních a evaluačních přístupů a dalšími potřebnými dovednostmi, které 

mohou náročnou řídící funkci zefektivnit. Tím může být například time-management, 

stress management, řešení konfliktů apod. Celkové změny, které probíhají v oblasti 

vzdělávání již 20 let, kladou na management vysoké nároky.103 Slavíková tvrdí, že řízení 

školy dnes vyžaduje nový typ řídícího pracovníka. „Musí to být profesionál, který dokáže 

sladit požadavky a potřeby zřizovatele, inspekce, rodičů, žáků a především zaměstnanců, 

musí být odborníkem, manažerem i leaderem. Způsoby řízení byly v minulých letech 

převážně hierarchické, neměnné a centralizované. Dnešní řízení vyžaduje demokratický, 

participativní přístup, schopnost dostatečně rychle a nepřetržitě se vzdělávat i učit zvládat 

změny. To se týká stejně tak ziskové jako neziskové sféry, podniků, stejně jako nemocnic 

či škol.“104 Sláma ve svém článku se domnívá, že postupně musí dojít k tomu, aby základní 

manažerské dovednosti se staly pouhým předpokladem pro výkon vedoucí funkce. 

Právě pozice ředitelů škol nejvíce ovlivní rozvoj školy a oni by měli jako první být 

seznámeni s inovacemi ve školských systémech. Právě oni mohou přímo ovlivňovat své 

kolegy. Na kvalitě managementu škol závisí schopnost škol přejít postupně a to pokud 

možno co nejrychleji od etapy nesdílené jistoty přes kooperaci k etapě sdílených nejistot. 

Podle organizačního chování jde o jedinou možnost jak přežít chaos. Ve školách musí 

vzniknout týmy, které pod vedením schopných manažerů budou mířit ke změněným cílům 

školství. Role managementu ve školství je neopominutelná, má vzrůstající úlohu, pokud se 

nad managementem zamyslíme jako nad faktorem kvality ve školství.105  

Tolik názory odborníků z oblasti řízení školství. Na základě uskutečněných rozhovorů                    

s bývalými a současnými ředitelkami a ředitelem škol v Kralovicích se i oni převážně 

shodují s názory výše uvedených odborníků a tvrdí, že nároky na ředitele školy a řízení 

školy jsou mnohem vyšší než před 20 lety. Vzhledem k zvýšení pravomoci na všech 

úrovních řízení jsou kladeny mnohem vyšší nároky v oblasti organizační, v oblasti 

pedagogických i finančních záležitostí, ale také opomíjené personalistiky a nutné 

                                                 
103  KALOUS, J., Příprava řídících pracovníků ve školství, s. 60. 
104  SLAVÍKOVÁ, L., Vývojové aspekty managementu a řízení školy, s. 201. 
105  E-pedagogium 2001 [online].  
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spolupráce s veřejností. Škola je specifickou institucí s významným posláním vzdělávat                  

a vychovávat budoucí generace. Právě z tohoto důvodu má velmi odpovědný úkol a musí 

být odborně, zodpovědně a citlivě řízena.  

Ředitel školy je ten, kdo školu bezprostředně řídí a i v historii byl vždy důležitým 

činitelem, který ovlivňoval celý chod školy, často i města, ve kterém škola fungovala. 

Zákon vymezuje požadavky, jenž jsou na ředitele škol kladeny, jeho povinnosti                            

a kompetence, které má jak ve vztahu ke škole, tak k nadřízeným a kontrolním orgánům, 

k veřejnosti atd. Tyto povinnosti jsou velmi rozsáhlé a v historii se samozřejmě 

proměňovaly, především ve vztahu k politickému vývoji země.  

I kdyby existoval ředitel školy, který dokáže sladit požadavky zřizovatele, inspekce, 

učitelů, rodičů a žáků, dokáže svou práci zefektivnit pomocí znalosti time-managementu, 

trvale se sebevzdělávat, podporovat týmovou práci a intenzivně budovat kulturu i klima 

školy, stále chybí konkrétní, strategické cíle vzdělávací politiky našeho státu. Dnes 

nezbývá než konstatovat, že naše školství stále nevzkvétá. Dlouhodobé koncepční 

materiály se neodrážejí v každodenní školské realitě. Učitelé jsou stále nejhůře placenou 

skupinou vysokoškolsky vzdělaných lidí, zřejmě i z toho důvodu na pedagogické fakulty 

nenastupují nejlepší absolventi středních škol. Z rozhovorů s řediteli škol v městě 

Kralovice také vyplynulo, že jsou častými změnami zákonů a vyhlášek unaveni a stále se 

navyšující administrativní náplň pracovní doby se stává téměř neúnosnou. Hromadně se 

shodují ředitelé i zřizovatel školy, že je třeba vytvořit jasnou koncepci a dlouhodobě 

stabilní cíle. Koncepce školství se mění s každou změnou vedoucí politické strany a po 

nástupu každého nového ministra. Školy místo přímé cesty k jasně definovanému a obecně 

akceptovatelnému cíli na své cestě kličkují, tápou a snaží se vyrovnat s každou novou 

situací. Cílem vzniku právní subjektivity škol (od 1. 1. 2003) bylo zajištění větší 

samostatnosti škol, ale oslovení ředitelé ji nevnímají jako plně funkční. Zodpovědnost 

ředitele je sice vyšší, samostatnost škol stále stejná jako před 20 lety. Školství ani školy by 

neměly poznat, která politická strana vládne.  

Pod vlivem prostudovaných materiálů, rozhovorů s představiteli škol a města, názory 

odborníků z oblasti školského managementu, se klíčový problém celé vzdělávací politiky 

nachází v absenci strategického systému řízení, jenž by stanovil jasnou vizi, z které 

budou plynout cíle vzdělávací politiky. Z chyb, které vznikly ihned po roce 1989 je zřejmé, 
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že před zavedením systému strategického řízení musí dojít k profesionálnímu auditu 

současného stavu. Pro nově stanovené cíle vzdělávací politiky je třeba získat podporu 

veřejnosti a v dostatečné míře vytvářet podmínky pro jejich naplňování a zároveň 

sledování dopadů realizace jednotlivých kroků vzhledem k zamýšleným cílům. Koncepční 

záměry a strategické cíle by bylo vhodné konzultovat s odborníky a profesními skupinami. 

Ne každý, kdo chodil do školy, rozumí koncepci školství. Přestože zahraničí státy 

poskytují některé pozitivní příklady, není možné předpokládat, že přejmutí jednotlivých 

součástí osvědčených schémat z různých školských systémů přinese automaticky pozitivní 

změnu i našemu školství. Místo tvorby dalších strategických dokumentů můžeme 

vybudovat kompletní systém strategického řízení ve vzdělávání, naučit se systematicky 

řídit oblast vzdělávání, vytvářet navzájem koordinované programy směřující k naplňování 

jasně stanovených cílů a také tyto programy vyhodnocovat a upravovat na základě změn, 

které ve vzdělávání nastávají. S tím souvisí potřeba vytvořit pro činnost škol podmínky 

srovnatelné s vyspělými státy a poté chtít od nich výsledky. Což samozřejmě nepůjde bez 

peněz. Ale školy více než obrovskou sumu finančních prostředků potřebují stabilní 

ekonomické podmínky a samozřejmě dobré učitele, motivované žáky, vhodné materiální 

vybavení a opravdový zájem společnosti. Práce učitele musí být náležitě ohodnocena, jinak 

jejich zájem o tuto profesi bude nadále nízký, rovněž musí být nastaveny možnosti jejich 

profesního růstu. Bylo by vhodné nastavit takové podmínky, aby bylo zcela samozřejmé, 

že vzdělání se vyplatí a že žáci školu potřebují, čímž dojde ke zvýšení jejich motivace. 

Současný stav je naprosto opačný. Rovněž poslední ministr školství J. Dobeš zdůrazňuje 

potřebu tří klíčových věcí potřebných pro naše školství. Má tím na myslí posílení platů a 

prestiže pedagogických pracovníků, získávání zpětné vazby o kvalitě vzdělávacího procesu 

pro děti, učitele a rodiče a jako třetí bod k zajištění úspěchů v naší vzdělávací soustavě 

spatřuje v efektivitě systému. Zpětnou vazbu vidí v testech v 5. a 9. ročníku a ve státních 

maturitách a kvůli potřebě zvýšené efektivity se plánuje úprava financování tzv. 

regionálního školství.106 Efektivita je samozřejmě nutná ve všech oblastech, ale opět je 

třeba zdůraznit prvotní potřebu vytvoření jasného strategické systému řízení.  

Řízení školství je oborem lidské činnosti, pro nějž platí stejná obecná pravidla jako pro jiné 

obory. I jeho řízení musí vycházet ze znalosti toho, co se na různých místech vzdělávacího 

                                                 
106  Učitelské noviny, č. 4/2012. s. 7. 
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procesu skutečně děje. Odhad, co určité současné rozhodnutí může v budoucnu způsobit 

(včetně nicnedělání), je nutně nedílnou součástí každého řídícího procesu. 

I při menší dostupnosti hodnocení řídících struktur v minulosti se z nich můžeme poučit                        

a vycházet z nich při hledání nového řešení. Důležité je dokázat správně rozeznat, co se 

v minulosti u nás osvědčilo a nezbavovat se v rámci reforem a inovací fungujícího 

systému, s nímž byly dobré zkušenosti. Je vhodné se zamyslet, zda příliš časté                             

a nedostatečně zdůvodněné a promyšlené reorganizace nevedou ke ztrátě návaznosti, 

přehlednosti a také k ekonomickým a kapacitním ztrátám? Je vhodné se zamyslet, zda by 

ve škole neměl být nejdůležitějším činitelem dítě, žák, student?  

V dobách minulých vždy někdo školy zřizoval, financoval a rozhodoval o nich stejně jako 

v současnosti. Na pozadí historických událostí školy buď vzkvétaly, nebo naopak upadaly. 

Jisté je, že vznik Karlovy univerzity předurčil náš národ k tomu, že úroveň vzdělání bude 

na dobré úrovni. Cesta vývoje školství a jeho řízení nebyla snadná a zcela jistě není                  

u konce, jelikož se jedná o soustavný proces, kde bylo, je a stále bude co zlepšovat, 

zdokonalovat.  
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výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. In 

Sbírka zákonů, Česká republika, 2005, částka 14, s. 346-348. Dostupný také z WWW: 

 http//aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb014-05.pdf. ISSN 1211-1244. 
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Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Směrnice MŠMT č. j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých 

provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných 

podle školského zákona.  

11 Přílohy 

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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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.  
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Příloha č. 2 – foto nově postavené školy z roku 1895 (v současné době Střední škola 
Kralovice) 
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Příloha č. 3 – fotokopie vyjádření zemské školní rady ke zřízení třídy pro děvčata z roku 
1895 
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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) 
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Příloha č. 7 – foto Základní školy praktické Kralovice 

 
Příloha č. 8 – foto Základní umělecká škola  Kralovice 
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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 
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Tabulka č. 4 - vývoj financování školství, zdroj ÚIV, ČSÚ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


