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Příloha č. 1/1 

Připomínky, které se obecně vztahují k návrhu nového kariérního systému  

 

Neoficiální připomínky a dotazy zaznívající na neformálních setkáních ředitelů, na webových 

portálech, na konferencích, v tisku nebo v mediích (bez systematického uspořádání):  

 

 Pro začínajícího a uvádějícího učitele by měla být snížena míra vyučovací povinnosti. 

K řešení je otázka, o kolik hodin, aby to bylo přínosné pro oba aktéry a zároveň 

nezatěžující pro provoz školy. Z praxe je doporučováno 2-5 hodin týdně pro 

uváděného i pro uvádějícího. 

 Budou mít všichni možnost se vzdělávat, jak budou nastaveny podmínky tohoto 

vzdělávání – prezenční víkendové, e-learning, jaké budou podmínky pro přijetí 

k dalšímu studiu na VŠ? 

 Kdo bude ve škole učit, když se v pracovní době bude chtít většina učitelů vzdělávat?, 

Studující učitel bude svojí absencí ohrožovat chod školy. Hrozí nebezpečí poklesu 

kvality vzdělávání, pokud bude konkrétní předmět často suplován. 

 Bude mít učitel na další studium nárok, bude mu náležet volno na další vzdělávání? 

Kolik svého volného času jsou pedagogové ochotni věnovat dalšímu studiu? 

 Je iluzorní, že se lidé budou vzdělávat výhradně o víkendech – i akreditovaná 

pracoviště pracují zejména v běžné pracovní době. Část výuky lze absolvovat formou 

samostudia nebo přesunem na prázdniny. 

 Jako součást komplexního hodnocení se zvažuje i hodnocení formou pedagogického 

portfolia. Jakou váhu bude mít a jakou váhu bude mít ukončené další vzdělávání? 

 Je nutno ošetřit, aby nedocházelo pouze k honbě za vzděláním, ale bez návaznosti na 

vyšší kvalitu pedagogické práce. Jen vzdělání by tudíž nemělo poskytnout nárok na 

finanční ocenění. 

 Pro řadové pedagogy mateřských škol je možnost specializovaných činností 

minimální, kariérní růst je možný jen na úroveň učitel. Je proto žádoucí rozšířit 

specializované činnosti v pedagogice i na předškolní vzdělávání.  

 Jaké konkrétní specializační činnosti budou v seznamu „oceňovaných“? Návrhy na 

specializaci v předškolním vzdělávání: logopedická a řečová náprava, výkon edukace 

u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, EVVO 
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Příloha č. 1/2 

 

 Prostředky škol na DVPP jsou nízké, kdo bude hradit toto studium (každý sám?) a jak 

bude finančně řešeno zastupování. Bude škola schopna proplácet nadúvazkové 

hodiny? A do jaké míry jsou ředitelé a pedagogové ochotni si své vzdělávání hradit ze 

soukromých prostředků. 

 Nejen finance, ale i míru vyučovací povinnosti lze použít jako další motivační nástroj 

– např.: lektorování, mentoring, učitel odborné praxe, uvádějící učitel a uvádějící 

ředitel apod. Navíc by tito učitelé měli být podpořeni speciálním vzděláním z oblasti 

andragogiky, nebo alespoň kurzem lektorských či poradenských dovedností. 

 Další vzdělávání má být ve škole plánované, což zahrnuje i vzdělávání v rámci 

kariérního systému. Hrozí nebezpečí blokace ředitelem (byť z „objektivních“ důvodů). 

Ředitel zodpovídá za chod školy, může tudíž studium pedagogů označit za rušivý 

prvek ve vzdělávání. Bude studium povolovat ředitel? Může jej tudíž zakázat? Pokud 

ano, hrozí zákazy i v neodůvodněných případech, např. pokud se ředitel sám vzdělává 

málo a cítí se ambiciózním kolegou ohrožen. S tím souvisí pochyby o rovných 

příležitostech pro všechny. Ředitelem naopak mohou být podpořeni kamarádi, kteří 

tak získají výhodu před svými kolegy (např. časovou, kdy jim jako prvním bude 

studium umožněno – a jako první získají nárok na finanční ocenění). 

 Kdo bude pedagogy a ředitele vzdělávat? Jak budou školeni noví lektoři, aby byla 

zaručena následná kvalita programů? Počítá se s certifikací lektorů? 

 Bude jeden příplatek, nebo se budou příplatky kumulovat za každou další odbornost? 

Například za atestaci + za specializační činnost výchovného poradce. 

 Jak bude nastaveno atestační řízení, kdo a za jakých podmínek bude atestace 

vzdělavatelům a programům udělovat? 

 Atestaci bude možné získat jen na vysoké škole formou doplňujícího studia? Pokud 

ano, jak se v tom případě zohlední praxe, kvalita pedagogické činnosti? Jak se kvalita 

praxe doloží, kdo konkrétně ji posoudí, když ne ředitel. Budou tedy ředitelé podávat 

něco jako návrh s tím, že studiem si učitel pouze doplní chybějící atestaci? 

 Bude se neformální (průběžné) vzdělávání nějak promítat do kariérního postupu? 

Zatím nevíme, jak budou nastavena kritéria pro uznávání již absolvovaného studia, 

dosavadní pedagogické praxe. 
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Příloha č. 1/3 

 

 Není zřízena profesní organizace učitelů, ve které by např. učitelé byli registrováni. 

Ani ministerstvo nemá přehled o odbornostech, které pedagogové a ředitelé získali. 

Bude vytvořena databáze učitelů a ředitelů, to znamená něco jako „centrální registr“ 

pedagogů s atestací (obdobně jako na Slovensku)? Pokud ano, kdo jej povede, v jakém 

rozsahu, jaká je garance nezneužitelnosti? 

 

Připomínky k řešení v souvislosti s kariérním systém pro ředitele škol: 

 

 Jak řešit souběh kariéry ředitele a učitele. Má ředitel sledovat svoji ředitelskou kariéru 

nebo pedagogickou? Po ukončení funkčního období mu pak mohou chybět 

specializační studia pedagoga nebo atestace. 

 Jak bude zajištěna příprava kariérních záloh (zástupců či adeptů), jak má být tato 

příprava dlouhodobá, cílená. Může se pedagog sám přihlásit, nebo to bude jen pro 

zástupce? 

 Rozšířit kariérní systém i na zástupce škol. Jak nastavit kariéru zástupců, budou i oni 

povinni studovat funkční studium? 

 Řešit standardy práce ředitele pro různé typy škol společně či odděleně (na jednu 

stranu je výkon ředitelských aktivit podobný, ale na druhé straně zejména 

v pedagogické oblasti řízení existují poměrně výrazná specifika). 

 Jak vyhodnocovat práci ředitelů v souvislosti s končícím funkčním obdobím, zda 

vzdělávat zřizovatele škol, kteří se z politických důvodů mohou každé 4 roky měnit? 

Jak „donutit“ zřizovatel, aby své pracovníky vzdělával? 

 Kdo a jak bude posuzovat rozvoj ředitele školy, podle jakých kriterií, jakými 

metodami  

 Snížit míru vyučovací povinnosti jako další motivační nástroj při DVPP (lektorování, 

mentoring, učitel odborné praxe, uvádějící učitel a uvádějící ředitel apod.).  

 Je možné upravit míru vyučovací povinnosti ředitelů? Týká se zejména u ředitelů 

velkých sloučených organizací. 

 Kdo bude vzdělávat ředitele – přímo řízená organizace? 

 Bude povinné některý typ vzdělávání (např. funkční studium pro ředitele) obnovovat? 

Pokud ano, jaká budou pravidla? Nabízí se možnost, že v každém funkčním období by 

měl ředitel absolvovat nové proškolení. 
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 Příloha č. 2/1 

DOTAZNÍK 
 

http://www.vyplnto.cz/preview.php?id=18762  

 

Pro ředitelky mateřských škol. 

V návaznosti na nově uzákoněné funkční období ředitelů je nutné počítat s novými konkurzy 

a rekonkurzy, což se stane běžnou součástí pracovní kariéry ředitelů. Zabýváme se otázkami, 

jak ředitelé a ředitelky mateřských škol vnímají potřebu systematického celoživotního 

vzdělávání v souvislosti s jejich kariérou. Jak si toto vzdělávání představují? Mění se jejich 

vzdělávací potřeby v průběhu  funkčního období? 

Většinu otázek mohou vyplnit i další pedagogové na vedoucích místech - zástupci, vedoucí 

učitelky. Proto je dotazník určen i pro MŠ - odloučená pracoviště a MŠ spadající pod základní 

školu. 

 

Čas potřebný na vyplnění je cca 15 minut. Prosím, neváhejte. 

Průzkum je anonymní. Výsledky budou použity pro diplomovou práci a k dispozici budou na 

vyžádání. 

 

U několika otázek jsou odpovědi ve významu: 

++    určitě ano 

+      spíše ano 

0      nevím, neumím se rozhodnout 

-       spíše ne 

--      určitě ne 

 

 

1. Měli jste před prvním nástupem do ředitelské funkce nějaké zkušenosti s řízením?  

 žádnou zkušenost  

 jako zástupce ředitele 

 jako vedoucí odloučeného pracoviště 

 v jiné sféře mimo školství 

 

2. Byla Vám věnována podpora při nástupu do ředitelské praxe? 

Kdo a jak Vám pomáhal, co z toho považujete za přínosné? Co navrhujete? 

 

3. Pro kariérní postup je třeba nastavit systém vzdělávání ředitelů. 

K jakému názoru se přikláníte? 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí ++ až --: 

 

 ++ + 0 - - - 

Budoucí ředitel by měl mít praxi s vedením  

- jako zástupce nebo vedoucí učitel. 
     

Absolvování funkčního studia je nutné nastavit jako povinnost ještě 

před nástupem do funkce. 
     

Funkční studium je potřeba pravidelně opakovat (např. po 10 letech).      

Je potřeba každoročně absolvovat proškolení (změny zákonů).      

Ředitel by měl do hloubky studovat pedagogické obory  

- metodiky, logopedii, speciální pedagogiku. 
     

http://www.vyplnto.cz/preview.php?id=18762
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Příloha č. 2/2 

Ředitel by měl vystudovat další příbuzné obory - psychologii, filosofii.      

Je potřeba studovat metody a systémy k řízení organizace – 

management. 
     

Ředitel by měl vystudovat vyšší typ školy (Dis., Bc., Mgr.).      

Ředitel má pravidelně vzdělávat svůj kolektiv pedagogů.      

Ředitel má podporovat i další pedagogy, ředitele (např. praxe, stáže, 

publikování). 
     

Ředitel by měl po ukončení funkčního období "skládat účty" z vedení 

školy i vlastního vzdělávání. 
     

Ředitelé kariérní vzdělávání potřebují.      

Souhlasím s pravidelnými rekonkurzy na funkci ředitele.      

Je potřeba do svého rozvoje investovat čas i peníze.      

Kariérní postup by se měl vázat výhradně na délku ředitelské praxe.      

Kariérní postup by se měl vázat na vyšší formu studia ředitele.      

Kariérní postup by se měl vázat na další aktivity ředitele (granty, 

publikační činnost...). 
     

 

4. Co Vás osobně motivuje k dalšímu vzdělávání - označte 2-4 možnosti: 

 zájem o nové, zvídavost 

 chci mít rozhled, rozvíjet se 

 podporující rodinné  

 klima, zázemí 

 možné navýšení platu  

 změny postupů v pedagogické práci 

 růst prestiže na pracovišti, na veřejnosti 

 velikost a složitost struktury organizace, ve které pracuji 

 požadavek nadřízeného, zřizovatele 

 chci uspět při konkurzu 

 chci přednášet, vzdělávat druhé 

 chci využít příležitost k čerpání fondů EU 

 jiné důvody 

 

5. Co Vám osobně brání v dalším vzdělávání - označte 2-4 možnosti 

 nechuť, vyhořelost 

 rodinné klima, vyšší věk 

 plat mi to stejně nenavýší 

 nutnost dojíždění, vzdálenost, nedostupnost 

 nechci studiu věnovat svůj volný čas 

 závist kolegů, nevstřícné vedení 

 obtížná zastupitelnost v práci 

 není možný další postup 

 není to povinné, nikdo to po mně nežádá 

 nestabilní politická situace u zřizovatele 

 jiné důvody 

 nic mi nebrání 
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Příloha č. 2/3 
6. Jaký tip dalšího vzdělávání ředitelů upřednostňujete (jste ochotni absolvovat)? 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí ++ až --: 

 

 ++ + 0 - - - 

jednorázové (1-2 dny):      

systémové = 40 hodin a více (1 semestr):      

specializační studium (1-2 roky):      

funkční studium pro vedoucí pracovníky (i opakovaně):      

terciální = Dis., Bc., Mgr.:      

postgraduální:      

 

7. Forma vzdělávání, se kterou máte pozitivní zkušenosti, nebo kterou byste preferovali? 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí ++ až --: 

 

 ++ + 0 - - - 

prezenční = školení, semináře apod.:      

distanční (např. e-learning):      

samostudium, včetně elektronické formy:      

kombinovaná (část přednášek, část distančně + samostudium):      

 

8. Vysoké školy a VOŠ - znáte současnou nabídku studijních oborů? 

 nezajímám se, o studiu neuvažuji  

 škola v mém kraji vhodný program nenabízí 

 alespoň některý program je pro ředitele vhodný 

 aktivně se zajímám, o studiu vážně uvažuji  

 v současné době studuji 

 mám vystudovanou VŠ, nepotřebuji dále studovat 

 

9. Jiné vzdělavatelské organizace (NIDV, Centra apod.) a jejich nabídka pro ředitele 

 je nedostatečná  

 je neucelená (nabízí jednotlivé výseče z problematiky řízení) 

 je kvalitní a dostačující 

 jsou nabízeny i systematické celky (např. celoroční) 

 

10. Vykonáváte, nebo máte aktivní osobní zkušenost s některou z těchto činností? 

 lektorování 

 vedení stáže / praxe ředitelů 

 konzultace, metodické poradenství 

 organizace dalšího vzdělávání pedagogů 

 mentoring (nebo jiný typ profesního poradenství) 

 publikační činnost 

 s ničím takovým zkušenosti nemám 

 

11. Ve které oblasti jste ochotni pomoci druhým (za předpokladu finančního ocenění)? 

 lektorování pro učitele 

 vedení stáže / praxe ředitelů 

 metodická a konzultační činnost 
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Příloha č. 2/4 

 uvádění začínajícího ředitele 

 lektorování programů pro ředitele 

 publikování 

 nechci nic takového dělat 

 

12. Jaký je nejvyšší stupeň Vámi dosaženého odborného vzdělání? 

 střední odborné s maturitní zkouškou 

 VOŠ pro předškolní vzdělávání 

 vysokoškolské 

 

13. V jakém oboru? 

 

14. Absolvovali jste specializační studium pro vedoucí pracovníky? 

 před nástupem do funkce 

 v prvních dvou letech po nástupu do funkce 

 později než v druhém roce 

 neabsolvoval z důvodu více než 10ileté praxe 

 neabsolvoval - jiné důvody 

 

15. Pokud jste absolvovali ucelené programy, výcviky, kurzy (nad 40 hodin) - prosím vypište 

 

16. Délka Vaší pedagogické praxe v letech 

 

17. Vaše aktuální pracovní pozice  

 ředitel 

 zástupce v kmenové organizaci  

 vedoucí učitel nebo zástupce na odloučeném pracovišti MŠ 

 vedoucí učitel nebo zástupce pro MŠ v organizaci ZŠ-MŠ 

 jiná 

 

18. Jak dlouho vykonáváte funkci ředitele - v letech 

 

 

19. Máte-li jakékoli poznatky či poznámky k tématu "Kariérní růst a další vzdělávání ředitelů 

MŠ" - prosím, zde máte prostor: 

 

 

 

 

 

 

Citace 

Gabrielová, Š. – Kariérní růst a další vzdělávání ředitelů MŠ (výsledky průzkumu), 2011. 

Dostupné online na http://karierni-rust-a-dalsi-vzdela.vyplnto.cz.  

 

 

http://karierni-rust-a-dalsi-vzdela.vyplnto.cz/
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Příloha č. 3 

Metadata průzkumu "Kariérní růst a další vzdělávání ředitelů MŠ" 
 

Autor průzkumu: 

 

Šárka Gabrielová  

Schválena propagace: nerozhodnuto  

Šetření: 13. 12. 2011 - 31. 12. 2011  

Délka průzkumu: 168 hod  

Počet respondentů: 257  

Vypovídací hodnota: velmi dobrá  

Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli 

jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na 

skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. 

Počet otázek (max/průměr): 19 / 17.02  

Použité ochrany: žádné  

Zobrazení otázek: celý dotazník najednou  

Návratnost dotazníků: 53.2% 

Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o 

orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní 

text (neklikli na odkaz na dotazník). 

Průměrná doba vyplňování: 00.17:46 

Stáhnout surová data: excel (csv) | excel (xls)  

Stáhnout grafy: všechny grafy (zip)  

 

 

1.1.1 Citace 

Gabrielová, Š. – Kariérní růst a další vzdělávání ředitelů MŠ (výsledky průzkumu), 2011. 

Dostupné online na http://karierni-rust-a-dalsi-vzdela.vyplnto.cz.  

Pokud chcete publikovat výsledky tohoto průzkumu na svých stránkách, popř. je vložit do své 

semestrální práce, uveďte prosím odkaz na tuto stránku nebo rovnou celou citaci uvedenou 

výše. 

 

Poznámky: 

1) Vypovídací hodnota je určena jednak počtem odpovědí, jednak použitými ochranami. 

2) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost  

bere v potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli. 

3) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto 

součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100% 

 

1.1.1.1 použité technologie 
Stránky Vyplňto.cz běží na vlastním linuxovém serveru v Praze. Při vývoji byly použity 

technologie HTML 4.01 Transitional, JavaScript, CSS, PHP a MySQL. Stránky hojně 

využívají techniku AJAX a jsou ukázkovou AJAX aplikací Marka Demčáka. 

 

Stránky Vyplňto.cz jsou primárně tvořeny pro internetový prohlížeč Internet Explorer 7.0, 

kompatibilita je testována pro nejnovější prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.  

 

http://www.vyplnto.cz/karierni-rust-a-dalsi-vzdela.csv#_blank
http://www.vyplnto.cz/karierni-rust-a-dalsi-vzdela.xls#_blank
http://www.vyplnto.cz/grafy_18762.zip#_blank
http://karierni-rust-a-dalsi-vzdela.vyplnto.cz/


 

 

Příloha č. 4/1 

 

 

Přehledy výstupů z dotazníku – vztahy 

 

 
Vztah mezi délkou ředitelské praxe a preferencí typu a délky dalšího vzdělávání 

 

 

  praxe ředitele do 6 let   6-12 let   12-18 let   18-24 let   24-30 let   nad 30 let   
 vzdělávání ++ + 0 - - - 61 ++ + 0 - - - 54 ++ + 0 - - - 40 ++ + 0 - - - 65 ++ + 0 - - - 11 ++ + 0 - - - 11 

prezenční 41 16 2 1 1   33 18 1 2 0   25 12 2 1 0   51 11 2 0 1   8 3 0 0 0   6 5 0 0 0   

distanční 8 9 22 11 11   7 10 22 10 5   7 9 15 6 3   3 15 30 7 10   0 1 4 6 0   1 1 4 2 3   

samostudium 10 31 7 7 6   13 19 15 5 2   12 13 6 9 0   20 27 11 4 3   0 6 2 2 1   4 2 2 1 2   

kombinované 15 33 12 1 0   22 18 6 5 3   19 16 3 2 0   21 24 12 4 4   4 4 2 0 1   4 3 2 2 0   

                                                                          

jednorázové 38 15 6 1 1   31 16 3 3 1   15 16 5 1 3   38 12 4 7 4   5 3 1 0 2   6 2 1 0 2   

systémové 13 31 8 5 4   18 24 7 3 2   15 18 5 1 1   18 24 7 9 7   2 7 2 0 0   3 4 2 0 2   

specializační 5 15 20 13 8   13 12 12 13 4   6 16 7 8 3   8 7 22 13 15   1 3 3 3 1   3 4 2 1 1   

funkční 22 14 9 13 3   14 21 11 5 3   8 17 4 7 4   10 24 18 8 5   1 5 0 3 2   4 5 1 0 1   

terciální 9 8 15 14 15   17 6 13 8 10   15 7 6 4 8   15 9 19 6 16   2 2 2 2 3   2 1 3 2 3   

postagraduální 4 11 20 12 14   8 8 16 9 13   4 11 12 7 6   5 12 23 12 13   1 3 3 1 3   1 2 4 1 3   

                                                                          

 

Počty – absolutní četnost v členění dle kategorie délky praxe 
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Příloha č. 4/2 

  Motivace k dalšímu studiu ve vztahu k délce praxe ředitelů 

 

  

1. funkční 

období 

praxe 

ředitele 

do 6 let 
 

  

2. funkční 

období 

praxe 

ředitele 

6-12 let 
 

  

3. funkční 

období 

praxe 

ředitele 

12-18 let 
 

  

4. funkční 

období 

praxe 

ředitele 

18-24 let 
 

  

5. funkční 

období 

praxe 

ředitele 

24-30 let 
 

  

6. funkční 

období 

praxe 

ředitele 

nad 30 let 
 

61  

ředitelů 

54 

ředitelů 

40 

ředitelů 

65 

ředitelů 

11 

ředitelů 

11  

 ředitelů 

co motivuje počet  %   počet  %   počet  %   počet  %   počet  %   počet  % 

zájem 48 79   33 61   32 80   53 82   6 55   8 72 

chci rozhled 50 82   49 91   33 82   35 54   10 91   11 100 

rodina, zázemí 9 15   4    7 17   7 11   1    2  

navýšení platu 16 26   14 26   4 10   9 14   3    2  

změny v  pg.práci 39 64   28 52   29 72   62 95   7 64   9 82 

růst prestiže 24 3   25 46   20 50   31 48   5 45   8 72 

složitost 

organizace 
10 16 

  
12 22 

  
13 32 

  
22 34 

  
6 55 

  
2  

zřizovatel 7 11   2    1    2    0    1  

ke konkurzu 4    3    0    7    2    0  

chci přednášet 2    4    1    4    0    1  

čerpat fondy EU 7 11   8 15   3    7    0    2  

jiné 4    1    0    0    0    2  

    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

co brání                       

nechuť, 

vyhořelost 
4  

  
5  

  
2  

  
3  

  
0  

  
0  

rodina, věk 9 15   7 13   6 15   20 31   4 36   4 36 

plat to nezvýší 7 11   5    5    9 14   2    2  

nedostupnost 16 26   16 30   2 5   18 28   2 18   2 18 

čas 7 11   4    0    5    0    0  

závist, - vedení 0    0    1    0    0    0  

nezastupitelnost 

 

   26 48   17 42   43 66   5 45   7 64 

není postup 5    5    6 15   18 28   2    0  

nepovinné 1    0    1    2    0    0  

politická situace 5    6 1   3    6    0    1  

jiné důvody 3    9 17   2    2    1    2  

nic nebrání 17 28   21 39   20 50   27 42   6 55   3 27 

 



 

 

Příloha č. 5/1 

Ukázky pravidel zřizovatelů pro hodnocení práce ředitelů MŠ 

 

Ukázka 1 - Stanovení mimořádných úkolů pro ředitele na konkrétní rok 

 

 

V souladu se Zásadami pro stanovení platových náležitostí pro ředitele škol a po dohodě 

s ředitelem Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města ___, Vám stanovuji na rok 2009 

následující mimořádné úkoly: 

 

 stanovit objektivně nároky na rozpočet roku 2010 s ohledem na očekávaný pokles 

daňových příjmů 

 realizovat podle potřeby aktualizaci vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) 

 kladný hospodářský výsledek 

 jednou ročně zajistit a předat na OŠMT podklady pro zápis změn zřizovacích listin 

v obchodním rejstříku 

 předložit vlastní hodnocení školy v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., za školní rok 

2009/2009 v termínu do 31. 10. 2009 

 přizpůsobit provozní dobu mateřské školy podle většinového požadavku rodičů 

 zajistit aktualizaci webových stránek mateřské školy i portálu města 

 stanovit kritéria pro zápis dětí do MŠ, zejména umístění dětí bydlících v městském 

obvodu a po té další 

 zajistit zapojení školy do projektů a grantů, ve kterých lze získat finanční prostředky 

na realizaci záměrů koncepce školy 

 zaměřit se v rámci řídící kontroly na funkčnost vnitřního kontrolního systému a 

provést aktualizaci směrnic, které tuto problematiku řeší 

 spolupracovat při výměně střechy, fasády a TRV 

 odstranit nedostatky zjištěné ČŠI v rámci inspekční činnosti 

 pokračovat v bakalářském studiu na PF 

 

Splnění mimořádných úkolů bude podkladem pro vyplácení mimořádných odměn. 
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Příloha č. 5/2 

Ukázka 2 – výňatky z vnitřního předpisu města pro stanovení platů ředitelům 

 

Osobní příplatek lze poskytnout řediteli školy na základě dlouhodobě dosahovaných 

kvalitních výsledků a ohodnocení náročnosti práce. Výše je stanovena součtem 

procentuálního honocení …….. podle následujících kritérií: 
 

a) kvalita výchovně vzdělávacího procesu;     až 14% 

b) kvalita dlouhodobé péče o svěřený majetek;     až 11% 

c) kvalita ekonomického řízení, efektivní vynakládání finančních 

prostředků, dodržování rozpočtové kázně     až 9% 

d) kvalita personální práce, plnění podmínek odborné pg. způsobilosti,  

podpora dalšího vzdělávání učitelů      až 7% 

e) zapojení školy do celostátních, popř. zahraničních projektů  až 3% 
 

Podkladem pro hodnocení příslušných kritérií jsou zprávy ČŠI, zprávy ostatních kontrol, 

výroční zprávy a další podklady. 

 

Příplatek může být snížen nebo jeho poskytování zastaveno v případě: 
 

a) zjištění nedodržování školských a obecně závazných právních předpisů, nařízení rady, 

usnesení rady, metodických pokynů, správních rozhodnutí a smluv 

b) zjištění nedostatků v rámci kontrol a šetření 

c) nesplnění nápravných opatření 

d) zjištění neefektivního vynakládání finančních prostředků, nedodržení rozpočtové 

kázně 

e) nesplnění úkolů v požadované kvalitě, termínech a správnosti při předkládání 

požadovaných podkladů (zejména rozborů hospodaření, podkladů pro účetnictví, pro 

stanovení rozpočtu, pro statistické výkaznictví výročních zpráv) 

 

Při stanovení výše odměn ředitelům škol postupuje zřizovatel podle těchto kritérií: 
 

a) plnění stanovených úkolů v požadované kvalitě, termínech a správnosti při 

předkládání požadovaných podkladů (zejména rozborů hospodaření, podkladů pro 

účetnictví, pro stanovení rozpočtu, pro statistické výkaznictví výročních zpráv apod.) 

b) podíl na získání mimorozpočtových zdrojů, realizace doplňkové činnosti organizace 

(aktivní zajištění příjmů z pronájmů, reklam, darů) 

c) posouzení ekonomické činnosti organizace 

 kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti organizace 

 výsledek hospodaření doplňkové činnosti (1-10% z kladného výsledku) 

d) prezentace školy na veřejnosti 

 významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity, granty, projekty  

 účast organizace na soutěžích, olympiádách 

 spolupráce se školskou radou a vytváření příznivých podmínek pro její činnost, 

spolupráce s ostatními kulturně vzdělávacími a výchovnými institucemi města 

a kraje 

e) Součet odměn, stanovených podle výše uvedených kritérií, nepřesáhne ročně částku: 

 25 000,- Kč pro ředitele základních škol a DDM 

 20 000,- Kč pro ředitele mateřských škol 
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Příloha č. 5/3 

Ukázka 3 – Dotazník pro hodnocení výkonu funkce ředitelů ZŠ a MŠ 

 
 

Ředitel/ka: 

Organizace: 

Datum jmenování do funkce: 
 

I. ŘÍZENÍ  VZDĚLÁVACÍHO  PROCESU 
 

1. Jakým způsobem sledujete a vyhodnocujete výsledky vzdělávání a výchovy? 

2. Které schopnosti a dovednosti u dětí nebo žáků Vaše organizace systematicky rozvíjí. 

Vyberte 2-3, které považujete za nejdůležitější a napište, jakým způsobem tyto 

rozvíjíte. 

3. Pomáhá Vaše organizaci v nasměrování dětí, žáků v dalším vzdělávání? Jak? 

4. Sledujete absolventy školy na další dráze vzdělávání? 

5. Jakých výsledků dosáhli Vaše děti a žáci za poslední tři roky? 

6. Jak ovlivnilo zavedení RVP a tvorba ŠVP a jeho realizace Vaše zařízení? 

7. Používá Vaše škola testování žáků? 
Poznámka k oddílu I. 
Prostor pro doplnění, pokud Vám zde něco chybělo 

 

II. ŘÍZENÍ  STRATEGIE  ORGANIZACE 
 

1. Jaká je Vaše představa o dalším vývoji organizace (v následujících 6 letech)?  

2. Uveďte 1-3  nejdůležitější cíle. 

3. Popište stručně silné stránky organizace. 

4. V čem spatřujete slabé stránky Vaší organizace? (nedostatky a rezervy) 

5. Jaký vývoj v počtu dětí, žáků předpokládáte v následujících letech?  

6. Jaká opatření uvažujete v této souvislosti přijmout? 

7. Jaké rozvojové cíle organizace máte stanoveny na letošní školní rok? 

8. Jak tyto cíle realizujete? Jaká opatření jste přijali? 

9. Máte stanovena kritéria pro vyhodnocení účinnosti opatření? Jaká? 

10. Používáte marketingových nástrojů ke zviditelnění Vaší organizace? (média, vlastní 

časopis, web,..) 

11. Vyhodnocujete si účinnost této propagace? Jakým způsobem? 
Poznámka k oddílu II. 
Prostor pro doplnění, pokud Vám zde něco chybělo 

 
 

III. ŘÍZENÍ  ZDROJŮ 
 

Materiální  podmínky: 

1) Prostory zařízení 

a) Činnost je provozována v jedné budově       ANO       NE      

         Počet budov ___ 

b) Součástí zařízení je školní družina              ANO       NE 

c) Součástí zařízení je školní jídelna              ANO     NE 

d) Provozujeme tělocvičnu                          ANO          NE 

e) Provozujeme sportovní areál                      ANO           NE 

f) Provozujeme dětské dopravní hřiště          ANO        NE 

2) Spatřujete nějaké problémy v prostorovém zajištění výuky? 

3) Jaké jsou možnosti nakládání a využití majetku ve Vaší správě? 
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Příloha č. 5/4 

Ekonomické podmínky 

1) Jaké zdroje pro rozvoj organizace využíváte? 

2) Jaký je Váš názor na současné financování ve školství?  Navrhujete nějakou změnu? 

Jakou? 

Poznámka k oddílu III. 
Prostor pro doplnění, pokud Vám zde něco chybělo 

 
 
 

IV. ŘÍZENÍ  LIDÍ 
 

1. Lidské zdroje organizace: 

v organizaci pracuje ____ pedagogických  a _____ nepedagog. pracovníků 

za poslední 3 roky odešlo z organizace _____pedagogických a 

_____nepedagogických pracovníků 

za poslední 3 roky bylo přijato ____pedagogických a _____nepedagogických 

pracovníků 

2. Uveďte 2 nejčastější důvody odchodu pracovníků 

3.  Zaměstnanci mají stanoven plán vzdělávání?       ANO         NE 

4. Provádíte pravidelně hodnocení pracovníků? Máte stanovena kritéria pro hodnocení?    

Stručně popište 

5.  Mají možnost Vaši zaměstnanci účastnit se činností spojených s řízením organizace? 

Jakým způsobem? 

6. Úvazek přímé pedagogické práce ředitele je ____hodin. 

7. Jakým způsobem probíhá zvyšování kvalifikace a další vzdělávání ředitele 

organizace?  

8. Co Vás drží v organizaci? Co by se muselo stát, abyste uvažoval/a o odchodu? 

9. Jaká je Vaše aspirace na další období? (odbornost, kariéra, profesní růst).  

10. Plánujete v následujícím období 6 let odchod z funkce? 

NE      ANO (uveďte termín)………………… 

 

Poznámka k oddílu IV. 
Prostor pro doplnění, pokud Vám zde něco chybělo 

 

 

V. ŘÍZENÍ  INFORMACÍ 
 

1. Jakých nástrojů používáte pro zjišťování názorů zaměstnanců, dětí, žáků, rodičů a 

ostatních partnerů? 

2. Kterých nástrojů používáte k informování zaměstnanců? 

3. Máte zřízen intranet? 

4. Jakou zpětnou vazbu používáte pro zjištění fungujícího toku informací na škole? 

Poznámka k oddílu V. 
Prostor pro doplnění, pokud Vám zde něco chybělo 
 


