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ABSTRAKT:
Jednou z podmínek ovlivňující celoživotní rozvoj, kariérní postup a profesní prestiž ředitelů
škol je jejich další vzdělávání a specializační studium.
Práce dokumentuje zakotvení výkonu ředitelské funkce a dalšího vzdělávání ředitelů
v legislativních normách, věnuje se rozboru klíčových statistik a výzkumů vztahujících se
k této problematice. V teoretické části zpracovává také vývoj profesní kariéry, motivaci
ředitelů k sebevzdělávání a nástin nově připravovaného kariérního systému.
V empirické části pracuje s informacemi získanými dotazníkovým šetřením. Vyhodnocuje
zkušenosti ředitelů z období začátků jejich ředitelské praxe, názory ředitelů na osobní
motivaci, funkční období a kariérní systém, na typy a formy upřednostňovaných studií a
vzdělávacích programů. V analýzách jsou nastíněny vztahy mezi délkou praxe, stupněm
vzdělání a motivací k dalšímu studiu. Pozornost je věnována i nabytým zkušenostem a ochotě
ředitelů k budoucímu aktivnímu zapojení do vzdělávání zejména služebně mladších kolegů.
Závěry práce přinášejí informace a doporučení k cyklickému hodnocení ředitelů škol
v souvislosti s funkčním obdobím.
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ABSTRACT:
Among the circumstances that have an impact on the lifelong growth, career development and
professional prestige of headmasters is their continuous education and specialized studies.
This thesis deals with regulations concerning headmaster performance and further education
details, and analyses key statistics as well as provides information on the bulk of previous
research related to the subject. The theoretical part also treats the development of a
headmasters' professional career and motivation for self-study, and touches upon the new
upcoming career system.
The empirical section includes a data-based research which assesses the experiences of
headmasters at the beginning of their headmaster careers. It also includes their views on
personal motivation, time in office and career system, and also types and forms of preferred
study and education programs. The analyses outline relations between the length of
experience, a degree of education and a motivation for further studies. The attention is also
paid to the acquired experience and willingness of headmasters to become actively involved
in the future mentoring especially of their junior colleagues.
The conclusions bring some information and recommendations in connection with periodical
evaluations of headmasters in terms of their time in office.
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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
aj.

a jiné

apod.

a podobně

Bc.

bakalář

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CAWI

Computer Assisted Web Interviewing (metoda sběru dat prostřednictvím
interaktivního webového dotazníku)

cit.

citace, citováno

CŠM

Centrum školského managementu

CZESHA

Unie školských asociací České republiky

č.

číslo

ČR

Česká republika

ČSAV

Československá akademie věd

ČŠI

Česká školní inspekce

Dis.

Diplomovaný specialista

DV

další vzdělávání

DVPP

další vzdělávání pedagogických pracovníků

ESF

Evropský sociální fond

EU21

země Evropské unie, které jsou zároveň členy OECD

EVVO

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

FS

funkční studium pro ředitele škol

FS I

funkční studium pro ředitele škol – základní rozsah

HDP

hrubý domácí produkt

ICT

Information and Communication technologies (informační a komunikační
technologie)

INES

Indicators of Education System (Systém ukazatelů školských systémů)

IPn

Individuální projekt národní

IPn OP VK

Individuální

projekt

národní

konkurenceschopnost
KÚ

krajský úřad

Mgr.

magistr

MŠ

mateřská škola, mateřské školy
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Operačního

programu

Vzdělávání

pro

MŚMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MVÚP

Monitoring Výzkumného ústavu pedagogického

např.

například

NIDV

Národní institut dalšího vzdělávání

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj)

PAU

Přátelé angažovaného učení – vzdělávací subjekt

PedF UK

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

PISA

Programm for International Student Assessment (mezinárodní systém
hodnocení ve školství)

resp.

respektive

RVP

rámcový vzdělávací program

SMART

Specific, Measurable, Aligned, Realistic, Timed (metoda pro plánování cílů)

SŠ

střední škola, střední školy

ŠVP

školní vzdělávací program

tzn.

to znamená

ÚIV

Ústav pro informace ve vzdělávání

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

VET

Vocational Education and Training (odborné vzdělávání a příprava)

viz.

podívej se

VOŠ

vyšší odborná škola, vyšší odborné školy

VŠ

vysoká škola, vysoké školy

VÚP

Výzkumný ústav pedagogický

ZŠ

základní škola, základní školy

ZŠ-MŠ

základní škola a mateřská škola
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1

ÚVOD

Rychlé až převratné změny spojované s reformou českého školství kladou vysoké požadavky
na odbornost, flexibilitu a manažerské schopnosti ředitelů. Právě ředitel svým jednáním
buduje jméno a kvalitu školy a tím výrazně ovlivňuje kvalitu vzdělání, jež škola poskytuje.

Mantrou dnešní doby se stává: kvalita ředitele = kvalita školy = kvalita vzdělávání.

Kvalita školy je téma často diskutované, posuzované z různých úhlů pohledu. Vždy je
svázané s kvalitou práce lidí, kteří o škole rozhodují, kteří ji spravují, ve škole pracují a kteří
ji řídí. Kvalitu školy výrazně ovlivňuje osobnost ředitele: pedagogického odborníka,
manažera, specialisty v mnoha různých oborech a profesích spojených s řízením školského
subjektu. Uvědomujeme si, že skutečně kvalitní ředitel se proto bez cílevědomého a
systematického prohlubování svých znalostí neobejde. Vzdělávání ředitelů je tudíž jedním z
nástrojů profesionalizace školského managementu.

V této práci si klademe za cíl rozkrýt jednu část problematiky spojené s kariérním rozvojem
ředitelů a to jejich vztah k systematickému, celoživotnímu sebevzdělávání.
Proto se zabýváme legislativním ukotvením dalšího vzdělávání ředitelů v současných
normách. Věnujeme se výzkumům a statistikám vztahujícím se k této problematice, neboť
rozbor jejich závěrů nám může naznačit potřeby a možnosti budoucího směrování rozvoje
ředitelů mateřských škol. Reflektujeme současné změny v souvislosti s funkčním obdobím
ředitelů. Zabýváme se návrhy nového nastavení kariérního systému pedagogů a ředitelů,
společně se zajištěním vazby na odměňování. Pomocí dotazníku se snažíme zjistit současné
názory ředitelů na jejich další vzdělávání a kariérní rozvoj. Zajímají nás motivační faktory ke
studiu i možnosti využití odborných znalostí a praxe ředitelů v dalším vzdělávání pedagogů.

Získané informace povedou k doporučením a návrhům pro management vzdělávání.
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2

ŠKOLSTVÍ A KARIÉRA

Protože se zabýváme rozvojem ředitelů, jejich kariérou, je pro nás potřebné blíže specifikovat
samotný pojem kariéry ve školství.

Kariéru můžeme vnímat jako vertikální posun v hierarchii profese. Při tomto pojetí je každý
jednotlivý stupeň zřetelně oddělen a to jak pojmenováním funkce samé, tak zejména výkonem
jiných činností souvisejících s přidělením pravomocí a zodpovědnosti v každém jednotlivém
stupni. Ve školství můžeme tento typ kariéry vysledovat například v ose: asistent učitele,
učitel, zástupce ředitele, ředitel, inspektor. Některé pozice lze členit jemněji a detailněji,
některé stupně bývají v praxi vynechány, přeskočeny. Vnímání vertikálně pojaté kariéry je
někdy podvědomě spojováno s mocenskými ambicemi či s pojmem kariérismus. Pedagog
usilující o takovouto profesní kariéru proto může být přijímán s obezřetností, s pochybami,
někdy přímo negativně.
Kariéra vertikálního typu je hierarchická a spojujeme ji s postupem na vyšší pozici.

Horizontální (někdy též lineární) pojetí kariéry je založeno na dlouhodobém a trvalém
rozvoji profesních kompetencí. Nemusí docházet ke změně funkce ani typu činnosti. Často je
takováto kariéra spojována s kvalitnějším a odbornějším výkonem práce, se specializací,
metodologickým růstem. Učitel či ředitel svou praxí i dalším studiem získává vyšší odborné
znalosti, rozvinutější kompetence, stává se specializovaným odborníkem. Jeho rostoucí
profesní zdatnost je vnímána nejen na pracovišti, ale může přerůstat do širšího povědomí
pedagogické veřejnosti, regionu. K tomuto typu kariérního rozvoje bývá směrována většina
programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Horizontální typ kariéry spojujeme zejména s kvalitou práce.

V praxi se oba typy kariér prolínají. Také v této práci se věnujeme prvkům obou typů kariér,
neboť u ředitelů nelze žádný z nich pominout či vynechat. Bez vertikálního postupu by ředitel
nebyl ředitelem, bez rozvoje a posunu v horizontální rovině by nebyl kvalitním ředitelem.
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ZÁKONNÉ

VYMEZENÍ

DALŠÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ
Ředitel školy
Postavení ředitele školy, jeho ukotvení ve školské legislativě a jeho povinnosti se vždy
vyvíjely v souladu s politickou mocí, ekonomickou silou státu i celkovou kulturní úrovní
společnosti v daném období. Současná společnost od ředitele školy žádá mnohé. Má školu
vést v duchu moderních vzdělávacích trendů, odborně na výši, v souladu s měnící se
legislativou, právně čistě, ekonomicky a účelně, manažersky efektivně, inkluzivně a otevřeně,
v souladu s budoucími potřebami společnosti, tj. ve prospěch budoucích generací.
Problematika předpokladů pro výkon ředitele, dalšího vzdělávání a kariérního postupu není
v ČR upravena jedním kompaktním textem. Aktuálně platné legislativní ukotvení zkoumané
problematiky nacházíme ve vícero dokumentech.

3.1

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákoník práce je základním předpisem, který obecně jakémukoli zaměstnavateli ukládá
povinnost pečovat o rozvoj zaměstnanců a to mj. též formou prohlubování a zvyšování
kvalifikace (§ 230 – 235). I ředitelů škol se týká možnost uzavření kvalifikační dohody na
zvýšení nebo prohloubení kvalifikace.
Komentář.
Dohodu v takovém případě uzavírá sám se sebou: mezi ředitelem / statutárním
orgánem a ředitelem / zaměstnancem školy. Protože je však toto řešení pro školu
finančně vysoce nákladné, bývá uplatňováno sporadicky.

3.2

Bílá kniha

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (dále jen Bílá kniha)1 byl zpracován
v roce 2000 a přijat vládou ČR v únoru 2001. Je to dokument strategický, jsou zde definovány
hlavní představy a cíle rozvoje vzdělávání. Na základě analýzy jsou rámcově formulovány
principy vzdělávací politiky ve školství, principy řízení a financování v podmínkách, které
1

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice
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začala vytvářet reforma státní správy. Některé se již podařilo konkretizovat a prosadit do
zákonů či vyhlášek, jiné na uvedení stále čekají.
Bílá kniha požaduje závazné stanovení obecných i specifických předpokladů pro učitele MŠ
formou přijetí legislativního stanovení standardu učitelské profese (Bílá kniha, str. 43). Ten se
má stát kritériem pro akreditaci studijních programů. Narůstající úkoly kladené na předškolní
pedagogy vyžadují vysokoškolskou kvalifikaci na úrovni bakalářského studia.
Pro rozlišení kvality by měl sloužit systém kariérního postupu, na němž by závisel i postup
platový. To znamená systém, který na jedné straně umožní postihnout a ocenit kvalitu práce,
zároveň však bude založený na diferenciaci a kategorizaci pedagogických činností a na
definování kvalifikačních předpokladů.
S tím souvisí i stanovené cíle k zavedení kariérového systému včetně vazeb platového
postupu, k obnovení praxe uvádějících učitelů, k zavedení předběžného výběru a dlouhodobé
přípravy pro náročné řídící a metodické funkce.
V kapitole věnované vzdělávání dospělých v ČR je zdůrazněn princip celoživotního
vzdělávání.

3.3

Dlouhodobé záměry

Dlouhodobé záměry, jejichž zpracování Ministerstvu školství a krajům ukládá § 9 a § 185,
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.2, mají za cíl rozpracovávat strategické směry, konkrétní,
prioritní úkoly, formulovat návrhy na opatření k naplňování vzdělávacích cílů v obecném
školství. Protože jsou zpracovávány na víceletá období, mohou být stabilizujícím prvkem, o
který se může ředitel opřít při svém uvažování o rozvoji školy i sebe sama.
V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na rok 20073 byl mezi
jinými vymezen strategický cíl „Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek
pedagogických pracovníků“.
Komentář.
V praxi ale ve srovnání s ostatními segmenty školství byla pro pedagogické
pracovníky mateřských škol poskytnuta podpora na nejnižší úrovni. Především byl
mateřským školám omezen přístup k rozvojovým projektům ESF (v předškolním
vzdělávání lze využít pouze projekty zaměřené na skupiny dětí se speciálními
2
3

Školský zákon
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR vydaný v roce 2007, dostupný online
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vzdělávacími potřebami). Nebyly obhájeny tzv. šablony, které by MŠ umožnily
usnadnění náročné administrace projektů. Nebyly realizovány žádné centrální
programy pro tvorbu a koordinaci školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) a v
porovnání s ostatními školami byly možnosti ocenit inovativní práci pedagogů na ŠVP
velmi malé.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2011-20154
V tomto dokumentu kapitola Hlavních reformních kroků, oddíl 7 popisuje podporu učitelů
formou vytvoření samostatného systému odměňování pedagogů. Další oblastí je vytvoření
kariérového systému a nového systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP).
Mezi výrazné momenty zvažovaných změn patří i záměr podporovat méně tradiční formy
DVPP (mentoring, koučování, sdílení dobré praxe, mobility,..).
V platovém systému odměňování pedagogických pracovníků by měl být propojen základní
platový postup a finanční ocenění při postupu kariérním systémem. Tím by i přes potlačení
stávajícího věkového automatu mělo dojít k diferencovanému ohodnocení kvalitní práce
učitelů.
Kariérní systém se má opírat částečně o délku praxe, ale zejména o standardizované
hodnocení pedagogické činnosti, a k tomu o další studium, plněné např. formou atestací.
Oddíl A.7.9 je věnován systému výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů škol.
Za pilíře tohoto úkolu je považováno:


zkvalitnění (rozšíření) přípravy, vytvoření systému výběru vhodných kandidátů



další rozvoj v 3 stupňovém kariérním systému (nyní 5-6 stupňů)



funkční období 6 let (od 1. 1. 2012 je již zavedeno novelou školského zákona)



hodnocení ředitele v souvislosti s funkčním obdobím

K problematice kariérního postupu se uvádí, že ten bude navázán na funkční specializace a
kvalifikační úrovně. Vše by mělo být založeno nejen na zkvalitnění počátečního vzdělání =
studijní přípravy, ale především na kvalitě práce učitelů a na vybudování motivujícího
systému dalšího profesního rozvoje tak, aby byl souvislý a systematický.
4

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2011-2015
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3.4

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Mezi základní strategické dokumenty MŠMT patří zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
26. novely platné od 1. 1. 2012. Novela zákona má přímý vliv na výkon funkce ředitelů.
Jednak v § 166 vymezuje s odvoláním na zákon o pedagogických pracovnících předpoklady,
které ředitel musí splňovat. Dále popisuje, že jmenování ředitele provádí zřizovatel na základě
vyhlášeného konkurzu.
V § 166, v odstavcích 3)-5) jsou popsány nové postupy vztahující se k ukončení a případné
prolongaci šestiletého funkčního období ředitelů. V současnosti se k tomuto tématu váže i
doplnění pravomocí školské rady (§ 168) a České školní inspekce (§ 174) o podávání návrhu
na odvolání ředitele a podávání návrhu na vyhlášení konkurzu. Je nutno zmínit i přechodné
ustanovení č. 5, které upravuje časové počítání funkčního období současných ředitelů, čímž se
rozkládá období nařízených rekonkurzů na 3 roky (2012-2014).
Komentář.
Školská rada ani ČŠI svůj návrh na odvolání ředitele nemusejí nijak zdůvodňovat.
Obdobně ani zřizovatel nemá povinnost vyhodnocovat práci ředitele ani nikomu a
nijak nezdůvodňuje své rozhodnutí vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa
ředitele školy. Zřizovatel nemá povinnost ctít výsledky konkurzu (doporučení
konkurzní komise) a může vybrat kandidáta dle vlastního rozhodnutí. Funkční období
je nastaveno jako práce na dobu určitou, další budoucí pracovní možnosti či umístění
ředitele není vůbec ošetřeno. Školský zákon nectí znění Zákoníku práce, protože bez
souhlasu druhé strany mění pracovní poměr trvalý na pracovní poměr s dobou určitou,
oproti povolenému termínovanému poměru nejdéle na 3 roky zakládá pracovní poměr
na šest let. Ohraničenost funkčního období může ředitelům působit potíže i v civilním
životě. Všechny tyto vlivy z ředitelské funkce vytváří nestabilní pozici a jsou pro
ředitele demotivující až ohrožující.

17

3.5

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Předpoklady k výkonu činnosti ředitele školy, na které se školský zákon odvolává, stanoví
zákon č. 563/2004. Sb., o pedagogických pracovnících. Kromě obecných požadavků na
pedagogického pracovníka (§ 3) jsou v § 5 formulovány předpoklady na výkon činnosti
ředitele – a to v oblasti odborného pedagogického vzdělání pro jednotlivý typ školy a zároveň
je stanoven minimální rozsah odborné praxe. Pro ředitele mateřské školy je určená délka
praxe 3 roky. Stejný paragraf řeší i povinné absolvování studia pro ředitele škol. Povoleno je
odložení absolvování specializovaného vzdělávání pro vedoucí pracovníky a to až do dvou let
od začátku výkonu ředitelské funkce.
Komentář.
Při šíři povinností a zejména s ohledem na množství zákonů a norem, které musí
ředitel znát, a s ohledem na složitost personálního, pedagogického i ekonomického
řízení je značným rizikem nechávat první dva roky vedení školy v rukách
neproškoleného pedagoga. Než začínající ředitel dostuduje, může školu řídit téměř
třetinu svého funkčního období bez příslušného specializovaného vzdělání.
V porovnání s pozicí nekvalifikovaného učitele se analogicky nabízí pojem
„nekvalifikovaný ředitel“. Je otázkou, proč zákon nežádá splnění kvalifikačních
předpokladů předem. A proč se za běžnou normu považuje, že ředitel není včas = před
nástupem na ředitelské místo, funkčně vzdělán, odborně připraven.
Takto měkce nastavená podmínka může přinést v praxi výhodu jedině tam, kde je
nutno urychleně řešit jmenování ředitele a to zejména v případě, že uchazečů o tuto
funkci je minimum. Přesto je možné toto pravidlo pojmout tvrději = jako povinnost
splněnou k datu konkurzního řízení s případnou možností výjimky, kterou by mohla
schvalovat např. konkurzní komise (ve které má zastoupení jak zřizovatel, tak ČŠI i
krajský úřad).
K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 24) jsou zákonem určeny zejména
ministerstvem akreditované vzdělávací instituce (vysoké školy, zařízení dalšího vzdělávání).
Zvláštní formou je samostudium. V § 13 tohoto zákona je pamatováno i na pozici učitele
v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, který musí splňovat odborné
předpoklady vystudováním magisterského programu a sedmiletou praxí.
O současném kariérním systému, jakožto souboru pravidel pro zařazování pedagogů do
kariérních stupňů, vypovídá § 29. Zde jsou uvedeny kvalifikační předpoklady, systém
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hodnocení a taxativní výčet činností, které mají vliv na zařazení pracovníka do konkrétního
kariérního stupně. Podmínky zařazení pracovníka do kariérního stupně stanoví pro jednotlivé
kategorie pracovníků ministerstvo vyhláškou.
Zástupcem ředitele může být učitel splňující kvalifikační požadavky pro dané vzdělávání.
Zástupce jmenuje ředitel školy.

3.6

Vyhláška

č.

pedagogických

317/2005

Sb.,

pracovníků,

o

dalším

akreditační

vzdělávání
komisi

a

kariérním systému pedagogických pracovníků
Tato vyhláška navazuje na zákon o pedagogických pracovnících a upřesňuje požadavky na
studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, kde § 5 vymezuje studium pro ředitele škol a
školských zařízení. Náročnější je studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro
vedoucí pedagogické pracovníky, které je specifikováno v § 7. Rozdíly mezi těmito druhy
studia jsou:

počet hodin

poskytovatel studia

ukončení studia

§5

100 hodin

závěrečná zkouška

§7

350 hodin

akreditované pracoviště
(např. NIDV)
vysoká škola –
program celoživotního vzdělávání

závěrečná písemná práce a její
obhajoba + závěrečná zkouška

V § 13 se uvádí, že pedagogičtí pracovníci se zařazují do kariérních stupňů podle
a) složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce,
b) vykonávané specializované činnosti a
c) plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů.
Bližší dělení kariéry pedagogů na 5-6 stupňů podle druhu pedagogické práce je uvedeno
v devíti přílohách. Příloha č. 1 platí pro mateřské školy. Vymezuje 5 kariérních stupňů, u
kterých jsou specifikovány činnosti zařazené do jednotlivých stupňů, specializace a
požadavky na další kvalifikační předpoklady. Pro pedagogy mateřských škol je možný postup
mezi stupni:
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1) začínající učitel
2) tvorba třídního vzdělávací programu
3) tvorba třídního vzdělávací programu a specializované činnosti
4) tvorba školního vzdělávacího programu a individuálních vzdělávacích programů
v rámci MŠ
5) stanovování koncepce programů mateřských škol a koordinace v regionu
Přímo zde se uvádí, že k prvnímu stupni se vztahuje 8. platová třída, 2. a 3. stupeň je navázán
na 9. platovou třídu, čtvrtému stupni přísluší 10. platová třída a nejvyššímu odpovídá
11. platová třída.
V praxi je naprostá většina učitelů mateřských škol ve druhém stupni a ředitelky jsou
zařazeny ve čtvrtém stupni tohoto kariérního žebříčku.
Současný tarifní systém neumožňuje ovlivnit výši platu na základě dosažení další kvalifikace.
Jedinou výjimkou je výchovný poradce na ZŠ, který je po absolvování předepsaného dalšího
vzdělání je přeřazen z 12. do 13. platové třídy. Ostatní specializované činnosti jsou
odměňovány systémem příplatků a zvýhodněny snížením přímé pedagogické práce. Příplatky
jsou stanoveny v poměrně širokém rozpětí, což skýtá řediteli určitou volnost při jejich
konkrétním stanovení. Žádný z těchto příplatků však není určen za činnosti vykonávané
v mateřské škole. Jediným oceněním kvalitní práce pedagoga v MŠ je tedy možnost osobního
příplatku či odměny, jejichž přidělení je plně v kompetenci ředitele a není na ně právní nárok.

3.7

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě

S odvoláním na vymezení druhu pracovní činnosti podle katalogu prací5 jsou pedagogové
zařazováni do platové třídy.
Ředitelé mateřské školy a učitelé, kteří tvoří a koordinují ŠVP nebo kteří tvoří vzdělávací
programy pro speciální vzdělávání a individuální vzdělávací plány, jsou podle vyhlášky
č. 317/2005 Sb., (DVPP a kariérní systém) a podle Metodického doporučení MŠMT
zařazováni do 10. platové třídy.

5

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění
nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
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Komentář.
V praxi se vyskytuje problém, že ředitelem přiznaná platová třída vedoucí učitelce
s tímto určením shodná není. Stává se to zejména u sloučených mateřských škol s více
odloučenými pracovišti nebo u škol typu základní a mateřská škola. Vedoucí učitelka
mateřské školy, i přes tvorbu ŠVP (což je výkon práce odpovídající 10. platové třídě),
je zařazena do třídy nižší. Tím ředitel porušuje platnou legislativu, vyhláška není
přesně dodržována.
Z pohledu stávajícího kariérního systému je důležité, že učitelé všech kategorií mohou být
zařazeni o jednu platovou třídu výš v případě, že se ve svém regionu podílejí na rozvoji oboru
(nebo tvorbě vzdělávacích dokumentů). O tomto zařazení učitele rozhoduje ředitel, o zařazení
ředitele zřizovatel. Ten však není nijak vázán ani motivován k tomu, aby ředitele zařazoval do
vyšší třídy z důvodu rozvoje oboru v regionu.

3.8

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

K rozvoji pracovníků a jejich kariéry se váže i možnost postupu na vyšší pozici, tj. výkon
práce vedoucího pracovníka. S tím souvisí i nárokový příplatek za vedení.
Komentář.
Ředitelé, stejně jako ostatní pedagogové, byli zařazováni do platového stupně podle
započitatelné praxe. V současné době je zrušena povinnost ctít tento věkový automat,
proto mohou nastat případy, kdy i ředitel bude zařazen v rámci rozpětí stupňů
příslušné platové třídy. Přesto většinou i nadále ředitelé bývají zařazováni do
platových tabulek dle dosažené započítané praxe.
Vedoucí pracovníci mají nárok na příplatek za vedení (§ 124) stanoven v procentech z
platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které jsou jako vedoucí
zaměstnanci zařazeni. Podle stupně řízení tento příplatek za vedení činí 5 % až 30 %, při
složité struktuře řízené organizace až 50 %. To v případě, kdy jako vedoucí zaměstnanec řídí
vedoucí zaměstnance na 1. či 2. stupni řízení, nebo je vedoucí zaměstnanec-statutární orgán,
který řídí práci podřízených zaměstnanců.
Specializační příplatek podle § 133 se na pedagogy ani ředitele mateřských škol nevztahuje.
O zařazení do platové třídy a stupně, o procentuální či nominální výši příplatku za vedení
stejně jako o přiznání osobního příplatku a odměně pro ředitele školy rozhoduje zřizovatel.
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3.9

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé
vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a
přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků

K tématu kariérního postupu pedagogů je možné využít i toto nařízení, které ve své příloze
uvádí konkrétní počet hodin přímé pedagogické činnosti v jednotlivých typech škol v
závislosti mezi funkcí pracovníka a velikostí školy. Zde je zohledněna nejen činnost ředitele,
ale i činnost zástupce ředitele a to snížením základní míry přímé pedagogické činnosti tak,
aby zástupce získal větší podíl pracovní doby na práce související s provozem školy. Zástupce
se tak výrazně přiblížil pozici ředitele, neboť aktuálně platný rozdíl mezi jejich úvazky je
podle velikosti školy pouze 1-4 hodiny.
Komentář.
Nařízení vlády tak jen částečně zohlednilo vysokou zátěž ředitelů mateřských škol,
protože míru vyučovací povinnosti pro ředitele mateřské školy ponechal i nadále
značně vysokou. Např. ředitel MŠ s jednou třídou musí „vyučovat“ 24 hodin týdně
oproti řediteli ZŠ, který má tuto povinnost o 8 hodin nižší. Přepočteno na minutáž je
nepoměr ještě výraznější: 1440 : 720 (v mateřské škole jde o hodiny v délce 60 minut,
v základní škole je délka vyučovací hodiny 45 minut). Přitom vedení organizace a
péče o školu a její zaměstnance jsou v rozsahu prací téměř shodné.
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4

ROLE ŘEDITELE

Práce ředitele školy se skládá z vícero rolí.

4.1

Ředitel jako pedagog, vykonavatel procesu

Ředitelem školy může být pouze pedagog (zákon o pedagogických pracovnících), náplň jeho
pedagogické činnosti určuje katalog prací. Je tudíž učitelem se všemi povinnostmi,
kompetencemi, pravomocemi i zodpovědností jako každý jiný pedagog ve škole. Podle
očekávání zřizovatele, ČŠI a zejména veřejnosti má být ředitel výborným pedagogem, který
dokáže práci kolegů a její kvalitu rozebírat, hodnotit, ovlivňovat a ve sporných otázkách
rozhodovat. Proto je nutné, aby byl vysoce vzdělaným odborníkem, který se vyzná
v psychologii, metodikách, diagnostických postupech a sleduje nové trendy oboru. Kolegové
očekávají pomoc erudovaného odborníka, který je schopný pracovat koncepčně, umí
objektivně nahlížet a posuzovat jejich práci. Očekávají náročnost, kvalitu, spravedlnost, ale i
motivaci, vstřícnost a pochopení.

4.2

Ředitel jako manažer zodpovídající za chod organizace

Manažerská činnost je komplexní systém, zaměřený na efektivní plnění cílů školy. Je tvořena
několika součástmi (technická, ekonomická, organizační, personální). Mezi základní
manažerské funkce patří plánování, organizování, vedení a kontrolování6. Ředitel školu řídí
v podmínkách relativní autonomie (ekonomické, správní, pedagogické) podle určených
pravidel. Ve své činnosti zohledňuje velikost školy, její cíle a zaměření. Utváří či ovlivňuje
organizační kulturu školy, v níž se projevuje kvalita vnitřních vztahů i vztahů k okolnímu
prostředí7.
Ředitel školy tudíž plně zodpovídá za efektivní provoz organizace, za kvalitu vzdělávacího a
výchovného procesu, za úroveň spolupráce s rodiči a veřejností, za ekonomické a personální
podmínky.

6
7

VEBER, J. a kol. Management. Praha, Management Press, 2009
PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál, 2009
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4.3

Ředitel jako lídr, vůdce

Terminologicky se diferencuje rozlišení mezi řízením procesů probíhajících v organizaci
(managing) od vedení lidí (leading). Oblast řídících procesů je popsána v předchozím
odstavci. K procesu vedení lidí jsou přiřazovány takové aktivity, jako je motivování,
hodnocení, péče o rozvoj zaměstnanců, vedení k potřebným změnám, sdílení apod. Vedení
lidí spočívá v kvalitním výběru pracovníků a jejich efektivním začlenění, průběžném
vzdělávání, systematickém povzbuzování, motivování, podněcování tvořivosti, v podporování
ochoty učit se a přijímat změny.
Lídr tedy vede, inspiruje, vyvolává u členů skupiny aktivity s pozitivním laděním a
posilováním týmu. Proto je v této rovině spjat s pojmy jako inspirace a motivace.

Výkon práce ředitele školy je náročná komplexní manažerská činnost, která vyžaduje
osobnostní a morální předpoklady, formální i neformální autoritu, sociální dovednosti a
zvládání manažerských rolí jak ve vztahu k zaměstnancům, tak i partnerům školy (rodiče,
zřizovatel, školské orgány a organizace, nadřízené úřady apod.). V případě výrazné osobnosti
a proslulosti ředitele se stává, že jeho osobní image se přenáší na image celé školy. Totéž však
platí i obráceně: v případě problematického vedení nahlíží nejen veřejnost na celou školu
s pochybami či despektem.

4.4

Kompetence ředitele školy

Pojem kompetence.
Kompetence je nejčastěji vnímána jako pravomoc (případně souhrn pravomocí a
odpovědností svěřených určitému pracovnímu místu či osobě) nebo schopnost vykonávat
určitou funkci. Je tedy chápána jako „soubor způsobů chování, které určité osoby ovládají
lépe než jiné, což jim umožňuje lépe zvládat dané situace“8.
Kompetence v obecném pojetí jsou vnímány jako soubory předpokladů, znalostí a dovedností
(někdy jinak formulováno: předpokladů, znalostí, dovedností a přístupů), které umožňují
výkon určité práce či aktivity a které se formují a utváří po celý život. Každý člověk své
kompetence celoživotně vědomě i nevědomě rozvíjí.

8

PALÁN, Z. Výkladový slovník. Lidské zdroje. Praha, Academia, 2002
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Ve vztahu k řediteli můžeme kompetence v obecném smyslu chápat jako soubor dovedností,
které mu umožňují efektivně řídit školu. S uplatněním profesionálního myšlení a jednání je
ředitel schopen vykonávat specifické úlohy, plnit speciální požadavky.
Kompetence ředitele je možné pojmout též ve smyslu „profesní standard“. V takovém pojetí
se jedná o soubor klíčových profesních kompetencí, které jsou podmínkou pro úspěšné a
efektivní zvládání profese i pracovní pozice. V ČR však profesní standard ředitele není
v žádném zákoně popsán ani ukotven.

Nezvalová9 ve své práci „Kompetence ředitele školy“ nabízí přehled kompetencí
uspořádaných do 3 oblastí:


kompetence řídící = řídit školu, řídit vzdělávání, pečovat o lidské, materiální i
informační zdroje



kompetence personální = plánovat, vést ostatní, využívat intelektu k optimalizaci
výsledků, podílet se na týmové práci



kompetence sebeřídící = pečovat o svůj profesionální růst = orientovat se v nových
poznatcích, studovat literaturu, účastnit se DVPP, rozvíjet své řídící dovednosti,
provádět sebehodnocení, reflektovat své aktivity, umět spolupracovat, inovovat své
vědomosti a dovednosti v rámci týmu, řídit sám sebe k dosahování optimálních
výsledků, mít zdravou sebedůvěru, mít své chování a jednání pod kontrolou, zvládat
emoce a stres, pečovat o osobní rozvoj

Právě oblast sebeřídících aktivit a kompetencí velmi úzce souvisí s dalším vzděláváním
ředitelů a tím i s žádoucím rozvojem jejich kvalitativně pojaté kariéry.

Kompetence jako komplexní spektrum obecných manažerských předpokladů ve své
analýze rozřadil Lombardo10 na oblasti:


nápaditost a vynalézavost – reakce na nejednoznačně definované podmínky



zvládnutí úkolů v komplexnosti – rozvrhování, přebírání řízení a vedení



rychlost čerpání nových vědomostí – informační gramotnost, schopnost dobře třídit a
zpracovávat informace



9

rozhodnost – rychlost a jednoznačnost v rozhodování

NEZVALOVÁ, D. Kompetence ředitele školy, dostupné online
LOMBARDO, M.; EICHINGER,W. For your improvement. Minneapolis 2000

10
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vedení spolupracovníků – schopnost delegovat, nedirektivní řízení



vytváření rozvojového prostředí – podpora volných a kreativních přístupů u
podřízených



schopnost zvládat a řešit konflikty – deeskalace, efektivita užívání technik pro řešení



týmová orientace – schopnost povzbuzování, týmový duch



získávání talentovaných zaměstnanců – dispozice ke spolupráci s odlišnými
osobnostními typy



vytváření a vylepšování mezilidských vztahů – empatie, vyjednávací dovednosti



soucit, takt a citlivost – nezraňující komunikace, předávání a přijímání zpětné vazby



přímočarost, otevřenost – bez ironie, cynismu



rovnováha mezi soukromým životem a prací – zvládání stresu, kvalitní
timemanagement



sebeuvědomění – využívání zpětné vazby od okolí, práce s pocitem viny



mezilidské vztahy – budování přátelského a otevřeného prostředí v organizaci



flexibilita a vyrovnanost – nezacházení do extrémů, adaptace na nové podmínky

Těchto šestnáct oblastí pak autor dále podrobně rozpracoval do jednotlivých, jasně
definovaných kompetencí. Zohlednil i míru jejich využívání (nedostatečně rozvinutá, správně
rozvinutá a nadměrně rozvinutá kompetence) včetně odpovídajících charakteristik projevů
vedoucího zaměstnance.

Ať vybereme jakýkoli model popisu ředitelských /manažerských/ kompetencí, vždy z analýzy
vyplývá, že jde o ucelený, komplikovaný, pestrý a mnohotvárný soubor předpokladů, znalostí
a dovedností vztahující se k výkonu práce ředitele.

V ČR jsou pedagogické kompetence u učitelů navázány na kariérní systém rozvoje pedagogů,
bohužel v oblasti řízení školy tomu tak zatím není.

S rozvojem kompetencí ředitelů a tím i se zvyšováním odbornosti v řízení organizace
jednoznačně souvisí další vzdělávání ředitelů. Specializačním studiem ředitel získává
kvalitativně vyšší vzdělání. Uplatněním získaných poznatků může dospět k efektivnějšímu
vedení školy. Proto je další vzdělávání ředitelů jednou z podmínek pro jejich odborný rozvoj
v rámci pracovní kariéry.
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5

VÝVOJ PRACOVNÍ KARIÉRY ŘEDITELŮ

Pracovník každé profese prochází vývojem z pohledu odbornosti, dovedností a kvality
vykonávané práce. Stejně tak i u ředitelů lze vysledovat určité etapy, které jsou ovlivněny jak
osobními mezníky, tak zejména délkou praxe vykonávané činnosti. K profesionálnímu rozvoji
ředitele dochází přirozeně nabýváním praxe, ovlivňován je prostředím, kolegy, podmínkami
na pracovišti i mimo něj a dalším vzděláváním.
Každý ředitel školy by měl být nejprve pedagogem. Proto lze profesní kariéru ředitele zahájit
jeho pedagogickým působením a rozvojem učitelských kompetencí. Podmínka pedagogické
praxe pro vstup do výběrového řízení a poté do funkce ředitele však není stoprocentní. Před
účinností školského zákona tato podmínka nastavena nebyla a i současně platný zákon o
pedagogických pracovnících připouští možnost výkonu funkce bez předchozí pedagogické
praxe, neboť ji umožňuje nahradit činností ve výzkumu a vývoji.

5.1

Postup a rozvoj kariéry ředitelů

Postupem a rozvojem kariéry ředitelů se zabývá celá řada autorů (M. Pol, L. Hloušková, P.
Novotný, M. Sedláček, J. Plamínek, R. Kociánová a další).

Celek kariérové dráhy ředitele školy rozčlenil Reeves (in Pol)11 na osm fází:


zahřívací fáze (před vstupem)



vstup (0-6 měsíců)



vytváření základů (6 měsíců – 1 rok)



snaha o konkrétní změny (9 měsíců – 2 roky)



odpoutání se od operativy (18 měsíců – 3 roky)



kritickou, rozhodující fázi (2-5 let)



dosažení vrcholu ve funkci (4-10 let)



čas na změnu (5-10 a více let)

V prvních třech fázích se ředitel a škola vzájemně poznávají, pokouší se dohodnout. Ve čtvrté
až šesté fázi se ředitel typicky odhodlává ke změnám (od relativně povrchních až k těm
podstatným). V posledních dvou fázích ředitel a škola dosáhli vzájemně přijatelných způsobů
práce. Poté se ředitel více obrací i mimo školu, hledá nové impulsy.
11

POL, M. Škola v proměnách. Brno, Masarykova univerzita, 2009, str. 155

27

5.2

Výzkum profesora Milana Pola

Milan Pol12 se svými kolegy zkoumal určující momenty spojené se změnou v přístupu
k profesní roli. Ve své práci pak zveřejnil výsledky tohoto průzkumu, a jako základní
mezníky fáze ředitelské kariéry popsal 4 fáze:


Fáze 0 zahrnuje stěžejní momenty před nástupem do funkce ředitele (učitelská
zkušenost, zkušenost zástupce, kariérní změna jako souhra okolností, pozvání ke
konkurzu – často na žádost okolí). Mnohdy je zmiňována reakce na oslovení kolegů.
Důvodem pobídky okolí bývají organizační a vůdcovské předpoklady, o kterých učitel
kolegy ve škole vědomě i nevědomě přesvědčil. K rozhodnutí přijmout výzvu
ředitelské funkce vedou motivy spojené s možností kariérního postupu, vztahující se
ke zdokonalení či změně ve škole, snaha nezklamat okolí. Tyto motivy tvoří ucelený
soubor (osobní dimenze, dimenze školy i naplnění očekávání druhých). Tento celek
motivů je považován za klíčový i v pozdější práci ředitelů.



Fáze začátků je charakterizována nedostatečnou připraveností a vybaveností
začínajícího ředitele (žádná nebo jen minimální odborná příprava, neznalost rozsahu
budoucí práce, příliš optimistické až naivní představy). Na rozdíl od učitelů –
začátečníků, kteří jsou uváděni do praxe a po určitou dobu „hájeni“, ředitelé takovouto
pomoc nedostávají, nemají žádný časový prostor pro adaptaci. Od prvních dnů
pociťují odpovědnost a tíži převzatých úkolů. Novému řediteli pozici ztěžuje stín
předchozího ředitele, mnohdy i zavedená kultura školy (způsoby chování učitelů
apod.). Adaptaci nového ředitele ovlivňuje jeho vybudovaná prestiž z předchozí
kariéry učitele.



Fáze jistoty nastupuje po několika letech, kdy se ředitel identifikoval se školou i s
jejími problémy a zvládá priority v rámci role, zažívá opakovaný pocit úspěchu, bez
obav deleguje. Jádrem je posilování vlastní sebedůvěry, budování profesní jistoty,
snaha nezklamat důvěru druhých, podávat profesionální výkon. Charakteristické je
sžití se „svou“ školou, přijímání výzev, koncentrování se na „správná“ řešení, zvládání
i stresových a krizových situací. K této fázi se váže pocit odcizení ostatním ve škole či
osamocení, který je posupně vystřídán potřebou správně naplnit funkci ředitele, a tím
si upevňovat sebevědomí a pocit samostatnosti jako základ úspěchu v dané profesní
roli. Tento proces je typický pro kariéru vedoucích pracovníků.

12

POL, M. a kol. Úvodní fáze profesní přípravy dráhy ředitelů základních škol. Sborník prací. Masarykova
univerzita Brno, 2009
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Fáze nových výzev je charakterizována kvalitativním posunem, neboť cílem již není
osobní úspěch, ale především úspěch školy. Po letech je ředitel „na vrcholu kopce“,
může se dostavit stereotyp (problémy jsou zvládnuty), únava, krize. Ředitel řeší nové
výzvy a priority v rámci role (systematické přemýšlení o vlastní budoucnosti, učení
uvnitř školy i vně, hledání nových výzev pro sebe i pro školu – kariérové plánování
nebo „údržba“, návrat k ideálům, seberealizace mimo školu). Je potřeba zvládat zlomy
a krize, překonávat ztráty energie a stereotypy, trénovat evaluaci s respektem na fázi
změny, podporovat učení.

I další výzkum Pola a kolegů13 (2009) zaměřený na poznání práce ředitelů škol v kontextu
vývoje jejich profesní dráhy přinesl soubor nových poznatků o významných okolnostech a
podmínkách práce, o profesní dráze ředitelů - klíčových aktérů českých škol. Nově doložil
fáze vývoje profesní dráhy ředitele školy a přispěl k poznání charakteru výkonu funkce
ředitele v základních školách. Závěry z výzkumu ukazují, že i přes rozdílná osobní nastavení
a uplatňování individuálních stylů lze říci, že přístup ředitele k výkonu jeho funkce se v čase
mění v souvislosti s fázemi ředitelské dráhy. Nelze však odvodit, že by se zásadně měnil jeho
styl řízení. Styl řízení se profiluje a postupně modifikuje tak, jak ředitel nachází jakýsi modus
vivendi. Obvykle ředitelé zpočátku většinu řídících činností strhávají na sebe, postupně se
naučí co a s kým sdílet. Od prosazování změn tlakem se posunou k realističtějšímu způsobu
řízení změn. Postupně nacházejí souhru s klíčovými aktéry, kteří jsou rozhodující pro jejich
uspokojivé fungování v roli ředitele.

5.3

Shrnutí kariérní dráhy ředitele



začátky, hledání, nestabilita a tápání, ochota riskovat



rozvoj, rozšiřování a ověřování odborných a řídících zkušeností



konsolidace, jistota, angažovanost



splácení, výnosnost, bilancování, čas na změnu

13

POL, M. a kol. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia
pedagogica, ročník 15, č. 1, 2010
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Z rozboru výše uvedených výzkumů vyplývá, že nejnáročnějším a zvýšeného zřetele hodným
obdobím v kariéře ředitele jsou:


doba před nástupem a v prvním uváděcím období (1 - 2 roky)
Zde shledáváme výrazný nesoulad teorie s praxí v České republice. Při
konkurzním řízení nejsou po uchazečích požadovány zkušenosti s řízením (a to
ani v minimálním rozsahu, ani např. na úrovni zástupce ředitele). Zároveň není
požadováno získané manažerské vzdělání, ani již absolvované studium pro
ředitele (neboť to postačuje zahájit do dvou let od nástupu do funkce).
V ČR není zaveden systém uvádění ředitele zkušenějším kolegou ani povinnost
metodického vedení ředitele některým z úřadů.



kritické období (cca po deseti letech ve funkci, případně v páté dekádě života)
Většina autorů uvádí časový horizont stabilizace, konsolidace a získání jistoty
v pozici ředitele mezi 5.-10. rokem práce. V západních státech (Anglie, Wales)
je obvyklé, že ředitel (a to i v případě úspěšné práce) po několika letech
odchází na místo ředitele v jiné škole. Ve Francii, v zemích střední Evropy i
v českém školství je naopak obvyklá praxe dlouhodobého setrvání na stejném
ředitelském místě. Toto může být v ČR nyní pozměněno zavedením funkčního
období na „dobu určitou“.

Z pohledu kariéry ředitele je nutné si v této souvislosti položit a v budoucím čase analyzovat
otázky, jestli zaváděné funkční období šesti let:


postačuje k získání poznatků, dovedností a zkušeností novému řediteli, aby se v tak
komplikované funkci mohl dobře zorientovat a školu posunout



umožní řediteli uskutečnit nějaké výraznější pozitivní změny ve škole, zejména tehdy,
budou-li vyžadovat dlouhý realizační čas (jsou-li spojeny s novou vizí, reformou
školy, projektovými výzvami apod.)



umožní řediteli získat jistotu, stát se odborníkem, angažovat se (např. v uvádění
začínajících ředitelů, při vzdělávání ředitelů apod.)



bude pro svoji časovou omezenost poskytovat dostatečnou jistotu a motivaci k výkonu
ředitelské funkce



samo o sobě přináší řediteli nové smysluplné výzvy
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6

MOTIVACE ŘEDITELŮ K DALŠÍMU SEBEROZVOJI

Aby se jakýkoli člověk aktivně zapojoval do činností, potřebuje k tomu motivaci. Ředitelé
škol taktéž musí být motivováni - jak ke svému nástupu do funkce, tak i k setrvání v ní, jakož
i k dalšímu vzdělávání a učení se.

Základní pojmy motivace14
Motiv je vnitřní pohnutka, která vzbuzuje, udržuje a zaměřuje jednání člověka určitým
směrem. Motivace je vnitřní stav člověka, který jej aktivizuje k určitému chování.
Stimulem rozumíme vnější působení na člověka, v jehož důsledku dochází prostřednictvím
změny motivace ke změnám činnosti a jednání jedince. Mezi motivem a stimulem je tedy
rozdíl v tom, že stimul se stává motivem až tehdy, je-li člověkem pociťován jako podnět k
jednání.
Podněty mohou být hmotné (např. mzda, kvalita pracovního prostředí) a nehmotné (např.
vědomí odpovědnosti, veřejné hodnocení, uznání, možnost seberealizace).

6.1

Teorie motivace

Vzhledem ke značnému množství různých teorií motivací nelze jednoznačně říci, že by
některá z nich byla výrazně dominující nad ostatními. Každý autor se snaží vysvětlit, co
člověka motivuje k práci, snaží se identifikovat jednotlivé potřeby, poznat motivační příčiny i
vzájemné vztahy potřeb a jejich preference. Snaží se určit, které faktory vnějšího prostředí a
s jakou naléhavostí vedou k dosahování optimálního výkonu a ke spokojenosti.

K osobě ředitele školy, k jeho kariéře a dalšímu vzdělávání se dají aplikovat různé teorie
motivace, mezi nejznámější a nejužívanější patří zejména15:


Maslowova teorie hierarchie potřeb se zabývá motivačními příčinami od nejnižších
k nejvyšším (fyziologické, jistoty a bezpečí, sociální, uznání a uspokojení,
seberealizace). Alderfer tento model modifikoval na 3 úrovně (existenční potřeby,
potřeby vztahů, potřeba růstu).

14

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vydání. Praha, Management
Press, 2002, str. 242.
15
TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha, Grada Publishing, 2004
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Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace zahrnuje satisfaktory (vnitřní motivy,
které jedince motivují k vyššímu výkonu a úsilí) a dissatisfaktory (vnější motivy
neboli hygienické faktory stojící mimo práci). Orientuje se tedy na pojmy vnitřní a
vnější motivace.



Vroomova teorie expektance (očekávání) je zaměřena na očekávání odměny při
dosažení cíle. Princip této teorie počítá s tím, že člověk racionálně hodnotí a
přizpůsobuje své jednání tak, aby získal to, o co nejvíce stojí (např. plat, funkční
postup, uspokojení z práce jako takové, profesní rozvoj, seberealizace apod.).



McClellandova teorie získaných potřeb se opírá o tři základní typy potřeb – potřebu
sounáležitosti (někam patřit), potřebu moci a potřebu něčeho dosáhnout (šance na
úspěch).



Lockova a Lathamova teorie stanovování a dosahování cílů se zaměřuje na to, jak
pracovní cíl ovlivní chování, jednání a pracovní výkon jednotlivce (motivující jsou
cíle specifické, obtížné ale přijatelné – motivace i výkon je vyšší). V současnosti
používaná metoda SMART je aplikací obdobných teorií pracujících s kategorií cíle.



podle Nakonečného16 je motivace určována interakcí vnitřních a vnějších činitelů,
v teorii pracovní motivace rozlišuje vnitřní (intrinsické) a vnější (extrinsické) motivy.

Je zřejmé, že existují různé úhly pohledu na to, co je pro motivaci a celkovou spokojenost
pracovníků, tzn. i ředitelů, důležité.
Jednotlivé teorie jsou v praxi sice vysledovatelné, nicméně proměnných je velmi mnoho a
navzájem se natolik prolínají, že nikdy nelze použít kteroukoli z nich jako samojedinou.

16

NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha, Management Press, 1992

32

6.2

Nejdůležitější motivující faktory

Přehled nejdůležitějších motivujících faktorů, které v praxi ovlivňují spokojenost, pracovní
výkonnost a další vzdělávání ředitele:


radost z práce samé, radost z nového poznání



práce jako zdroj sebeuspokojení, uspokojení z úspěšného výkonu



seberealizace, prokázat vlastní schopnosti



nezklamat důvěru učitelů, neselhat, získat uznání



prosazování změn (nové vize, ideály)



možnost růstu, seberozvoje – vzdělávání v nových oblastech, studium



mocenské ambice, snaha mít moc



osobní výhody (časová flexibilita, bez nadřízeného, nižší pedagogický úvazek)



možnost realizovat charitativní a sociálně laděné aktivity



potřeba kontaktů, nové vztahy (s kolegy řediteli, zřizovatelem, úřady,..)



společenská prestiž, prosazování se mezi lidmi



možnost dalšího kariérního postupu



potřeba jistoty

6.3

Nejdůležitější stimulační prostředky

Přehled nejdůležitějších stimulačních prostředků ovlivňujících spokojenost, pracovní
výkonnost a další vzdělávání ředitele:


obsah a charakter práce



finance, systém odměňování



sociální funkce a sociální program organizace (obecná prospěšnost)



kariérní postup, udržení řídící pozice



hodnocení (veřejností, zřizovatelem, ČŠI) – uznání odborníků



společenský status, závazky vůči veřejnosti



zaměstnanecké a pracovní vztahy, atmosféra pracovní skupiny



kvalita pracovního prostředí
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7

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ ŘEDITELŮ

Základní pojmy
Učení (pojem z andragogiky) je incidentní proces, kdy zodpovědnost za nabyté znalosti,
dovednosti a kompetence leží na každém jednotlivci.
Vzdělávání (pojem z andragogiky) je záměrný proces, kdy spoluzodpovědnost nesou jak
vzdělávaný, tak vzdělavatel.

7.1

Studium

jako

příprava

na

výkon

profese

učitele

(v budoucnu i ředitele)
Dnešní vysoké školy studium pro učitele mateřských škol v bakalářském programu směřují na
výkon páce pedagoga, navazující magisterské studium zaměřují i na manažerskou práci. Tím
své studenty připravují na možný výkon práce ředitele MŠ.

7.2

Další celoživotní učení a vzdělávání

Další celoživotní učení jako proces adaptace na měnící se podmínky ekonomiky, techniky a
společnosti, se stává základním předpokladem pro trvalý rozvoj osobnosti. Rozvoj,
vzdělávání a učení praxí souvisejí s rozvojem klíčových kompetencí ředitelů a jsou nezbytné
pro realizaci cílů a stanovených priorit v organizaci. Další vzdělávání by mělo být vázáno na
přírůstek znalostí nebo aktivit, a tím se stávat přínosem pro ředitele, kvalitu práce ve škole,
celkovou atmosféru školy a ve svých dlouhodobých důsledcích i pro veřejnost a celou
společnost. U vedoucích pracovníků jde tudíž zejména o rozvoj forem, principů, metod a
postupů, které umožní, aby ředitel zvládl celou řadu problémů a aby v daném okamžiku mohl
efektivně zastávat svěřenou pozici.
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Suchý a Náhlovský17 do vzdělávání v širším smyslu zahrnují tyto aktivity:


získávání znalostí (odborných znalostí a zobecněných zkušeností)



získávání specifických zkušeností



osvojování dovedností



uvědomování si postojů, jejich změny, vize budoucnosti, osobní cíle a jejich realizace



akční učení se prací a jakoukoli jinou aktivitou, získávání autentických zkušeností



sebepoznání, sebezdokonalování



morální kvality, osobní hodnoty, charakter člověka

Autoři dále upozorňují, že výčet aktivit je jen orientační, že se navzájem prolínají a propojují,
že každá z nich má svoje přednosti i svá omezení. Klíčem k úspěchu je změna postojů
vzdělávaného. „Podstatné na tomto širším pojetí vzdělávání je, že klíčovým hráčem zde není
lektor, trenér či kouč, ale sám manažer. Ten musí projevit počáteční impuls, uvědomit si sám
sebe, svoje cíle a priority a podle toho tvořit poptávku po vzdělávání. Může se učit i sám bez
cizí pomoci, pokud k tomu má dost vlastní vůle.“
Zabývají se i otázkou postoje manažerů ke vzdělávání a konstatují, že zájem ředitelů je
rozptýlen v celé škále (od nezájmu až po vysoké osobní zaujetí). Za některými negativními
postoji je neochota, nedostatek času, zklamání, omílání známého, nejasný dopad pro praktický
užitek, nízká či nulová finanční motivace.

Podle Mužíka18 si ředitel ke své „základně“ kapitálu (tzn. školnímu vzdělání a praxi) musí
trvale přidávat „vlastní přidanou hodnotu“, tj. další vědomosti, dovednosti, zkušenosti.
Využívání teoretických znalostí se poté váže přímo na výkon profese (nárůst praktických
zkušeností), ale také na další profesní vzdělávání, které může probíhat ve formalizovaných
kurzech nebo formou sebevzdělávání.

V dalším profesním vzdělávání nejde jen o doplnění poznatků, dovedností a návyků, nýbrž i o
formování profesních schopností, kompetencí. Hovoří se o tzv. transferable skills, tj.
formování schopností přenositelných z jedné pracovní pozice do druhé (např. schopnost

17

SUCHÝ, J., NÁHLOVSKÝ, P. Koučování v manažerské praxi. Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu.
1. vydání. Praha, Grada Publishing, 2006, str. 77-79
18
MUŽÍK, J. Edukace řídících dovedností. People management. Praha, ASPI, Wolters Kluver, 2008

35

týmové práce, komunikace, řešení konfliktů apod.). Tyto získané schopnosti umožňují
člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pracovních a životních situacích.

Stejnou myšlenku vyjadřuje i Prášilová19 tvrzením, že další vzdělávání manažerů je zaměřeno
na získání i takových znalostí a dovedností, které sahají nad rámec nároků konkrétního
pracovního místa a často přesahují i meze oboru. Role ředitele školy je dnes výrazně
multifunkční a některé z vykonávaných funkcí mají charakter dalších profesí. Mimo jiné se u
ředitele školy předpokládá mimořádný nadhled, flexibilita, adaptabilita a tvořivost, a proto je
zapotřebí tyto oblasti rozvoje zahrnout do formování jeho pracovních schopností.

7.3

Vzdělávání ředitele nad rámec základních manažerských
kompetencí

Vzdělávání ředitele nad rámec základních manažerských kompetencí je celoživotní, neustálé
sebevzdělávání a sebezdokonalování.
Vzdělávání nad rámec ředitelských a manažerských kompetencí má svá specifika:


Vzdělávání tohoto druhu nemá hranice a není dobře v tom ředitele omezovat, pokud
mají splněny základní kompetence své pozice.



Základní motivující silou je seberealizace, potřeba poznávat, rozšiřovat okruh poznání
a porozumění, zlepšovat sám sebe, osobně růst. Pokud porostou vedoucí pracovníci,
poroste s nimi i celá škola.



Ředitel, který se stále vzdělává, stává se pro školu cennějším, škole dává „jméno“,
mívá větší odborný i všeobecný rozhled, dokáže rozhodovat s nadhledem a s
dlouhodobější perspektivou, získává charisma, působí jako vzor pro ostatní, atd. To
platí zejména tehdy, jsou-li základem jeho vzdělanosti pevné morální kvality – jeho
charakter.

19

PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. 1. vydání. Olomouc, Univerzita
Palackého v Olomouci, 2003, str. 113
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8

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ V PRŮBĚHU
PRAXE

8.1

Začínající ředitel – uvádění do praxe

Současný vstup nového ředitele do praxe postrádá řízený systém uvádění do praxe.
Z tohoto pohledu je možné se inspirovat v praxi uvádění začínajícího učitele, pro kterého sice
také není uvádění legislativně stanoveno, nicméně je obvyklé (a Českou školní inspekcí
oceňované a pozitivně hodnocené), že mívá určeného zkušeného kolegu jako uvádějícího
učitele. Zároveň s tím bývá po určitou dobu (zpravidla 1-2 roky) zohledněna jeho nízká míra
zkušeností. Pro takovéhoto začínajícího učitele je zpracován plán uvádění, který zahrnuje
kromě konzultací také náslechy, plán hospitací, odbornou literaturu a školení, které má učitel
absolvovat. Celý proces uvádění do praxe má na starosti zkušený a osvědčený kolega –
mentor, praktik s teoretickou výbavou i vlastní zkušeností v dané oblasti či dané pozici.
Názorně ukazuje, vlastním příkladem dokládá a předává své nejlepší pracovní a životní
postupy. Mentorství může být řízené, kdy je mentor začátečníkovi přidělen, nebo spontánní,
kdy si začínající učitel svého zkušeného kolegu vyhledá na základě vlastního odhadu a důvěry
ke kolegovi sám.

Kromě pedagogické zdatnosti potřebuje začínající ředitel při nástupu do funkce ovládat i
ředitelské dovednosti. Teoretické podklady mu poskytne specializované studium pro ředitele
škol. Problémem je, že toto studium ředitelé nemusí absolvovat ještě před konkurzem či před
nástupem do praxe, ale podle školského zákona jej musí zahájit do dvou let od nástupu do
výkonu funkce. Začínající ředitel tak často bez přípravy řídí školu 1 nebo 2 roky.

Začínající ředitel má potřebu ujištění v různých otázkách, nejpalčivěji jej trápí legislativněprávní oblasti, ekonomika, personalistika. Postupně se zabývá i dalšími oblastmi řízení školy,
hledá inspirace k řešení problémů, k inovacím. Pomoc vyhledává kromě studia i u zřizovatele
nebo zkušenějších kolegů. Fungující síť spřízněných ředitelů škol může značně usnadnit první
období nového ředitele. Za úvahu v této oblasti stojí, zda a jak by mělo být ukotveno
postavení uvádějícího ředitele – mentora, experta (kdo jej určí, jaké podmínky bude expert
splňovat, jak bude probíhat uvádění a čím může být podpořeno, kým a jak bude vyhodnoceno
a ohodnoceno,…).
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Pojem a zejména poskytnutí doby „hájení“ nového ředitele je problematicky uchopitelné a
nastavitelné. Jmenováním a fyzickým převzetím ředitelského místa se totiž ředitel stává ihned
plně zodpovědným za mnoho oblastí a této zodpovědnosti se nelze zříci a to ani s odvoláním
na začátečnickou nezkušenost. Určitý prostor pro zkoušení, chyby, omyly, nepřesnosti či
časový skluz můžeme najít uvnitř školy při řízení pedagogických a organizačních oblastí,
někdy při spolupráci se zřizovatelem, s partnery školy. Jde tedy o činnosti, na jejichž
pomyslném druhém konci jsou lidé, kteří svým postojem a případně svojí pomocí poskytnou
začínajícímu řediteli určitý časový prostor pro získání prvních pracovních zkušeností a jistoty.

8.2

Další vzdělávání ředitele

Školy v České republice povinně sestavují plány dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, resp. krátkodobé či dlouhodobé plány činnosti a profesionálního rozvoje.
V těchto plánech je tudíž zakotveno i vzdělávání ředitele. Účast na vzdělávání pak školy
zahrnují do svých kriterií pro hodnocení učitelů. Není výjimkou, že zřizovatelé ale obdobná
kriteria pro hodnocení práce ředitelů nemají.

Co se týká dalšího vzdělávání ředitele - nikdo nemá zákonem stanovenu povinnost řediteli
metodicky pomáhat, nebo jej vzdělávat - ani zřizující obec, ani obec III typu, ani krajský úřad
nebo ČŠI. Na ředitele není činěn žádný legislativní tlak v oblasti jeho dalšího vzdělávání. Je
tedy plně v kompetenci ředitele, která další studia, školení či semináře absolvuje.
V praxi studuje ředitel (i ředitel mateřské školy), co uzná za vhodné, nikdo jeho růst a rozvoj
neovlivňuje, ale ani neprověřuje. Profesní organizace (CZESHA, Asociace předškolního
vzdělávání, Společnost pro předškolní výchovu) také nemají žádné možnosti, jak ovlivňovat
vstup ředitele do praxe nebo jeho další odborné směrování a tudíž poskytují začínajícím
ředitelům jen minimální podporu.
V ČR není ministerstvem nastaven jednotný model dalšího vzdělávání vedoucích
pedagogických pracovníků (DVPP) ani závazný model dalšího vzdělávání ředitelů. Pro
vzdělávání ředitelů není zřízeno samostatné centrální koordinační a vzdělávací pracoviště.
Pomocnými organizacemi jsou různé instituce zaměřené na vzdělávání pedagogů (NIDV
s centrálně sjednocenou nabídkou, jednotlivé fakulty vysokých škol, krajská a pedagogická
centra, případně střední a vyšší odborné školy s nejednotnou nabídkou).
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V této souvislosti je potřeba zmínit alespoň některé programy, které byly cíleně pro vedoucí
pracovníky a ředitele vytvořeny a určeny:


Školský management – jako samostatný obor na některých fakultách v ČR



Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (250 / 360 hodin)



Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zřízení (100-124 hodin) – funkční
studium FS I



Personální řízení – ukončený projekt, dále se opakují jednotlivé moduly



Úspěšný ředitel – ukončený projekt



Autoevaluace – cesta ke kvalitě



Projektový manažer (250 hodin)



mnoho jednotlivých aktivit, někdy řazených do cyklů, někdy volně navazujících či
zcela samostatných (oblasti právních předpisů a BOZP, hospodaření a ekonomiky
škol, projektového řízení, personalistiky a vedení lidí, pedagogického řízení a
kontroly, timemanagement, aj.)



studia pro zástupce ředitele (zpravidla 30-90 hodin)

Kontrolu dalšího odborného vzdělávání ředitele může vykonávat jen ČŠI, která sleduje
nastavení systému DVPP ve škole a jeho realizaci, povinnou dokumentaci školy (včetně
kvality ŠVP), dodržování povinností, řídící a personální práci atd. a přes tyto ukazatele
odvozuje kvalitu a hloubku vzdělání ředitele.

8.3

Ředitel a nové výzvy

Nejen začátek ředitelské kariéry, ale i její vrchol je hodný zvláštního zřetele. Z nezkušeného
vedoucího se pomocí různých typů dalšího vzdělávání, prostřednictvím vlastní zkušenosti,
vlivem praxe, chyb i vítězství, stává vyzrálá osobnost. Nyní je to lídr, vůdce týmu, pečující
nejen o materiální podmínky, ale i o klima školy, nesoucí srozumitelnou sdílenou vizi,
prezentující poslání i výsledky školy navenek. Má značný odborný rozhled, disponuje
formální i neformální mocí, je příkladem i v osobní rovině, překážky vnímá jako překonatelné
výzvy, je uznávaným ředitelem.

39

Škola rutinně funguje, potřebné změny jsou uskutečněny a jsou zažité, učitelé pracují i
spolupracují, dosahují kvalitních až výborných výsledků, kontroly (ČŠI, audit apod.) již
nikoho neděsí. Přichází čas porozhlédnout se po nových výzvách.

Možnosti, které ředitelé často realizují:


věnují se svému osobnímu růstu – pro vlastní osobní uspokojení zahajují další
studium, doktorské studium, cizí jazyky aj.



stávají se odborníkem, expertem na některou oblast (pedagogickou, manažerskou,
školské právo, ICT apod.) a jsou ochotni a schopni tuto oblast lektorovat, psát odborné
články do periodik, stávají se konzultanty a vzdělavateli druhých pedagogů a ředitelů
(přednášejí na VŠ, pro NIDV, pedagogická centra apod., případně mají vlastní
živnostenský list)



jsou odborníky (viz výše) a spolupracují na koncepčních materiálech, v metodických
radách, kabinetech, profesních organizacích se vztahem ke školství, pracují jako
metodici, jsou poradci vzdělavatelů, tvůrci a recenzenti knih a studijních materiálů
apod.



hledají další nové výzvy pro svoji školu – zapojují se do čerpání fondů, grantů,
vyhledávají dotace pro rozvoj školy, spolupracují s jinými školami, vedou školu
k novým zapojením do různých pilotních programů, spolupracují se zahraničními
školami apod.



budují materiální statky – modernizují a přestavují budovu školy, pracoviště,
sportoviště



zúčastní se konkurzu a přecházejí na jinou školu, případně zakládají vlastní
soukromou školu



odcházejí pracovat do příbuzných oblastí (na ČŠI, na VŠ, do vzdělavatelské instituce,
na krajský úřad apod.)



jsou aktivní občané a věnují se místní politice



pracují pro veřejné organizace, včetně charitativních



cíleně se věnují jiným než pracovním oblastem – např. své rodině, rozvíjejí svoje
soukromé zájmy (kultura, cestování,…), podnikají, plní si své sny

Naprostá většina výše popsaných školských aktivit spadá do lineárního typu kariérového
rozvoje. Jedinou výjimkou je přestup do jiné příbuzné organizace - na pozici metodika,
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inspektora, úředníka, vysokoškolského či vědeckého pracovníka. V takovém případě
zpravidla přestupuje z profese pedagogické do profese úřednické nebo metodické.
Komentář
V této souvislosti je přímo zarážející, na jak nízké úrovni klade ČŠI odborné
požadavky na budoucí inspektory20. K účasti ve výběrovém řízení totiž uchazeči
postačuje vysokoškolské vzdělání, znalost cizího jazyka na úrovni A1 a 5 let
pedagogické praxe. Zkušenost v oblasti řízení školy není podmínkou, ale pouze
výhodou, stejně jako absolvování funkčního studia jakéhokoli typu. Lze se úspěšně
dohadovat, jak kvalitně a s porozuměním věci asi může inspektor s praxí „pouhého“
učitele (byť velmi dobrého učitele) hodnotit a odborně posuzovat oblast řízení školy.

Schopnosti přenositelné z jedné pracovní pozice do druhé právě v takovém případě bývalému
řediteli otevírají dveře k novým příležitostem, pomáhají se prosadit jak v příbuzných, tak i
třeba ve zcela odlišných profesích (blíže popsáno v kapitole 6. Celoživotní vzdělávání a učení
ředitelů). Samozřejmostí je, že i nové výzvy před ředitele staví další a další potřeby
doplňování konkrétních vědomostí a dovedností, aby ve vybrané oblasti úspěšně obstál.

Vysokoškolsky vzdělaní lidé mají vyšší ochotu ke svému dalšímu vzdělávání a růstu.
Český statistický úřad zveřejnil studii Další vzdělávání dospělých 2007 21, ve které autoři
prokázali nejtěsnější závislost právě mezi dosavadním stupněm vzdělání a účastí na dalším
vzdělávání. Míra účasti dynamicky rostla a to jak v případě formálního, tak i neformálního
vzdělávání.

Zajímavým

zjištěním

je,

že

pro

neformální

vzdělávání

je

druhým

nejvýznamnějším podmíněným prvkem ekonomický status a teprve na třetím místě je vliv
věku člověka.

20
21

Výběrové řízení – školní inspektor, dostupné online
Další vzdělávání dospělých 2007 , dostupné online
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9

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
V ČR Z POHLEDU STATISTIK A VÝZKUMŮ

9.1

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/201122

Přesto, že se výroční zpráva kariérním systémem ředitelů mateřských škol přímo nezabývá,
lze z ní odvodit některé závažné postřehy, jež se k této problematice váží.
Překvapující je vysoké procento školních vzdělávacích programů, které jsou v nesouladu se
závazným Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Více než třetina mateřských
škol stále nemá v souladu popis podmínek a evaluační systém. Vzdělávací obsah, což je
nejdůležitější část dokumentu, je v nesouladu s požadavky v 44%. Při bližším pohledu pak je
jako další problematická oblast hodnoceno právě řízení školy (téměř 38%):

Zjištěné nedostatky v ŠVP (vlivem nekvalitní práce ředitele)
popis podmínek

34%

evaluační systém

35%

vzdělávací obsah

44%

řízení školy

38%

Samostatná kapitola zprávy se věnuje řízení mateřských škol a efektivní strategii ve
vzdělávání. V navštívených MŠ byla průměrná délka praxe ve vedoucí funkci 12,5 roku (což
je setrvalý stav, neboť tyto údaje se příliš neliší od dat z minulých let). Takže zjištěné
problémy nelze hájit nezkušeností ředitelů nebo jejich krátkodobým působením na pozici
ředitele MŠ.
Komentář
Pedagogické kompetence jsou podstatnou součástí dalšího vzdělávání ředitelů MŠ.
Nelze kvalitně řídit školu bez těchto odborných dovedností. I když ředitelská role
manažera či lídra je v současné době vyzdvihována, nelze metodické, didaktické,
koncepční a další pedagogické dovednosti podceňovat. Toto je nezbytnou součástí
dalšího studia a odborného růstu ředitele.

22

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2010/2011, dostupné online
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Zpracování komplexního školního programu je pro mnohé ředitele nový typ práce,
která od nich v minulosti nebyla žádána. Nezvládají terminologii, systémy, nedokáží
se dobře orientovat v nových požadavcích. Zde je velmi výrazně znát nedostatek
odborného vzdělání v současných inovovaných podmínkách. I proto je žádoucí další
studium, nejlépe systematické, dlouhodobé, koncepčně pojaté. Terciální úroveň
vzdělání by ředitelům jednak výrazně pomohla v jejich odborném náhledu na
problematiku předškolního vzdělávání a zároveň by je vybavila potřebnými
dovednostmi tak, aby nedocházelo k takto vysokým procentům selhání. Kromě těchto
ryze praktických výstupů může terciální vzdělání ředitelů mateřských škol pomoci i
v posílení prestiže předškolního vzdělávání.

Je nesporné, že ředitel, který na svém rozvoji pracuje a pravidelně se vzdělává, by se
problematických rozhodnutí, činností a chyb měl dopouštět minimálně. S tímto tvrzením
koresponduje i jeden ze závěrů zveřejněných ve Výroční zprávě ČŠI za školní rok23, kde je
konstatováno, že studium manažerských dovedností posouvá ředitelky v dovednosti řízení
MŠ. Přitom nejmarkantnější zlepšení bylo zaznamenáno v oblasti personální práce a při
zavádění školních vzdělávacích programů do praxe školy.

Zpráva ČŠI za školní rok 2010-2011 se zabývá i dalším vzděláváním pedagogů v mateřských
školách. Účast pedagogů v některé z forem dalšího vzdělávání byla zjištěna jen v 48%
navštívených MŠ.
Komentář
Více než polovina škol tedy nevyslala žádného ze svých pedagogů na jakékoli školení
či seminář. A to včetně ředitele. Lze se jen dohadovat, jak tyto školy naplňují
zákonnou povinnost dalšího vzdělávání pedagogů. Tato skutečnost je tudíž v přímém
rozporu s potřebami rozvoje a kvalifikačního růstu pedagogů ve vztahu k probíhajícím
snahám o reformu vzdělávání. Zároveň vypovídá nejen o selhávajícím vedení škol
v oblasti DVPP a případně o nekompetentních ředitelích, ale též i o nedostatcích ve
financování této části činnosti mateřských škol a zároveň o obtížné zastupitelnosti
v případě účasti pedagogů na dalším vzdělávání.

23

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010, dostupné online
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Ve zprávě je uvedeno, že pedagogové, kteří vzdělávání využívají, výrazně preferují formu
krátkodobých kurzů a seminářů nad ucelenými formami specializačního studia. Podíl
pedagogů MŠ s odbornou specializací je velmi nízký (necelých 5%).
Pro oblast sledovanou v této práci je zajímavé zjištění, že pedagogů – lektorů je 0,3%.

9.2

MVÚP - Monitoring realizace kurikulární reformy v
mateřských školách – zpráva24

Výzkumný ústav pedagogický (dále jen VÚP) v roce 2011 provedl výzkum pomocí
dotazníkového šetření u 142 mateřských škol. Některé výsledky šetření jsou důležité i z
pohledu problému řešeného v této práci.
Na otázku, zda by pro učitele mateřských škol mělo být povinné minimálně bakalářské
vzdělání, vyjádřila souhlas necelá čtvrtina dotázaných (23 %). Většina respondentů byla toho
názoru, že vysokoškolské vzdělání je sice přínosné, není však nutné, aby jej absolvovali
všichni učitelé. „Vzdělávací potřeby nejsou středoškolským vzděláním zcela naplněny, avšak
před akademickým vzděláváním dávají učitelky jednoznačně přednost prakticky zaměřenému
dalšímu vzdělávání.“
V přímém rozporu s výše popsaným zjištěním pak vnímáme další poznatek, že „Učitelé by si
přáli, aby byl doceněn význam mateřské školy v očích rodičů a jiné veřejnosti, aby se zvýšila
společenská prestiž jejích povolání.“

Pokud však nebudou ochotni sami zapracovat na

zvýšení svého společenského postavení například právě absolvováním vysokoškolského
studia, budou se zvýšení prestiže těžko dovolávat.
Komentář
V tomto kontextu je však nutno z důvodu objektivity přiznat, že vysoké školy mají pro
dálkový typ studia málo průchodný systém přijímacích zkoušek. Např. Univerzita
Karlova v Praze požaduje pro kombinované (dálkové) studium předškolní pedagogiky
v bakalářském programu vykonání náročných talentových zkoušek (plavání na čas,
prostné cviky apod.). Je nasnadě, že některé učitelky ve svých čtyřiceti či padesáti
letech těžko u takovýchto zkoušek uspějí. Tím je výrazně ovlivněna dostupnost studia
a není divu, že pedagogové s delší praxí - a to včetně ředitelů - na tento typ studia
rezignují. Pro doplnění svého odborného vzdělání hledají jiné možnosti. Některé
24

Monitoring realizace kurikulární reformy v mateřských školách – zpráva, dostupné online
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fakulty proto od talentových zkoušek upouštějí (např. pedagogické fakulty v Plzni,
Ústí nad Labem aj.).

9.3

Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice25

Ve shrnutí je zdůrazněno, že český vzdělávací systém by měl pokračovat ve snahách vytvořit
profesní profil nebo standardy učitelské a ředitelské profese, které by poskytly spolehlivý
základ pro posuzování kompetencí učitele. Protože ředitelé mají provádět hodnocení
systematicky a odpovídajícím způsobem, potřebují obdobný nástroj. Ten by zároveň mohl být
součástí kariérního systému s celostátní platností s jasně definovanou úrovní odbornosti,
kterou by vymezovaly právě standardy učitelské profese a který by byl spojen s určitou výší
finanční odměny.
Další závěry se soustředí na to, že ředitelé i kontrolní orgány kladou důraz na dodržování
předpisů, ale výrazně méně na proces vzdělávání a na vztah mezi kvalitou výuky a výsledky
žáků. ČŠI pak radí pouze „slabším“ školám, ale nejsou vyvinuty strategie pro rozvoj škol
splňujících zákonné požadavky.
Komentář
Je tudíž nutné systematizovat vzdělávání ředitelů, aby posílili své vůdčí kompetence
zejména v oblasti zkvalitňování činnosti školy v oblasti výuky a učení (oblast
pedagogického vedení), to znamená zaměřit se na hodnocení metod i výstupů
pedagogické práce a posilování role ředitele školy jako vůdčí osobnosti
pedagogického procesu.
Současně by bylo vhodné zajistit neměnnost kritérií inspekce v rámci delšího
časového horizontu.

25

Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice, dostupné online
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9.4

Kvalitním vedením škol k efektivnímu učení26

Stejnojmenný projekt byl realizován v roce 2010 a jeho cílem bylo vytvoření kompetenčního
profilu ředitelů škol na základě výsledků studií v partnerských zemích (Rakousko, Česká
republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko). Závěrečná zpráva publikovaná pod názvem
„Zlepšování kvality vedení škol ve střední Evropě“ porovnává podmínky, roli a zejména
přípravu a vzdělávání ředitelů v jednotlivých zemích.

Ve zprávě je konstatováno, že v ČR neexistuje soubor profesních standardů či kompetencí pro
ředitele škol. Jediné kompetence, které jsou vymezeny, se týkají právních oblastí a vztahují se
k řízení školy jako organizace (hospodaření, personalistika, ochrana zdraví a bezpečnosti
apod.) a s tím související povinnost do dvou let absolvovat základní manažerské vzdělání
(FS I).
V Rakousku k profesionalizaci ředitelů škol na všech úrovních slouží povinné vzdělávání ve
školském managementu, je využíván e-learning. Byl spuštěn program „Leadership
Academy“, který má propojit individuální potřeby vedení škol s požadavky vzdělávacího
systému. Pečlivě je zajištěna i příprava lektorů.
Slovensko má popis profilu teoreticky dokonalého ředitele školy, přičemž čerpalo jak
z dotazníkového šetření, tak z výsledků hodnocení ředitelů. Konečný profil ideálního ředitele
školy zahrnuje profesní působnost i osobnostní charakteristiky ředitele školy.
Ředitelé ve Slovinsku mají v oblasti sebevzdělávání jedinou povinnost: do jednoho roku od
jmenování získat oprávnění k výkonu vedoucího učitele. Národní škola pro leaderchip ve
vzdělávání i další organizace nabízejí ředitelům kromě výše zmíněného studia i další
příležitosti k profesnímu růstu – konference, kurzy apod.
V Maďarsku je silná vertikální odpovědnost od centrálního řízení až na místní úroveň,
odborné vedení škol zajišťuje místní správní úřad formou schvalování dokumentů školy, není
uzákoněna povinná inspekce.

26

Zlepšování kvality škol ve střední Evropě, dostupné online
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Závěry, komentáře a cenné informace, které by mohly mít vliv na vzdělávání ředitelů v ČR
a na kariérní systém:


má-li být škola úspěšná, je role ředitele klíčová (vynikající škola je výsledek práce
vynikajícího ředitele)



práce ředitele školy dostává stále více administrativní povahu (ředitel nemá dost času
na sledování, jak jeho kolegové učí)



využít pozice business managera - ředitel se pak může věnovat hlavně kvalitě výuky,
při sdružování škol do menších skupin lze sdílet část administrativních povinností



podpořit rozvoj středního školského managementu, kompetence nezbytné ke
strategickému vedení škol rozvíjet také u učitelů



ředitel musí být nejen vzdělaný, ale i odhodlaný a rozhodný, iniciativní, emaptický,
odolný vůči stresu, mít nadhled, být pozitivní



je potřeba vybudovat motivační systém pro vedoucí pracovníky škol



potřeba zajistit přípravu nových ředitelů, pečovat o adepty přímo v prostředí škol
(kádrové rezervy)

Shrnutí
Všechny uvedené zprávy a rozbory nesou základní informace:


problém ČR je v neexistenci standardů učitelů, ředitelů i samotného vzdělávání



ředitel sehrává v kvalitě školy i vzdělávání zásadní roli



v ČR chybí funkční kariérní systém, účinné motivační nástroje k dalšímu studiu a
vzdělávání ředitelů



další vzdělávání je nutno modifikovat a přizpůsobit požadavkům budoucího kariérního
systému
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10

NOVĚ PŘIPRAVOVANÝ KARIÉRNÍ SYSTÉM PRO
ČESKÉ ŠKOLSTVÍ

Na motivující kariérní systém čeká resort školství již řadu let. Základem návrhů, které
v průběhu minulých let ministerstvo postupně zpracovalo, byl předpoklad, že se podaří
prosadit pro resort školství samostatný ucelený systém odměňování, který by umožňoval
zohlednit nejen věkový automat, ale i celoživotní vzdělávání a celou škálu specializovaných
činností běžně vykonávaných ve školách a školských zařízeních.

10.1

Kariérní systém pro pedagogy

Návrh MŠMT27 - nový kariérní systém pro pedagogy:

Kariérní stupně
Stupeň

Pedagogické pozice

1.stupeň

začínající učitel

adaptační období

Funkční pozice

nemůže vykonávat žádnou z funkčních
po dobu 1 nebo 2 let pozic
pedagogické praxe

a) může vykonávat specializovanou
činnost (s výjimkou nově navrhovaných
výkon standardních po 1 až 2 letech
učitelských
pedagogické praxe a
činností uvádějícího učitele a fakultního
kompetencí
dále
učitele)
b) může vykonávat funkci zástupce ředitele
2.stupeň

Učitel

a) může vykonávat všechny druhy
specializovaných činností
učitel
–
expert po
6-9
letech
v pedagogické teorii a pedagogické praxe a b) může vykonávat funkci ředitele
praxi
dále
3.stupeň

učitel s 1. atestací

a) může vykonávat všechny druhy
specializovaných činností
učitel
–
expert po
10-15
letech
v andragogice
a pedagogické praxe a b) může vykonávat funkci ředitele
pedagogické teorii a dále
praxi
4.stupeň

učitel s 2. atestací

Kariérní systém umožní pedagogickým pracovníkům postup v tzv. kariérních stupních, ocení
výkon některých činností ve školství specifických. Definováním víceúrovňového standardu
pro ředitele (ten zatím není k dispozici ani v pracovní verzi) vytvoří perspektivu růstu také pro
27

Prezentace návrhu, dostupné online
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školský management. Systém je jednoznačně provázán s dalším vzděláváním pedagogů, které
má být směrováno na podporu funkčních pozic a na kontinuální podporu růstu kvality práce
učitele a ředitele.

10.1.1

Kariérní stupně

Kariérní stupně jsou určeny především odbornou kvalifikací a činnostmi, jež budou
pedagogové vykonávat (náročnější, specializovaná, metodická, metodologická nebo řídící
činnost).
Podle § 9 platné vyhlášky o DVPP28 mezi specializované činnosti patří:


koordinace v oblasti ICT



koordinace v oblasti ŠVP



prevence sociálně patologických jevů



specializovaná činnost v oblasti EVVO



specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených



činnost výchovného poradce

Nově by měly být zařazeny:


uvádějící učitel, mentor



koordinátor autoevaluace



projektový manažer



cvičný učitel, fakultní učitel (zajišťující praxe studentů)

10.1.2

Kariérní cesty

K tomuto systému29 se váží kariérní cesty = možnosti, jak se kariérní růst může realizovat.
Jako povinný je předpokládán postup z 1. do 2. stupně (od začínajícího učitele – k učiteli) a to
formou adaptačního programu. Na druhém stupni pak může pedagog setrvat po celý profesní
život. Další postupy jsou plánovány jako nepovinné:


získání specializačních kompetencí a vykonávání této praxe



získání expertních kompetencí v profesní praxi (formou 1. a 2. atestace)



získání řídících kompetencí (vázané na podmínku 1. atestace)



kombinace způsobů

28

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků
29
Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Kariérní systém, dostupné online
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V souvislosti s finanční motivací pedagogů je nyní uplatňován a pro budoucnost i nadále
navrhován specializační příplatek za výkon specializované činnosti. Ten přísluší pedagogovi
v případě, že zmiňovanou aktivitu vykonává, jeho konkrétní výši měsíčně z daného rozpětí
určuje ředitel.
Výrazně vyšší fixní měsíční příplatek by měl nárokově náležet k 3. a v dvojnásobné výši k 4.
stupni. V současnosti jsou ze strany MŠMT uváděny údaje ve výši pět tisíc a deset tisíc korun
měsíčně. Zde by nemělo záležet na tom, zda činnosti, které jsou do třetího stupně navrženy,
bude pedagog vykonávat, či nikoli. Tento návrh je tudíž skutečně výrazně motivující pro další
studium pedagogů, neboť finanční částky se v případě učitelů a ředitelů MŠ rovnají 22% a
44% tarifního platu. Měsíčně, celoročně, nárokově. Protože současný systém nerespektující
věkový automat nezakládá jakoukoli jistotu růstu platu, je motivace atestačního příplatku
vskutku výrazná.

10.1.3

Otázky a problémy

Protože nový kariérní systém je zatím stále v rovině návrhů, vyskytují se otázky a problémy,
které je nutno rozebrat a zpracovat:


stanovit víceúrovňový standard učitele a ředitele (popis potřebných kompetencí pro
každý z kariérních stupňů / pedagogických pozic)



stanovit cíle, obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání pro jednotlivé kariérní
stupně a pozice



definovat ukazatele kvalitní práce a stanovit pravidla (kritéria) pro hodnocení
pedagogické práce učitelů – kdo, kdy a podle čeho bude učitele pravidelně hodnotit
v jednotlivých kariérních stupních



nastavit podmínky atestací, a to nejen jako formální hodnocení znalostí, ale jako
komplexní hodnocení = měla by být zohledněna i praxe, dosavadní studium,
pedagogické portfolio učitele a jiné aspekty



zpracovat a legislativně ukotvit kariérní systém pro ředitele + obsah odpovídajícího
vzdělávání



zpracovat kritéria pro uznávání již absolvovaného vzdělání a dosavadní pedagogické
praxe pro zařazení učitele nebo ředitele do 3. a 4. kariérního stupně



stanovit a charakterizovat soubory specializovaných činností
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Celý zamýšlený systém v budoucnu nastaví nové hodnoty směrem k pedagogickým a
částečně i k vedoucím pracovníkům. Přinese možnost ovlivňování a budování vlastní kariéry
založené na transparentních pravidlech. Přispěje k zvýšené motivaci pedagogů k
celoživotnímu učení, k větší iniciativě, posílí jejich profesní odbornost a stabilitu. Ve vztahu
ke školám podpoří systematičnost a efektivitu plánování profesního rozvoje učitelů i školy
jako celku.

Realizace systému by měla být postupná, s náběhem od roku 2014, cílová hranice plné
funkčnosti je nyní navržena na rok 2023.

10.1.4

Připomínky,

které

se

obecně

vztahují

k novému

návrhu

kariérního systému
Oficiální zpracovatelé (MŠMT a NIDV) se v současnosti zabývají jednotlivými segmenty
navrhovaného systému, expertní skupiny řeší konkrétní potřeby a problematiky, je zpracován
systémový projekt, probíhají schůzky řešitelů.
Paralelně nejen na setkáních ředitelů a webových portálech, ale i na konferencích, v tisku
nebo v mediích probíhají i neoficiální debaty na téma standard pedagoga a standard ředitele,
kariérní postup a další vzdělávání, finanční a jiná motivace. Pedagogická veřejnost má mnoho
otázek a připomínek, viz příloha č. 1.
Z pohledu zaměření této práce na vzdělávání ředitele a jeho kariérní růst, ze shromážděných
připomínek vybíráme jako nejdůležitější:


Nejen finance, ale i míru vyučovací povinnosti lze použít jako další motivační nástroj
– např. při práci pro druhé (lektorování, mentoring, učitel odborné praxe, uvádějící
učitel a uvádějící ředitel apod.).



Problém do systému vnáší funkční období ředitelů. Má ředitel sledovat svoji
ředitelskou kariéru nebo pedagogickou? Po ukončení funkčního období mu pak
mohou chybět specializační studia pedagoga.



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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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?

Na tyto i další otázky by měl odpovědět jasně popsaný a do detailu zpracovaný kariérní
systém, ukotvený v zákonu o pedagogických pracovnících, případně ve speciální vyhlášce.

10.2

Kariérní systém pro ředitele škol

Na kariéru pedagogů bude navazovat kariérní systém pro ředitele škol.
Ministerstvem schválený projekt IPn OP VK – Kariéra ředitele školy – ŘEDITEL 2130 je
zaměřen na tvorbu kariérního systému pro ředitele škol, na přípravu konkrétních vzdělávacích
programů a jejich ověření. Projekt je zveřejněn na webových stránkách MŠMT a proběhly
k němu diskuze na různých úrovních včetně odborné diskuze na půdě ministerstva31.
Partnerem MŠMT a realizátorem projektu je jeho přímo řízená organizace Národní institut
dalšího vzdělávání (NIDV). Tento institut ve své hlavní činnosti mimo vzdělávací, projektové
a jiné aktivity také průběžně získává a analyzuje komplexní informace o vzdělávacích a
rozvojových potřebách pedagogů i ředitelů škol.

V rámci projektu se má řešit posouzení a rozbor různých dostupných šetření a výzkumů. Na
tomto základě pak budou specifikovány požadavky systému v kontextu doby a bude
konkrétně zpracován kariérní systém pro ředitele. Budou zmapovány možnosti uvnitř
stávajících vzdělávacích organizací včetně připravených vzdělávacích programů (povinných
pro kariérní postup) a bude se ověřovat model práce s profesním portfoliem. Autoři projektu
předpokládají zaměření na různé úrovně, tzn. jak programy rozvojové (přípravné, adaptační,
inovativní, specializační), tak i kontinuální (přístupné kdykoli v průběhu výkonu funkce).
Vytvořené modely a vzdělávací produkty se stanou součástí vzdělávacích nabídek vybraných
poskytovatelů DVPP.

30
31

Anotace projektu ŘEDITEL 21, dostupné online
Odborná diskuze k projektovému záměru IPn OP VK – Kariéra ředitele školy – ŘEDITEL 21, dostupné online
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I tento projekt s sebou nese řadu neujasněných otázek, na které by měl ve své praktické části
odpovědět. Otevřené a zatím nedořešené problémy jsou obdobné jako u kariéry učitelů,
některé jsou uvedeny v příloze č. 1.

NIDV počítá i se spoluprací s odborem 25 MŠMT (sekce legislativy, práva a kontroly).
Výstupy projektu tudíž budou zpracovány formou podrobných a komplexních podkladů
včetně vypořádání připomínkového řízení. Vzniknou jak návrhy nových metodických
materiálů, tak i návrhy legislativních úprav.
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11

EMPIRICKÁ ČÁST

Výzkumný problém
Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků ve školství se s uplatněním autonomie škol stalo
aktuálním tématem. Je to jeden z nástrojů profesionalizace školského managementu.
Novela školského zákona zavedla od ledna 2012 šestileté funkční období ředitelů.
V letech 2011 a 2012 a výhledově i 2013 se postupně mění systém odměňování
pedagogických pracovníků, s čímž souvisí i nově připravovaný kariérní systém.
V současné době není známo, jak budou nastaveny možnosti kariérního postupu, jak může
vypadat profesní dráha ředitele MŠ a jak se v něm bude odrážet další studium ředitele.
Ředitelé mateřských škol se i nyní celoživotně vzdělávají, jejich potřeby vzdělávání se
pravděpodobně vyvíjejí, mohou se měnit. Změny potřeb mohou být závislé na délce
pedagogické praxe, řídících zkušenostech před nástupem do funkce, délce praxe na pozici
ředitele, na osobní i formální motivaci.

Cílem výzkumu je zjistit a vyhodnotit názory ředitelů na celoživotní vzdělávání ředitelů. Jde
tudíž o výzkum kvalitativní, deskriptivní.

Pro dosažení cíle jsme formulovali následující výzkumnou otázku:
Jsou si ředitelé MŠ vědomi potřeby systematického celoživotního zdělávání, jak si toto
vzdělávání představují?

Výzkumná otázka byla dále rozložena do několika podotázek:


Jaké byly začátky kariéry ředitele z pohledu připravenosti a podpory při nástupu do
praxe?



Jaké faktory ovlivňují potřeby dalšího vzdělávání ředitelů MŠ?



Jaký rozsah a formu vzdělávacích aktivit dalšího vzdělávání ředitelé upřednostňují?



Mění se vzdělávací potřeby ředitelů v průběhu praxe ředitele?



Mají ředitelé osobní zkušenost s prací pro druhé, jsou ochotni k takové činnosti?



Jaké názory mají ředitelé na připravovaný kariérní systém v souvislosti se
vzděláváním ředitelů?
54

Tvrzení, na která hledáme odpovědi:
1) Ředitelé postrádají systematickou podporu při nástupu do funkce.
2) Vzdělávací potřeby a motivace ředitelů se mění v závislosti na délce ředitelské praxe.
3) Ředitelé souhlasí s potřebou dalšího vzdělávání v souvislosti s kariérním systémem.
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METODY VÝZKUMU

Pro sběr dat bylo použito dotazníkové šetření. Dotazování je nejčastější a nejrozšířenější
metodou získávání dat, může mít celou řadu konkrétních podob s uzavřenými, otevřenými a
polozavřenými otázkami. Výhodou dotazníku je dostatek času na jeho vyplňování a poměrně
rychlý a snadný sběr informací, což šetří čas výzkumníka. Získaná data se dají většinou dobře
zpracovávat. K nevýhodám dotazníku patří menší pružnost, ztráta kontroly nad velikostí a
strukturou výběrového souboru, a obvykle i nízká návratnost (do 30%). Problémy může
působit i nemožnost ověřování platnosti a správnosti odpovědí – ať z důvodu neupřímnosti
dotazovaného nebo z důvodu neporozumění otázce (např. při možnosti dvojího výkladu).
U dotazníku nelze klást doplňující nebo upřesňující otázky, a proto výsledky nemusí být
dostatečně relevantní pro splnění cíle výzkumu. Z tohoto důvodu je důležitá pilotáž, ve které
se za spolupráce několika respondentů koriguje znění a složení otázek a to zejména
otevřených. Cílem je ověřit efektivnost otázek, což přímo souvisí s tím, nakolik respondent
pochopil otázku a jak je schopen na danou věc odpovědět. V pilotáži se také ověřuje typ
škály, zda škála funguje nebo nefunguje, zda stačí tří- nebo vícebodová, sudá nebo lichá, což
je nutné experimentálně posoudit. V rámci pilotáže bývá k jednotlivým otázkám navrhnuta
kategorizace pro vyhodnocení získaných odpovědí, aby bylo možné provést jejich obsahovou
analýzu.

12.1

Tvorba a struktura vlastního dotazníku

V našem výzkumu byl využit cíleně sestavený dotazník32 sestávající se z 19 otázek (viz
příloha č. 2) zjišťující názory, hodnocení i motivační postoje dotazovaných ředitelů. Pro
získání spontánních odpovědí byly použity otázky:


otevřené (verbálně proměnné) = č. 2, 13, 15, 19



polytomické výběrové (umožňující označit právě jednu odpověď z několika variant) =
č. 12, 14, 17



polytomické výčtové (výběr z více alternativ) = č. 1 , 4, 5 a č. 8 - 11



se slovní symetrickou pětistupňovou škálou (určitě ano – spíše ano – nevím, neumí se
rozhodnout – spíše ne – určitě ne) = č. 3, 6, 7


32

uzavřené kvalitativní (kategoriální) = č. 12 a 17

GABRIELOVÁ, Š. – Kariérní růst a další vzdělávání ředitelů MŠ. 2011, dostupné online
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Dvě otázky (č. 12 a 17) byly filtrační pro odlišení respondentů podle stupně dosaženého
vzdělání a podle zastávané funkce.
Kvantitativní otázky č. 16 a 18 se týkaly pouze délky pedagogické praxe a praxe ve funkci
ředitele.

Protože záměrem dotazování byla sondáž názorů na otázky související s celoživotním
vzděláváním a kariérou ředitelů mateřských škol, vymezuje úvodní část dotazníku jak
problematiku a smysl výzkumného šetření, tak okruh osob, jimž je dotazník určen. Zároveň
byly poskytnuty jasné pokyny pro vyplňování, termín pro vyplnění, informace o časové
zátěži, poděkování za spolupráci a kontaktní adresa zadavatele.

12.2

Pilotáž

V rámci pilotáže bylo osloveno 8 ředitelů mateřských škol z Karlovarského a Středočeského
kraje. Byla experimentálně ověřena funkčnost navržené čtyřstupňové škály. Na základě jejich
poznámek a připomínek byl dotazník upraven, škála byla doplněna o pátý (střední) stupeň pro
potřebu vyhnout se odpovědi, nerozhodnost nebo pro neschopnost odpovědět.
Některé otázky byly rozšířeny o další kategorie odpovědí, jedna otázka byla zcela vyřazena.
U všech otázek byla prověřována jednoznačnost a srozumitelnost textu. Spolupracovníci se
shodli, že zvolené formulace a pojmy jsou běžně užívány v oblasti managementu škol, proto
je důvodný předpoklad, že je ředitelé znají a rozumí jim.
Po úpravě dotazníku byla provedena druhá kontrola týmiž řediteli a ověřen konečný koncept
a vzhled dotazníku.
Zároveň byly připraveny kódové klíče pro zpracování dat, přičemž bylo počítáno s možností
redukce škál pro následující matematicko-statistické operace. Pro kvalitativní otázky nebyly
stanoveny žádné limity ani klíče.
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12.3

Technologie

Dotazník byl kompletně vytvořen na webových stránkách33. Bylo rozhodnuto o vyplnění
on-line, objednán elektronický sběr dat a jejich částečné zpracování s využitím automatického
sčítání odpovědí. Tím zadavatel dotazníku zaručil anonymitu jak osob, tak pracovišť, pokud
respondenti tyto údaje nevepsali do svých odpovědí spontánně.

12.4

Výběr vzorku škol a distribuce dotazníku

Výběr pro oslovení dotázaných škol byl proveden manuálně podle základního klíče: Čechy,
z nich polovina krajů (Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Vysočina, Královéhradecký).
Adresy škol zřizovaných obcemi či svazky obcí jsme získali z veřejných databází krajských
úřadů a oslovili samostatné subjekty mateřských škol. Namátkou byly vybrány dva kraje
(Plzeňský a Královéhradecký), ve kterých jsme oslovili také školy typu ZŠ-MŠ. Jiná hlediska
či kriteria výběru nebyla uplatněna.
Celkem bylo osloveno 592 samostatných mateřských škol a 191 ZŠ-MŠ.

Distribuce žádosti o vyplnění dotazníku s odkazem na elektronické úložiště proběhla
elektronicky pomocí e-mailu konkrétním oslovením ředitelství škol přes oficiální e-mailové
adresy. Na zodpovězení dotazníku bylo poskytnuto 14 dnů (13. 12. – 31. 12. 2011).
Respondentům byla nabídnuta možnost zaslání výsledků šetření, o což několik ředitelů
projevilo zájem.

33

Stránky Vyplňto.cz na vlastním linuxovém serveru v Praze. Použité technologie HTML 4.01 Transitional,
JavaScript, CSS, PHP a MySQL, technika AJAX.
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PRŮBĚH VÝZKUMU

Návratnost dotazníku
Přesto, že jsme k oslovení ředitelů použili oficiální a aktuálně přístupné e-mailové adresy
škol, mnoho e-mailů nebylo doručeno pro nefunkční adresu či plnou schránku. Doručeno a
otevřeno bylo 483 výzev, dotazník vyplnilo 257 oslovených. Návratnost dotazníku je tudíž
přes 53% - viz příloha č. 3.
Vzhledem k anonymitě respondentů nelze specifikovat, které kraje byly zastoupeny více, či
které skupiny ředitelů podle typu školy byly početnější. Lze předpokládat, že pasivnější
ředitelé, stejně jako ředitelé příliš časově zaneprázdnění, mají vyšší tendenci dotazníkové
šetření ignorovat. Odpovědi lze očekávat především od ředitelů angažovaných.
Z těchto důvodů nemůžeme vzorek respondentů jednoznačně vymezit a není tudíž plně
reprezentativní.

Potřebná doba na vyplnění dotazníku byla odhadována na 15 minut, ve skutečnosti činila
průměrně necelých 18 minut.
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ZÍSKANÁ

DATA,

JEJICH

PŘEHLED,

ZÁKLADNÍ

ROZBOR, KOMENTÁŘE
14.1

Délka pedagogické a ředitelské praxe - identifikační
proměnné (filtrační)

Délka pedagogické a ředitelské praxe byla zjišťována otázkami č. 16 a 18. Záměrně nebyly
zvoleny žádné hranice, které by kariéru dělily. Získané údaje proto udávají značné rozpětí let.
U pedagogické praxe je rozptyl 8-45 let, u ředitelské 1-36 let. Při rozčlenění do pětiletých etap
vypadá struktura praxí následovně (údaje v procentech):

Délka pedagogické a ředitelské praxe v letech (údaje v procentech)
délka praxe v letech

1-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

40-

pedagogická praxe

0

2

3

4

16

18

37

16

4

ředitelská praxe

20

20

16

16

20

3

4

1

0

Přehled vypovídá o délce pedagogické praxe jakožto o možném měřítku stáří respondentů.
Pouze čtvrtina ředitelů vykazuje méně než 25 let pedagogické praxe a jsou zřejmě ve věku do
50 let. Více než polovina má praxi delší než 30 let, tudíž jsou ve věku 50+.
Zcela jinak vypovídají údaje o délce praxe ředitelské. Zde jednoznačně převládá časový
prostor do 25 let. Poměrně vysoké procento je začínajících ředitelů.
Protože je v současné době uzákoněno šestileté funkční období ředitelů, bude tabulka
sestavená podle tohoto kriteria následující (údaje v procentech):

Délka ředitelské praxe v rozvrhu šestiletého funkčního období (údaje v procentech)
délka praxe v letech

do 6

6-12

12-18

18-24

24-30

30-36

ředitelská praxe v %

30

21

17

24

5

3

Je zřejmé, že 30% ředitelů právě prožívá své první funkční období. Ostatních 70% ředitelů je
ve funkci déle než 6 let a tudíž se na ně v letošním roce 2012 aktuálně vztahuje nové znění
školského zákona, jsou „ohroženi“ rekonkurzem na stávající pozici.
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Komentář.
Jedině Olomoucký kraj a hlavní město Praha nevyhlásili plošné konkurzy na ředitelská
místa v krajem zřizovaných školách a školských organizacích. Všechny ostatní kraje
ČR vyhlásily konkurzy plošně. Obdobná je situace u obecních škol, jen někde
jednotlivé obecní úřady zvažují možnosti potvrzení ředitelů ve funkcích.
S tímto postupem souvisí problematika absence cíleného a systematického hodnocení práce
ředitelů pomocí kvalitních a objektivních kriterií zakotvených například v popisu standardu
ředitele.

14.2

Aktuální

pracovní pozice

- identifikační proměnné

(filtrační)
Dotazník byl určen ředitelům nebo vedoucím pracovníkům mateřských škol. Proto bylo nutno
zjistit, které kategorie jsou zastoupeny a jak početně. U dotazu v otázce č. 17 na aktuální
pracovní pozici bylo nabídnuto k výběru pět možných odpovědí.

absolutní
četnost

v%

243

95

zástupce v kmenové organizaci

4

2

vedoucí učitel nebo zástupce na odloučeném pracovišti MŠ

1

0

vedoucí učitel nebo zástupce pro MŠ v organizaci ZŠ-MŠ

8

3

Jiná

1

0

Popis aktuální pracovní pozice
Ředitel

celkem

257

I když bylo počítáno s odpověďmi dalších vedoucích pracovníků (a to na pozici zástupce či
vedoucího učitele), dotazníkového šetření se zúčastnili zejména ředitelé škol. Protože
dotazník byl primárně určen právě jim, je toto zjištění pozitivní. Přijmeme-li menšinu
zástupců jako nezkreslující prvek, není nutné při většině analýz dalších získaných informací
data třídit s ohledem na sdělení ředitelů versus zástupců.
Pro tuto část statistického zpracování (délka praxe v řízení školy a vztah mezi řízením a
dosaženým vzděláním) byl vyřazen 1 dotazník z kategorie „jiná pracovní pozice“. V otázkách
kvalitativně položených je možné pracovat i s daty tohoto dotazníku.
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14.3

Aktuální úroveň dosaženého vzdělání - identifikační
proměnné (filtrační)

Dle studie Českého statistického úřadu jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ochotnější ke
svému dalšímu vzdělávání a růstu. Proto pokládali autoři dotazníku tuto otázku za natolik
významnou, že stupeň dosaženého vzdělání zjišťovali v samostatné otázce č. 12.

Dosažený stupeň vzdělání
střední odborné s maturitní zkouškou

absolutní
četnost

v%

133

52

9

4

114

45

VOŠ pro předškolní vzdělávání
vysokoškolské
celkem (bez 1 vyřazeného dotazníku)

256

Vzhledem k zaměření průzkumu na oblast mateřských škol, je pozoruhodný vysoký podíl
respondentů s vysokoškolským vzděláním, odpovědi zatím nepostihují rozdíl typu školy (MŠ,
ZŠ-MŠ). Ze získaných údajů lze vyvozovat závěry teprve po dalším upřesnění. Ředitelů
samostatných MŠ je celkem 198, z toho třetina má vysokoškolské vzdělání. Protože byla
otázka na stupeň vzdělání nastavena jako filtrační, v případě odpovědi „vysokoškolské
vzdělání“ na ni navazoval upřesňující následný dotaz, jaký obor byl vystudován (otázka č.
13).

Obory vystudovaného vysokoškolského vzdělání (údaje uvádí počet odpovědí)
základní školy
různé typy
VŠ pro ZŠ
45

VŠ- speciální
pedagogika
12,
z toho 2x bez
jiné VŠ

mateřské školy
VŠ + školský učitelství pro
speciální
management
MŠ
pedagogika
10

30

47 ředitelů a zástupců

5

školský
management
32

67

Za typ školy ZŠ-MŠ se průzkumu zúčastnilo 45 ředitelů a 2 vysokoškolsky vzdělaní zástupci
základních škol. Někteří z nich uvedli vzdělání ve dvou oborech a 10 vystudovalo kromě
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základní aprobace ještě školský management v bakalářském programu. Upozorňujeme na
skutečnost, že k vyhodnocení bylo užito odpovědí na 3 otázky současně (č. 12, 13 a 15).

Podrobným rozborem bylo zjištěno, že zástupci a vedoucí dosáhli středního odborného
vzdělání v 10 případech, vyššího odborného (VOŠ) 1x a vysokoškolského 2x. Rozhodnutím
zpracovatelů jsou všichni zástupci a vedoucí pracovišť přičleněni do skupiny ZŠ-MŠ.
Zdůvodnění tohoto kroku: je vysoce pravděpodobné, že oslovení ředitelé poskytli odkaz na
dotazníkové šetření svým zástupcům s tím, že dotazník se vztahuje k součásti školy, kterou
mají tito zástupci na starosti.

U ředitelů mateřských škol je situace zcela jiná, z vysokoškolsky vzdělaných ředitelů cca
polovina vystudovala předškolní pedagogiku nebo speciální pedagogiku, polovina své
vysokoškolské vzdělání odvíjí od bakalářského studia školského managementu. Vyvstávají
úvahy, proč ředitelé MŠ nestudují ve větší míře oborové studium, ale dávají přednost
managementu. Možné příčiny lze pouze odhadovat, v úvahu připadá např.:


metodická příprava středoškolského typu vzdělání a následná pedagogická praxe je
vnímána jako dostačující, není pociťována potřeba oborového studia na vysoké škole



jako nedostatečné je vnímáno odborné vzdělání k řízení školy, kterému nebyla
v dřívějším období věnována pozornost, na střední škole se řízení MŠ nevyučovalo



oborové studium je často ztížněno náročností talentových zkoušek



svoji roli může hrát i různá obtížnost studia managementu x oborového studia
předškolního vzdělávání či speciální pedagogiky



vystudování školského managementu má obecnější platnost než oborové studium
předškolního vzdělávání, absolventům managementu se tak rozšiřují možnosti
případného pracovního umístění mimo oblast předškolního vzdělávání

Určitou roli v poměru středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných ředitelů MŠ (a to právě
s ohledem na absolvovaný školský management) může sehrát i předpoklad, že studenti a
absolventi školského managementu jsou vstřícnější ke spolupráci při vyplňování anket a
dotazníků, než jiné skupiny ředitelů. Sami zažili situaci, kdy potřebovali od kolegů informace
ke svým absolventským pracím a proto nyní tuto ochotu „splácí“.
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Druhým důvodem může být celkově vyšší zájem těchto ředitelů o současné dění ve školství
(např. změny v platové oblasti, ve školském zákoně), a proto je právě toto téma oslovilo
a přimělo k vyjádření jejich názorů a tím i ke spolupráci.
Protože možné nastíněné důvody jsou pouze spekulativní, nelze činit objektivní závěry, proč
je podíl ředitelů MŠ s absolvovaným studiem školského managementu tak vysoký.
Při použití této skupiny otázek ve vztahu k dalším získaným informacím, je nutno poukázat
na některé významné souvislosti. Z přehledu vyplývá, že:


středoškolsky vzdělaní ředitelé častěji vyjadřují potřebu vyššího typu studia alespoň
pro ředitele



vysokoškolsky vzdělaní ředitelé již nepotřebují studovat další vysokou školu nebo
vyšší střední odbornou školu



vysokoškolsky vzdělaní ředitelé jsou ve větší míře (více než 2x) ochotni se zapojit do
lektorování programů pro ředitele



u obou typů vzdělání platí názor, že pro kariérní postup je třeba nastavit systém
vzdělávání ředitelů

14.4

Celkový přehled o respondentech

Za oblast škol ZŠ-MŠ se dotazování aktivně zúčastnilo 45 ředitelů a 13 zástupců či vedoucích
odloučených pracovišť.
Za oblast MŠ dotazník vyplnilo 198 ředitelů MŠ a 1 člověk nijak nezařazený (pro
kvantitativní zpracování vyřazeno).

Přehled o respondentech
délka ředitelské praxe (počty osob)
1-6

Vzdělání (počty osob)

6-12

12-18

18-24

24-30

30-

celkem

SŠ

ředitelé ZŠ-MŠ 17

9

11

7

1

-

45

-

-

45

10

zástupci
ZŠ-MŠ
délka pg. praxe

-

1

-

3

3

6

13

10

1

2

-

ředitelé MŠ

44

46

30

58

9

11

198

123

8

35

32
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VOŠ VŠ-odb.

manag.

Výsledky kvalitativního průzkumu
Ke zjišťování informací o přípravě ředitelů na jejich práci, se vztahují otázky č. 1, 2 a 14,
které zjišťují, zda měli ředitelé před nástupem do funkce nějaké předchozí zkušenosti
s řízením, zda a kým jim byla věnována podpora při nástupu do ředitelské praxe, zda a
v jakém časovém období absolvovali specializační studium pro vedoucí pracovníky.

14.5

Předchozí zkušenost s řízením před nástupem do funkce

Na otázku, zda měli před nástupem do ředitelské praxe nějakou předchozí zkušenost
s řízením, odpovídalo 242 ředitelů. Někteří vybrali dvě i více možností:

Předchozí zkušenost s řízením před nástupem do funkce
typ zkušenosti

počet odpovědí

v%

žádná zkušenost

183

71%

zástupce ředitele

61

23%

vedoucí odloučeného pracoviště

5

2%

v jiné sféře mimo školství

10

4%

celkem odpovědí

259

Zkušenosti s řízením před nástupem do
ředitelské funkce
zástupce
ředitele
vedoucí
odloučeného
pracoviště
žádná
zkušenost

v jiné sféře
mimo
školství

Necelá třetina ředitelů před svým nástupem do funkce získala alespoň nějaké zkušenosti
v oblasti řízení a to formou výkonu funkce zástupce, vedoucího pracoviště či mimo oblast
školství. Vedení z pozice zástupce (řídícího konkrétní segment školy) je náročné a
zodpovědné, nedosahuje ale nikdy takové šíře a tíhy zodpovědnosti jako komplexní řízení
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celé školy. Přesto ředitelé zkušenost s prací zástupce oceňují jako výrazný vklad a náskok
před těmi kolegy, kteří do funkce nastupovali bez jakékoli zkušenosti s řízením (71%).
Získávání zkušeností formou částečného a postupného zaučování je výhodné i pro školu,
neboť poučený zástupce je plně platným členem vedení školy. V případě absence ředitele je
škola zcela funkční, není ohrožena kolapsem.
Ředitelé bez jakékoli zkušenosti s řízením mají při nástupu do funkce ztíženou pozici. Učí se
za pochodu, vlastními pokusy, za cenu omylů a chyb, které mohou přinášet další navazující
problémy a to i dlouhodobě. Pokud začínají na cizí než domovské škole, musejí se seznámit
s jejím prostředím, lidmi, zvyklostmi a tradicemi, k tomu zvládat operativu, studovat, řídit
pedagogický proces. Bez předchozí zkušenosti z oblasti řízení je to situace značně náročná,
zatěžující.

14.6

Podpora začínajícímu řediteli

S nástupem do ředitelské praxe úzce souvisí vztah s okolím a jeho podpora začínajícímu
řediteli. V otázce č. 2 byli ředitelé požádáni o volné vyjádření svých osobních zkušeností.
Zjištěná data byla pomocí kódování utříděna do kategorií:

Kdo poskytl začínajícímu řediteli pomoc

počet odpovědí

nikdo nepomohl

87

bývalý ředitel

51

jiní ředitelé

86

zřizovatel

15

organizace se vztahem ke škole

celkem

24

Školský úřad

9

z toho Okresní úřad
(některé odpovědi obsahují dva úřady) Krajský úřad

10

ČŠI

6
3

zkušenosti ze studia, lektoři a spolužáci

50

nikdo, naopak negativní postoje a ztěžování ze strany okolí

5

Někteří ředitelé vypsali více různých variant podpory. Rozčlenění na pomoc různých úřadů je
poplatné době, ve které proběhl nástup do funkce.
66

Protože průzkumu se zúčastnilo 242 ředitelů, je počet 92 negativních odpovědí (nikdo
nepomohl a negativní postoje či zásahy okolí) poměrně vysoký. Jde o více než třetinu
ředitelů, kteří ve fázi začínajícího ředitele byli ve své roli zcela osamoceni a „ponecháni
osudu“.
Nastavením nového kariérního systému, kde by bylo zakotveno uvádění ředitelů, by se tento
problém částečně eliminoval. Vždy bude záležet na konkrétních lidech, jak kvalitní, aktuální,
rychlou a účinnou pomoc svému kolegovi poskytnou. Alespoň základní legislativní kroky by
měly být učiněny ve prospěch cílené a funkční podpory začínajícím ředitelům.

14.6.1

Podpora zřizovatelů a krajských úřadů

Zjištění vůbec nejsou příznivá z pohledu pomoci orgánů veřejné správy či samosprávy. Nabízí
se otázky: Jak moc vlastně záleží zřizovatelům na kvalitním fungování školy, kterou zřídili,
když novému řediteli neposkytují pomoc? Kdo jiný, než odborníci ve správě školství, mají
validní informace, které nový ředitel postrádá? Jak je nastaven systém uvádění nových
ředitelů a jejich podpory, když žádná z organizací nemá povinnost metodického vedení?
Je potřebné zavést užší součinnost zřizovatelů s řediteli organizací. Podle sdělení respondentů
je účelné setkávání s odborníky, přinášejícími metodickou podporu a to nejen začínajícím
ředitelům. Nejde ale pouze o různá jednotlivá školení, při nichž se navíc účastníkům dostává
často i diametrálně odlišných informací podle toho, k jakému názorovému proudu se přiklání
lektor. Žádoucí je zavést skutečně profesionální servis právních norem i s výklady. V ČR není
výjimečné, že nově schválené normy jsou formulovány vágně, nejednoznačně. Tomu pak
odpovídají i rozbory a rady předkladatelů, právníků a školitelů. Je nutno konstatovat, že ani
ministerstvo školství nemá na svých webových stránkách aktuální informace (např. seznam
platných předpisů, předpisy v časovém sledu novel apod.).
Žádat tudíž kvalitní podporu po zřizovatelích je troufalé. Menší obce nemají ani vyčleněn
odbor školství, případně je tento odbor veden úředníky bez důkladné znalosti školské
problematiky. Navíc i samotné obce často vědomě překračují své pravomoci vůči ředitelům a
nutí je přijmout normy, které zákon definuje jiným způsobem. V praxi se tak setkáváme
s požadavky např. schvalování dovolené či cestovních příkazů řediteli, zásahy do
personálního obsazení školy, vnucení konkrétní firmy či užívaného programu, povolování či
zákazy prací konkrétních firem, neplnění povinných agend a činností zřizovatele atd.
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Případná snaha po celostátně jednotném metodickém vedení tudíž zákonitě naráží na
problematiku decentralizace a rozdrobení poskytovatelů vzdělávacích služeb. Jedinou přímo
řízenou organizací určenou ke vzdělávání pedagogů je Národní institut dalšího vzdělávání.
Mezi priority, které tento institut na zakázku MŠMT řeší, patří spíše projekty velkého rozsahu
a hromadné vzdělávací akce, než cílená podpora jednotlivým začínajícím ředitelům.

14.6.2

Podpora kolegů - ředitelů

Pozitivní je zjištění, že pětina bývalých ředitelů byla ochotna pomoci svému začínajícímu
nástupci. Jejich zájem o dobrý chod školy i v období po svém odchodu je příkladný.
Největší pomoci (více než v polovině případů) se začínajícím ředitelům v počátku jejich
kariéry dostalo od zkušenějších kolegů nebo spolužáků. Tím je potvrzeno, že v praxi funguje
kolegiální pomoc. Na tento trend je vhodné navázat právě kariérním systémem, kde je potřeba
zakotvit funkci „uvádějícího ředitele“. A samozřejmě počítat jak s jeho časovou vytížeností
omezením přímé vyučovací povinnosti, tak nárokovým finančním oceněním. Aby tato
podpora byla povinná, je nutno též specifikovat, kdo a za jakých podmínek může být
uvádějícím ředitelem, kdo jej do této pozice jmenuje, zda musí splnit nějaké konkrétní
požadavky z oblasti dalšího vzdělávání a zda (jakou měrou) a komu bude za uvádění nového
kolegy zodpovědný.

14.6.3

Návrhy ředitelů

Záměrem průzkumu bylo získat i návrhy ředitelů na zlepšení v této oblasti. Nejčastější
odpovědi či návrhy jsou (seřazeno podle četnosti):


zavést pozici uvádějícího ředitele



povinnost absolvovat funkční studium situovat do doby před nástupem do funkce,
absolvovat stáže u zkušených ředitelů



normativně zajistit zaměstnávání (přítomnost) ekonoma/účetní na škole



umožnit souběh odcházejícího a začínajícího ředitele – navrhováno bylo většinou
období jednoho měsíce



mít praxi jako zástupce, být předem zaučován



potřeba zájmu zřizovatele (kvalitní předání školy a školní agendy, funkční podpora) a
pomoc úřadů (KÚ), požadavek na návrat odvětvového řízení či centrálně
distribuovaných informací, školení a besedy
68

Volně formulované návrhy ředitelů v podstatě korespondují s jejich názory získanými
v odpovědích na otázky. Co není v současnosti vůbec reálné, je znovuzavedení odvětvového
řízení. Pro jednotný přenos informací lze vyžít např. komunikační kanál přes webové stránky
MŠMT, a nebo přes přímo řízenou organizaci NIDV.
Naproti tomu výrazně roste pozice zřizovatele. Proto je nutné zaměřit se na jeho úředníky,
kteří by měli být vzděláváni v oblasti školské legislativy, personalistiky, ekonomiky a další
podpoře škol včetně profesionálního hodnocení práce ředitelů. A k tomu se váže stejný
problém: jak zajistit jednotné informační zdroje a toky, aby tito úředníci disponovali stejně
kvalitními informacemi jako samotní ředitelé škol.

14.7

Specializační studium pro vedoucí pracovníky

Protože všichni ředitelé mají povinnost absolvovat specializační studium pro vedoucí
pracovníky nejdéle do dvou let od nástupu do funkce, zjišťovali jsme, v jaké době jej skutečně
absolvovali.

Absolvované specializační studium pro vedoucí pracovníky

celkem

ředitelé
ZŠ-MŠ

z toho
zástupci
ZŠ-MŠ

ředitelé
MŠ

před nástupem do funkce

24

8

1

15

v prvních dvou letech funkce

127

23

2

102

později než v 2. roce

50

7

1

42

neabsolvoval – z důvodu
více než 10 let praxe

38

4

4

30

neabsolvoval - jiné důvody

18

3

5

9+1

257

45

13

198+1*

doba absolvování studia
pro vedoucí pracovníky

celkem

*jeden dotazník: „jiné pracovní zařazení“
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bakalářské studium
škol. managementu
ředitelé ředitelé
ZŠ-MŠ
MŠ

10

32

Přehled dob, ve kterých ředitelé absolvovali specializační studium:

Období absolvování studia pro vedoucí pracovníky
před nástupem do funkce
v prvních dvou letech po nástupu

ředitelé ZŠ-MŠ

později než v druhém roce

zástupci ZŠ-MŠ

neabsolvoval - více než 10 let praxe

ředitelé MŠ

neabsolvoval - jiné důvody
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Specializační studium pro vedoucí pracovníky (takzvané funkční studium) neabsolvovalo
56 respondentů, z toho 46 ředitelů.
Protože funkční studium je plně nahraditelné bakalářským studiem školského managementu,
byla na zřetel vzata v úvahu i otázka č. 13 (obor ukončeného vysokoškolského studia).
Specializační studium nebo školský management v součtu absolvovalo přes 200 respondentů,
což je více než 80% z celkového počtu.
Povinnost absolvovat studium pro vedoucí pracovníky nemají ředitelé činní ve funkci 10 a
více let. Ve zkoumaném vzorku bylo takových 34, svoji ředitelskou praxi uváděli v rozmezí
15-25 let (nejvyšší četnost 18-21 let praxe, čemuž odpovídá průměrná délka téměř 20 let).

Zástupci
Ze zástupců, na které se povinnost absolvovat specializační studium pro vedoucí pracovníky
nevztahuje, 4 studium absolvovali, 9 ne.

Později, než do dvou let
Někteří ředitelé absolvovali specializační studium později, než do dvou let od nástupu do
ředitelské praxe. Tyto informace nelze blíže zkoumat, protože zadání otázky neobsahovalo
zvláštní dotaz na zahájení studia a jeho dokončení. Podle zákona je povinnost ředitele studium
do dvou let zahájit a úspěšně dokončit. V některých případech ředitel studium byť
z objektivních důvodů zahájí později, někdy zahájené studium přeruší, protahuje, může mít
potíže s dokončením. Z právního hlediska se tím stává nezpůsobilým k výkonu funkce a to je
důvodem k jeho odvolání. Neznáme důvody těchto posunutých časových limitů ani postupy
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zřizovatelů, kdy a proč setrvání ve funkci ředitele i bez specializačního studia tolerují. Lze se
jen domýšlet, že jedním z důvodů je, že výše zmíněná situace není zákonem nijak
sankcionována. Tato otázka však nebyla předmětem výzkumu.

Za pozornost stojí skupina, která specializační studium neabsolvovala z jiných důvodů. Při
bližším rozboru bylo zjištěno, že důvody jsou následující: 5x pozice zástupců, 6x má
vystudován školský management, 5x je začínající ředitel do dvou let. Pouze 2 ředitelé z této
skupiny skutečně specializační studium neabsolvovali, ale při udávaných 20 a 23 letech
ředitelské praxe je lze pravděpodobně zařadit mezi ředitele splňující podmínku desetileté
praxe.

Závěr: žádný z ředitelů nevykonává svoji funkci v rozporu s kvalifikačními požadavky
školského zákona.
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14.8

Další vzdělávání a rozvoj ředitelů

Se vzdělaností – ať odbornou, tak obecnou – souvisí i absolvované formální a neformální
vzdělání ředitelů. Protože předpokládáme, že se ředitelé vzdělávají soustavně, byli v otázce
č. 15 dotázáni pouze na dlouhodobější kurzy a programy s délkou nad 40 hodin.

Kromě všech typů manažerského studia, funkčního studia ředitelů – FS I, FS II, se ředitelé
vzdělávali jak v oblastech souvisejících s pedagogickou prací, tak v oblastech vztahujících se
spíše k řízení školy. Některé druhy kurzů a programů jsou i hodně specifické.
Nejčastěji udávané odpovědi:
a) z oblasti pedagogiky:
 speciální pedagogika, kurz péče o děti s autismem, logopedický asistent,
protidrogová prevence, kurz montessori pedagogiky, Začít spolu, Respektovat a
být respektován, dramatická výchova, estetické výchovy, apod.
 pedagogické minimum – doplňkové pedagogické studium
b) z oblasti řízení:
 právní minimum, různé okruhy práce s počítačem, Jak napsat projekt, EVVO pro
vedoucí pracovníky, účetnictví, e-learning - evaluace, vlastní hodnocení, Erudik 3,
Cesta ke kvalitě, cizí jazyky, tvorba školního vzdělávacího programu
 vzdělávání lektorů DVPP
Z uvedeného je zřejmý široký rozptyl zájmů a potřeb ředitelů škol. Vzdělávacích programů
s udanou délkou studia se zúčastnila asi třetina ředitelů. Téměř polovina dotázaných na otázku
vůbec neodpověděla. Z toho lze vyvozovat, že se žádného programu nezúčastnili nebo si při
vyplňování nemohli vzpomenout či nechtěli údaje poskytnout.
Záměrem zjišťování bylo vytipovat okruhy nejpotřebnějších a nejdůležitějších součástí
dalšího systematického studia. Počet vyjádření je však pro takovéto podklady příliš malý. Ze
získaných informací proto nelze učinit žádný validní závěr.
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14.9

Kariérní systém, postup

Otázka č. 3 měla za cíl rozkrýt názory ředitelů na časové určení délky funkčního období a na
avizovaný kariérní systém.
Otázka byla složena ze 17 různých tvrzení, k nimž měli ředitelé označit svůj postoj na škále
možných odpovědí (určitě ano - spíše ano - nevím, neumím se rozhodnout - spíše ne - určitě ne).
Souhrn vyjádření ředitelů je uveden v následujícím přehledu:

Názory na funkční období a kariérní systém
Výrok

++

+

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.
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.

68

100

47

29

13

71

90

40

44

12

34

85

55

44

39

143

85

12

12

5

22

96

60

59

60

8

78

75

68

28

87

129

24

16

1

96

71

57

21

12

139

93

17

7

1

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.

95

123

36

3

0

26

90

85

35

21

Ředitelé kariérní vzdělávání potřebují.

90

114

43

8

2

Souhlasím s pravidelnými rekonkurzy na funkci ředitele.

7

58

60

64

68

Je potřeba do svého rozvoje investovat čas i peníze.

78

145

27

4

3

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...).

27

67

89

48

26

29

94

80

38

16

17

80

92

49

19
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Až na výjimky se v odpovědích projevila značná nesourodost názorů. Pilotáž dotazníku
požadovala doplnění škály o střední „únikovou“ možnost, což se nyní ukazuje jako silně
nevýhodné. Respondenti tuto odpověď volili velmi často, a proto mnohdy nelze označit, ke
které straně se náklon názorů přibližuje.
I přes široký rozptyl sebraných názorů lze vyjádřit následující statisticky významná tvrzení:


Budoucí ředitel by měl mít praxi s vedením

ano

přes 65%



Absolvování funkčního studia je nutné nastavit jako povinnost

ano

63%

ještě před nástupem do funkce


Je potřeba do svého rozvoje investovat čas i peníze

ano

87%



Je potřeba každoročně absolvovat proškolení

ano

téměř 90%



Je potřeba studovat metody a systémy řízení – management

ano

84%



Ředitel má pravidelně vzdělávat svůj kolektiv pedagogů

ano

přes 90%



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

ano

65%



Ředitel má podporovat i další pedagogy, ředitele

ano

85%

(např. umožnit praxe, stáže, publikování)


Ředitelé kariérní vzdělávání potřebují

ano

80%



Souhlasím s pravidelnými rekonkurzy na funkci ředitele

ne

přes 50%

Názory na funkční období a kariérní systém (v procentech)
Budoucí ředitel by měl mít praxi s vedením
Absolvování funkčního studia - povinnost před…
Je potřeba do svého rozvoje investovat čas i peníze
Je potřeba každoročně absolvovat proškolení
Je potřeba studovat metody a systémy řízení –…
Ředitel má pravidelně vzdělávat svůj kolektiv…
Ředitel by měl vystudovat vyšší typ školy (Dis., …
Ředitel má podporovat i další pedagogy, ředitele
Ředitelé kariérní vzdělávání potřebují
Souhlasím s pravidelnými rekonkurzy na funkci …
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Podpořené výroky a komentáře:
Při nástupu do funkce je žádoucí mít zkušenosti s řízením z pozice zástupce a mít již
absolvované studium pro vedoucí pracovníky. Tento výrok se shoduje se zjištěním názorů
z oblasti prvního vstupu do praxe.
Komentář.
Ředitel se zkušeností se snáze vyvaruje začátečnických chyb a omylů, nemusí se
soustředit na studium, ale může se plně věnovat problematice řízení školy.

Na rozdíl od pedagogických a příbuzných oborů je pro ředitele potřebné studovat
management a opakovaně procházet proškolením, nejlépe aktualizačním školením 1x ročně.
Komentář.
Ředitelé si velmi výrazně uvědomují přínos takového studia. Získané teoretické
znalosti mohou poskytnout kvalitní základy pro praktická řešení ve škole. Navíc při
současné praxi každoročních změn v legislativních normách, je pro samostatně
studujícího ředitele velmi obtížné, sledovat všechny tyto novinky, rozklíčovat
jednotlivé informace a jejich dopad do praxe v řízení školy, aktualizovat interní
směrnice. Při studiu si zároveň předávají zkušenosti mezi sebou a udržují pracovně
kolegiální sítě.

Ředitel by měl mít vystudován vyšší typ školy. Ředitelé souhlasí s vlastní investicí do svého
vzdělání – a to i ve finanční podobě.
Komentář.
Vzdělání spolu s vysokým morálním kreditem poskytuje člověku základ pro uznání a
respekt. Ředitel s vysokým osobním skóre je rovnocenným partnerem pro vnější
kontakty a škole tím zajistí dobré jméno, stabilní prezentaci a „místo na slunci“.
V současné době může nastat i situace, že ředitel při konkurzu po šesti letech své
místo z jakýchkoli důvodů neobhájí. Studiem tak částečně získává vyšší uplatnitelnost
na pracovním trhu. To však neplatí zcela, neboť naopak vysoce vzdělaný a mezi
kolegy vážený ředitel se pozbytím své funkce stává pro jiné ředitele natolik
ohrožujícím, že se jej obávají přijmout jako řadového učitele. Uvolněný ředitel se tak

75

paradoxně stává v jiné škole nezaměstnatelným. Pak v takové situaci ocení své širší a
hlubší vzdělání, neboť snáze získá pracovní místo v příbuzných odvětvích.

Dobrý ředitel má rozvíjet svůj pedagogický tým jak přímou péčí a vzděláváním, tak i volností
a podporou růstu jednotlivců.
Komentář.
Moudrý ředitel se neobává úspěchů svých kolegů, nevnímá je jako konkurenty. Ví, že
odborné vzdělání a praxe je předpokladem kvalitní práce pedagogů a tím i celé školy.
Je si vědom, že dle kvality jednotlivých článků se odvíjí kvalita celku. Schopní
ředitelé a angažovaní učitelé mají možnost vyučovací proces neustále zlepšovat. Proto
svůj tým podporuje a vede k neustálému vzdělávání.

Ředitelé vítají kariérní vzdělávání. Zároveň se nemohou shodnout v názoru, na co by se měl
postup v kariéře vázat. Jen mírně převažuje názor (pouze u 45% dotázaných), že by to měl být
nějaký vyšší typ studia.
Komentář.
Protože není zpracován kariérní systém ani standard ředitele, je pro ředitele obtížné
zaujímat k této otázce stanoviska. Zejména na malých školách je trápí představa, že se
všichni pedagogové (včetně ředitele) vzdělávají a proto chybí ve výuce. Paradoxně se
tedy z důvodu vysoké aktivity v oblasti dalšího vzdělávání obávají možného
negativního dopadu na kvalitu práce školy.
Ředitelé se shodují v názoru, že jakkoli nastavený kariérní systém, by měl vždy
postihovat konkrétní pedagogickou práci učitele a ředitele.

Skládání účtů ze své práce je sice nepříliš populární, ale je to lepší varianta než pravidelné
plošné rekonkurzy. Ředitelé zmiňují nejistotu způsobenou mocí zřizovatele, obávají se
politické a mocenské libovůle. Ani „skládání účtů“ ale nevnímají jako jistotou, zejména proto,
že neexistují pravidla, která by byla objektivní, spravedlivá a plošně použitelná.
Komentář.
Opět zde vyvstává problematika nedostatečného odborného vedení ze strany
zřizovatelů. Některé obce mají zpracována svá pravidla pro hodnocení práce ředitelů
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(příloha č. 5). Pokud jsou pravidla platná pro všechny typy zřizovaných organizací,
hrozí nebezpečí, že se v nich nepromítají specifika jednotlivých typů organizací,
včetně mateřských škol. Tato situace dosud ovlivňovala pouze odměňování ředitelů,
nyní se dle znění školského zákona týká i vyhodnocování v cyklu funkčního období
ředitelů škol. Zejména v obcích, které pravidla stanovena nemají, se to může
projevovat jako problém. Ředitelé potřebují znát, za jakých podmínek mohou být
vnímáni jako úspěšní, jak budou hodnoceni. A právě proto potřebují objektivní,
nejlépe obecná pravidla pro vyhodnocení činnosti.
Obavy ředitelů, že je zřizovatelé „mají v hrsti“ mohou být oprávněné zejména tehdy,
pokud v obci nefunguje objektivní vyhodnocování ředitelské práce. Navíc nestabilně
působí i možná změna politického složení radnice v průběhu ředitelova funkčního
období.
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14.10 Motivace
Motivační a demotivační faktory k dalšímu vzdělávání ředitelů zkoumaly otázky č. 4 a 5.
Oslovení byli požádáni o výběr 2-4 možností, které oni osobně považují za nejdůležitější.
Procentuální hodnoty vypovídají o tom, kolik procent respondentů označilo kterou konkrétní
možnost jako důležitou z osobního hlediska.

Osobní motivace k dalšímu vzdělávání
počet odpovědí

poměr
v procentech

chci mít rozhled, rozvíjet se

233

91%

zájem o nové, zvídavost

193

75%

změny postupů v pedagogické práci

156

61%

růst prestiže na pracovišti, na veřejnosti

128

50%

velikost a složitost struktury organizace, ve které pracuji

60

23%

možné navýšení platu

52

20%

podporující rodinné klima, zázemí

30

12%

chci využít příležitost k čerpání fondů EU

27

11%

chci uspět při konkurzu

19

7%

chci přednášet, vzdělávat druhé

12

5%

jiné důvody

12

5%

požadavek nadřízeného, zřizovatele

12

5%

výroky seřazené podle četnosti odpovědí

V oblasti vnitřní motivace jsou téměř u všech ředitelů zastoupeny potřeby osobního rozvoje
a růstu, rozhledu, zvídavosti, zájmu o nové. Potřeba osobní prestiže je důležitá pro polovinu
ředitelů.
Získané výsledky podporují názor, že na funkci ředitele zpravidla aspirují aktivní jedinci,
kteří potřebu dalšího celoživotního vzdělávání mají silně rozvinutou a která je tudíž
charakteristickou složkou jejich osobnosti.

Z oblasti vnějších motivátorů jsou nejvíce zastoupeny měnící se postupy a metody
v pedagogické oblasti (přes 60%), dále velikost a složitost struktury organizace a u pětiny
ředitelů též i očekávané navýšení platu.
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Vyhodnocení dokazuje, že vnitřní motivy výrazně převažují nad motivy vnějšími.
Je nejisté, zda se takovýto výsledek potvrdí i v budoucnu, zejména bude-li nově připravovaný
kariérní systém přijat i s pevnou vazbou na finanční odměňování. Je vysoce pravděpodobné,
že se na žebříčku vnějších stimulačních faktorů na vyšší příčku posune právě finanční
motivace.

Co ředitelům brání v dalším vzdělávání
počet odpovědí

poměr
v procentech

obtížná zastupitelnost v práci

143

56%

nic mi nebrání

88

34%

nutnost dojíždění, vzdálenost, nedostupnost

62

24%

rodinné klima, vyšší věk

52

20%

není možný další postup

31

12%

plat mi to stejně nenavýší

30

12%

nestabilní politická situace u zřizovatele

23

9%

nechci studiu věnovat svůj volný čas

16

6%

nechuť, vyhořelost

15

6%

není to povinné, nikdo to po mně nežádá

4

2%

závist kolegů, nevstřícné vedení

1

0%

jiné důvody

37

14%

výroky seřazené podle četnosti odpovědí:

V oblasti zkoumaných demotivačních faktorů je poměrně značný rozptyl v rozložení
odpovědí. I zde respondenti užívali více odpovědí a to v různých kombinacích.
Jako nejvýraznější překážka pro další studium ředitele je uváděna obtížná zastupitelnost
v práci, což uvedla více než polovina ředitelů.
Komentář.
Mateřské školy jsou zpravidla organizace s menším počtem pracovníků a s úsporně
nastavenými pracovními úvazky. V takovém prostředí pak bývá obtížné zajistit zástup
za studujícího pedagoga či ředitele. Navíc zastupování s sebou přináší více problémů,
než pouhou ochotu kolegy k výkonu zástupu. Pokud má MŠ nerovnoměrně
rozvrženou pracovní dobu, je potřeba odpracované hodiny usměrňovat a tudíž v jiných
dnech „vybírat volno“. Tím zase narůstá potřeba dalších hodin u jiného kolegy a
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hodinové přesčasy a výběry jsou „na houpačce“. Protože malé školy řeší obdobné
problémy již nyní při zajišťování dovolených, zástupech za dočasnou pracovní
neschopnost aj., nebudou zřejmě ochotny přistoupit na další komplikaci. Pokud MŠ
má pracovní dobu svých pedagogů rozvrženou rovnoměrně, komplikuje se praxe
zástupů ještě navíc povinností aktuálního rozpisu pracovní doby a placením
nadúvazkových hodin, na což v rozpočtu škol zpravidla chybějí finanční zdroje.

Podle výzkumu je druhou nejčetnější překážkou (pro čtvrtinu ředitelů) nutnost dojíždění, tedy
vzdálenost či nedostupnost vzdělavatelské instituce.
Komentář.
Vliv na tuto překážku má zajisté skutečnost, že v krajích Karlovy Vary a Vysočina
nejsou vysoké školy s pedagogickými studijními obory. Kraj Středočeský sice taktéž
nemá vysokou školu s pedagogickou fakultou, nicméně vzhledem k dojezdnosti do
Prahy je dosažitelnost terciálních studií snadná. V Plzni a Hradci Králové jsou vysoké
školy s pedagogickými fakultami.
Pokud ředitel není motivován k vysokoškolskému studiu, má možnost využít krajské
pracoviště NIDV, pedagogická centra, v některých krajích i střední pedagogické školy
a obdobná pracoviště poskytující další vzdělávací nabídky. Dostupnost těchto institucí
je snadná.

Třetina dotázaných uvedla, že jim v dalším studiu nebrání nic. Zejména pro tuto skupinu
ředitelů je žádoucí zpracovat lákavý studijní program, který by je motivoval k aktivitě
v oblasti celoživotního vzdělávání.
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14.11 Typy a formy dalšího vzdělávání ředitelů
Otázky č. 6 a 7 se zabývaly dalším vzdělávání ředitelů z pohledu upřednostňovaného typu a
délky vzdělávacího programu.

Názory na typy dalšího vzdělávání ředitelů (údaje = počet odpovědí)
popis typu a jeho preference

++

+

0

-

--

jednorázové (1-2 dny)

136

65

19

18

19

funkční studium pro vedoucí pracovníky (i opakovaně)

59

95

41

42

20

systémové = 40 hodin a více (1 semestr)

75

113

31

22

16

specializační studium (1-2 roky)

36

66

67

55

33

terciální = Dis., Bc., Mgr.

67

35

63

41

51

postgraduální

25

48

84

44

56

Z údajů vyplývá, že ředitelé v téměř osmdesáti procentech dávají přednost jednorázovému
proškolení. Výraznou podporu má i funkční a systémové školení, to znamená cyklus
přednášek ukončený během 1-2 semestrů. K těmto variantám se kladně vyjádřilo 154 a 188
ředitelů (60 a 73%). Nerozhodných či odmítavých postojů je menšina.
Zřetelný nárůst nesouhlasu sledujeme u délky dvou a více let studia.

S prodlužující se délkou a náročností studií postupně klesá i ochota k jejich absolvování,
případně narůstá nerozhodnost. Již v otázkách motivace (kapitola 13.10) byla zmíněna úvaha,
zda s uzákoněným kariérním systémem podpořeným finanční pobídkou, nevzroste i zájem
ředitelů po vyšších typech dalšího vzdělávání, zejména o postgraduální studium.

S typem a délkou studia samozřejmě úzce souvisí i jeho forma. Protože dotazník byl určen
pracujícím ředitelům, nebyla ve škále odpovědí vůbec nabízena forma denního studia, ale
pouze formy určené pro pracující.
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Názory na formu dalšího vzdělávání ředitelů (údaje = počet odpovědí)
++

+

0

-

--

prezenční = školení, semináře apod.

175

69

7

4

2

distanční (např. e-learning)

24

50

104

42

37

samostudium, včetně elektronické formy

63

100

47

33

14

kombinovaná
(část přednášek, část distančně + samostudium)

87

101

42

16

11

popis formy a její preference

Názory na formy vzdělávání jsou pozoruhodné z několika úhlů pohledu.
Výrazná preference prezenční formy nepochybně souvisí s vysokou oblibou jednorázových
školení, což bylo potvrzeno zde i v odpovědích o otázku výše. Důvodem může být jak nízká
časová náročnost, tak možnost přesného výběru tématu dle potřeby školy, poměrně nízká cena
školení, rychlé získání nových vědomostí a jejich snadná aplikovatelnost v praxi, možná i
nižší nároky na vlastní aktivitu vzdělávaných ředitelů.
Druhou nejvíce žádanou formou je kombinovaná forma, ke které se kloní 73% ředitelů.
Důvodem může být dostatečná zkušenost s takovou formou. Dalšími důvody pro preference
této formy mohou být např. vytvoření stabilní a déle spolupracující studijní skupiny a tím i
vztahová rovina, kolegialita a vzájemná podpora. V této formě studia je důležitým pilířem
učitel či lektor, neboť vzdělávaní oceňují právě možnost následné konzultace s týmž
lektorem, široký záběr samostudia včetně dovysvětlení některých nejasností. Užívání jak
prezenční, tak elektronické formy vzdělávání je i více aktivizující, časově i finančně úměrné.
Třetí pořadí patří samostudiu. V praxi je již několik let využíváno, ředitelé s ním mají určité
zkušenosti, chtějí v této formě pokračovat. Poměrně vysoký je ale počet ředitelů, kteří o
účelnosti této formy nejsou přesvědčeni, stejně jako těch, kteří s ní spíše nesouhlasí. Aby
samostudium přinášelo opravdu efektivní výsledky, musí být velmi dobře rozmyšleno či
plánováno. Zdaleka ne každý ředitel navíc ovládá techniky, které mu umožní filtrovat
obrovské množství dostupných informací – podle důležitosti, věrohodnosti, užitečnosti,
aplikovatelnosti atd. Někdy může dojít k přehlcení informacemi, které nejsou nijak
zpracovány (nebo nekvalitně), při jejichž snaze o přenos do praxe dochází k nepochopení,
dalším chybám či deformacím. Pro samostudium je nutno ovládat specifické studijní
dovednosti a zejména techniky práce s informacemi.

82

K distanční formě velký počet ředitelů uvedl, že s tímto typem vzdělávání má málo
zkušeností, a proto ji ani nepreferují, ale ani neodsuzují. Mezi nejvýznamnější přednosti
distanční formy neoddiskutovatelně patří její výrazná časová flexibilita podle potřeb
uživatele. Ve většině e-learningových programů je studujícímu zajištěn osobní konzultant,
který má obdobné poslání jako trenér, lektor, učitel. Doporučuje materiály a postupy,
zajišťuje vyjasnění problémů, vyhodnocení výstupů a studijních dávek apod. Jediné, co
studující postrádají, je osobní kontakt a poměrně často je odrazuje i problematičtější
komunikace.

Z uvedeného vyplývá, že sebevzdělávání ve své pracovně u počítače je sice možné a též i
často užívané, ale jednoznačně jsou potřebné a žádané i kontaktní formy dalšího vzdělávání.
Ty umožňují kromě sdělení konkrétních poznatků navíc i aktivní diskuze, tříbení názorů,
udržování a získávání dalších kontaktů, rozvíjení kolegiálních vztahů a tím i otevírání
možností další spolupráce.
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14.12 Vztah mezi délkou praxe a motivací k dalšímu vzdělávání
Kombinací odpovědí na otázky 4-7 (typy a formy studia, motivace a demotivace)
v souvislosti s délkou ředitelské praxe (otázka č. 18) byly zjišťovány vztahy mezi těmito
proměnnými. Kompletní přehledná tabulka je přílohou č. 4. K rozčlenění časové struktury
bylo použito šestileté funkční období ředitelů.

14.12.1

Vývoj motivace k dalšímu vzdělávání ve vztahu k délce ředitelské
praxe

Ze zjištěných souvislostí jsou v oblasti motivace vyhodnoceny jako nejvýznamnější:


zájem o nové, potřeba rozhledu – převládá ve všech časových kategoriích (60-100%)



očekávání navýšení platu je v 1. a 2. funkčním období vyšší než 25%, pak výrazně
klesá



změny pedagogických postupů – v 1. a 2. funkčním období jsou zastoupené méně (jen
64, 50%), v dalších obdobích vzrůstají až na 95%, k závěru kariéry klesají na 80%



růst prestiže vykazuje trvalý mírný nárůst (od 39% na začátku ředitelské dráhy až po
72% na jejím konci)



složitost a struktura organizace v prvních dvou cyklech není vnímána jako výrazný
důvod ke studiu, ve 3.-5. období tento důvod roste až na 55%

V oblasti demotivujících faktorů jsou zaznamenány následující výkyvy či tendence:


nechuť a vyhořelost udávají pouze ředitelé v 1. - 4. funkčním období, starší ne



s růstem počtu let ve funkci rostou demotivující vlivy rodiny a věku



ve středním období (12-18 let) je vnímána nedostupnost vzdělavatelů jako minimální
překážka (pouhých 5% oproti 20-30% v ostatních obdobích)



ředitelé ve 4. funkčním období (18-24 let) 3x častěji než ostatní vnímají nemožnost
dalšího postupu jako důvod proti dalšímu studiu



s rostoucí délkou praxe přibývá odpovědí, že ve studiu nebrání nic, v době nad 30 let
ředitelské praxe opět procento klesá
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údaje v procentech

Vztah mezi délkou ředitelské praxe a motivací k dalšímu studiu
100
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změny v pg. práci
růst prestiže
navýšení platu
složitost organizace

1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období

Vztah mezi délkou ředitelské praxe a překážkami k dalšímu studiu

údaje v procentech
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10
0
1. období 2. období 3. období 4. období 5. období 6. období

Na obou grafech vyjadřujících vztah mezi délkou ředitelské praxe a motivací k dalšímu studiu
je patrný zlom ve čtvrtém nebo v pátém funkčním období, což připadá na věkovou kategorii
kolem padesáti a více let.
Získané informace korespondují s vyjádřením Pola a jeho členěním profesní kariéry. Ředitelé
v této věkové kategorii překonali svůj funkční vrchol a je pro ně příznačný přesun zájmu na
jiné oblasti či aktivity.

14.12.2

Druhy dalšího vzdělávání ředitelů ve vztahu k délce praxe

Názory na druhy dalšího vzdělávání ředitelů ve vztahu k délce praxe se mění poměrně
nevýrazně. U všech funkčních období převažuje souhlas s prezenčním vzděláváním,
samostudiem a kombinovanou formou. U distanční formy převažuje odmítnutí, případně
skupina nerozhodných odpovědí.
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Názory na formu dalšího vzdělávání ředitelů jsou taktéž ve všech skupinách podobně
rozprostřeny. Pozitivně přijímáno je jednorázové, systémové a funkční vzdělávání.
K odmítavému postoji dochází u postgraduálního vzdělávání, což může být zapříčiněno
vysokým podílem ředitelů bez vysokoškolského vzdělání (celkem 52%). Nevýrazné rozdíly
shledáváme u hodnocení specializačních programů. Terciální forma dalšího vzdělávání nemá
podporu u ředitelů na začátku a konci kariéry, ve středních funkčních obdobích ano. To může
být u začínajících ředitelů zapříčiněno přehlcením v začátcích ředitelské funkce vysokým
podílem řešených problémů z oblasti operativy, studiem specializačního studia pro vedoucí
pracovníky, případně dle věku ředitele i péčí o vlastní nezletilé děti. V pozdějším věku ke
konci kariéry již může být snižující se ochota k terciálnímu studiu ovlivněna nižším
uplatněním získaných poznatků z důvodu blížícího se konce profesní kariéry, možná pocitem,
že to již není efektivní, v úvahu připadá též odklon zájmu na jiné oblasti. V případě vlivu
osobní roviny může mít vliv péče o příbuzné (ať staré rodiče, tak vnoučata), vlastní zdravotní
problémy, problémy s učením se, vyšší únava a z toho pramenící zvýšená potřeba odpočinku.

Vztah mezi délkou ředitelské praxe a ochotou dalšího vzdělávání studiem terciálního typu

Další studium ředitelů - potřeba terciálního vzdělávání

údaje v procentech
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3. období
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5. období

6. období

Závěr: nelze jednoznačně doložit vztah mezi upřednostňovaným druhem dalšího vzdělávání a
délkou ředitelské praxe.
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14.13 Poskytovatelé dalšího vzdělávání ředitelům mateřských
škol
Otázky č. 9 a 10 se soustředily na oficiální institucionální poskytovatele - školy a organizace
určené pro vzdělávání pedagogů (vysoké školy, vyšší odborné školy, pedagogická centra,
Národní institut dalšího vzdělávání apod.). Oblast vysokoškolská byla sledována odděleně. Je
to z důvodu, že poskytuje nejen rozvojové programy a specializační studia podle zákona o
pedagogických pracovnících, ale i vysokoškolský stupeň vzdělání a postgraduální vzdělání.
U obou otázek bylo možno označit více odpovědí.

Vysoké školy a VOŠ - znalost současné nabídky studijních oborů
(řazeno podle četnosti odpovědí)

počet odpovědí

nezajímám se, o studiu neuvažuji

89

mám vystudovanou VŠ, nepotřebuji dále studovat

68

alespoň některý program je pro ředitele vhodný

57

v současné době studuji

30

aktivně se zajímám, o studiu vážně uvažuji

28

škola v mém kraji vhodný program nenabízí

17

Počet nezajímajících se a dostudovaných převyšuje počet zajímajících se a studujících
ředitelů. Téměř čtvrtina dotázaných udává, že zná alespoň některý vhodný program pro
ředitele MŠ. Na nedostupnost školy poukazuje malé procento dotázaných.

Jiné vzdělavatelské organizace (NIDV, centra apod.) a jejich nabídka pro ředitele
počet odpovědí
je kvalitní a dostačující

107

jsou nabízeny i systematické celky (např. celoroční)

49

je neucelená (nabízí jednotlivé výseče z problematiky řízení)

103

je nedostatečná

22

Spokojenost i nespokojenost s nabídkou jsou v podstatě v rovnováze. Tato otázka nepřinesla
žádné výsledky, se kterými je možno dále pracovat. Tvrzení je nutno podrobit hlubší analýze,
což pro rozsáhlost a náročnost dotazování není předmětem výzkumu.
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14.14 Osobní zkušenost s prací pro druhé, ochota k takové
činnosti
O zkušenosti s lektorováním, uváděním do praxe, publikační činností apod. se zajímala otázka
č. 10. Bylo možné označit více odpovědí, čehož někteří ředitelé využili.

Aktivní osobní zkušenost s některou z činností podpory
počet
odpovědí

v
procentech

s ničím takovým zkušenosti nemám

167

65%

mám takovou zkušenost

90

35%

37

41%

35

39%

32

35%

26

29%

20

22%

2

2%

Pokud má zkušenosti, tak je to v oblasti:
konzultace, metodické poradenství
vedení stáže / praxe ředitelů

se
zkušeností
celkem

organizace dalšího vzdělávání pedagogů
lektorování
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publikační činnost
mentoring (nebo jiný typ profesního poradenství)

Většina ředitelů nemá žádnou zkušenost s podporou druhým. To je v přímém rozporu s jejich
vyjádřenou potřebou být alespoň na začátku ředitelské kariéry podporován. V otázce č. 2
uvedli, že oni sami byli podporováni bývalými řediteli nebo kolegiálními řediteli, a to celkem
v polovině případů. I ve svých návrzích se často vyjadřovali, že je zapotřebí mít uvádějícího
ředitele.
Z celkového počtu respondentů má zkušenost s lektorskou činností 26 lidí, tj.10%. Je to
mnohonásobně více, než se uvádí ve statistických údajích výroční zprávy České školní
inspekce za školní rok 2010/2011. Důvod tohoto rozdílu spatřujeme zejména v tom, že ČŠI
zahrnula do své statistiky všechny pedagogy, kdežto náš výzkum pouze ředitele. Z toho
vyplývá možný závěr, že ředitelé mnohem častěji než běžní pedagogové působí v roli lektora.
Druhý méně výrazný důvod může být skryt v situaci, že na dotazník odpovídali ředitelé na
základě dobrovolnosti, to znamená, že jsou to aktivní ředitelé. ČŠI své šetření prováděla na
navštívených mateřských školách bez ohledu na aktivitu či pasivitu ředitelů. Lze se proto
důvodně domnívat, že do statistik byli zahrnuti též ředitelé a pedagogové málo aktivní,
nespolupracující, vyhýbající se obdobným aktivitám, případně i nekvalifikovaní.
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Aktivně pomáhající ředitelé se často angažují v několika oblastech současně.
Pouze šest z 90 aktivních organizátorů a lektorů již v současnosti tuto činnost nevykonává či
dále vykonávat nechce, ostatní jsou ochotni i nadále pokračovat.

Oblasti, ve kterých jsou ředitelé ochotni pomáhat druhým
počet odpovědí

v procentech

uvádění začínajícího ředitele

136

53%

metodická a konzultační činnost

70

27%

vedení stáže / praxe ředitelů

68

26%

Publikování

25

10%

lektorování pro učitele

49

19%

lektorování programů pro ředitele

13

5%

nechci nic takového dělat

62

24%

Nadpoloviční většina ředitelů je ochotna se zapojit do uvádění nových ředitelů do praxe. To je
pozitivní zjištění.
Zhruba čtvrtina ředitelů je ochotna poskytovat metodickou a konzultační činnost, nebo praxi
kolegům ředitelům. Na lektorskou činnost pomýšlí přibližně pětina ředitelů, ale jen pro
učitele, lektorovat kolegům ředitelům si troufá maximálně 5%. Publikováni jako podporu, ve
které jsou ochotni se angažovat, uvádí desetina ředitelů.
Čtvrtina dotázaných nechce vykonávat žádnou z nabídnutého výčtu aktivit. Je otázkou, proč
ne, když ve své škole vedou kolegy učitele, zpracovávají různé dokumenty. Pokud si
netroufají na vedení stáže ředitelů, nabízí se poměrně dost jiných možností a to jak z oblasti
osobních konzultací a předávání zkušeností, tak i nekontaktních forem (např. publikování).
Je zajímavé samostatně rozkrýt skupinu ředitelů, kteří nemají žádné vlastní zkušenosti se
vzdělávacími aktivitami pro ostatní a zjistit jejich ochotu „přiložit ruku k dílu“ v této oblasti.
Třetina ze 167 ředitelů bez zkušenosti není ani v budoucnu ochotna se podílet na podpoře
kolegů. Ostatní jsou ochotni zkusit některou ze vzdělávacích aktivit. Největší ochotu tito
ředitelé vyjádřili k uvádění začínajících kolegů včetně vedení stáží a praxí (49% z počtu bez
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dosavadní zkušenosti). Nižší ochotu vyjádřili v oblasti konzultační a metodické činnosti,
případně lektorování. Někteří kladně odpověděli na více než jeden typ podpory.

Jak jsou ředitelé bez lektorské zkušenosti ochotni vzdělávat
druhé
nechce vykonávat
žádnou z činností
54 odpovdí = 32%

uvádění ředitelů,
vedení stáží a praxí
82 odpovědí = 49%

lektorování
18 odpovědí = 11%
konzultační a
metodická činnost
29 odpovědí = 17%

V této souvislosti se nabízí řada doplňujících otázek, např.: Pokud jsou ředitelé ochotni se do
vzdělávacích aktivit zapojit, proč tak nečiní? Nemají odvahu nabídnout své dovednosti a
zkušenosti, čekají na oslovení, chybí jim jistota nebo finanční odměna? A jakou by
potřebovali či uvítali pomoc? Potřebovali by proškolit v postupech vzdělávání dospělých, v
lektorských dovednostech a metodách, či by ocenili jinou podporu? A od koho by tuto pomoc
a podporu požadovali?
Pokud bychom znali odpovědi na výše položené otázky, mohli bychom iniciovat u
vzdělavatelů akreditaci takových programů, které by poskytly ochotným ředitelům dostatek
teoretických znalostí a v případě formy praktických dílen i základních technických a
didaktických dovedností pro vedení seminářů a školení, psaní odborných textů či
konzultantskou práci. Návazně by pak mohli ředitelé aktivně spolupracovat např. s NIDV a
sbírat své první konkrétní vzdělavatelské zkušenosti a postupně se stát aktivními pomocníky
svým kolegům, případně lektory pro širší pedagogickou veřejnost. V praxi je oceňováno
spojení teorie s představením praxe, což z pozice přednášejícího ředitele je velmi výhodné a
účastníky školení žádané.
Poskytování vzdělavatelských „služeb“ je jednou z možností, jak se na vrcholu ředitelské
kariéry bránit vyhoření a udržovat se v aktivitě. Významné je pro ředitele právě zmíněné
zaměření se na nové výzvy - být užitečný, předávat své dobré zkušenosti, sám se dále
vzdělávat. Nedílnou součástí této strategie je i cílené budování jak osobní prestiže, tak
významu primárního školství, předškolní pedagogiky, vedení škol a školského managementu.
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14.15 Doplňující sdělení a návrhy ředitelů
V posledním oddíle dotazníku byl ředitelům poskytnut prostor pro jakékoli vyjádření ke
zkoumané problematice. Dle očekávání jsou vyjádření velmi pestrá, někdy protichůdná,
objevují se i netradiční názory. Ve snaze o utřídění těchto informací bylo použito sloučení dle
obsahu, tzn. vyjádření k šestiletému funkčnímu období, ke kariérnímu systému, k dalšímu
vzdělávání ředitelů a různé.

Přehled nejčastějších a nejvýraznějších námětů:


nesouhlas s plošnými rekonkurzy, s poznámkami:
je to zbytečná zátěž; konkurz je stejně jen formální když pak zřizovatel jmenuje
„svého“ ředitele i mimo doporučení komise; 6 let je krátká doba na poznání školy,
zavedení změn a stabilizaci; nové konkurzy mají smysl při nekvalitních výsledcích
školy; lepší variantou je hodnotit ředitele podle výsledků školy; obavy mají
z nestabilní politické situace v obci, menší obce odbor školství ani nemají; často se v
této problematice úředníci sami těžko orientují - obtížně pak mohou hodnotit kvalitu
práce ředitele – pedagoga
ředitelé souhlasí s konkurzem při nefungujícím vedení školy



kariérní systém ano, s poznámkami:
nevázat jej pouze na studium, ale nastavit jej jako kombinaci kvalitní práce pedagoga
a dalšího vzdělávání; většina zde vyjádřených názorů souhlasí s magisterským
vzděláním pro ředitele MŠ; kariérní systém by měl být skutečně motivační = s
nárokem na platový postup nebo příplatek
problém: plnit si v průběhu funkčního období kredity pro ředitele nebo pro pedagoga?



začátek ředitelské kariéry, s poznámkami:
četné požadavky aby u adepta na ředitele byla důsledně vyžadována povinná praxe
v předškolním oboru; studium pro ředitele absolvovat povinně před nástupem do
funkce; požadavky uzákonit nárok na uvádění začínajícího ředitele; trvá potřeba
konzultací (chybí ředitelské porady)



další vzdělávání ředitelů – shodně ano, s poznámkami:
rozdílné názory jsou na typ studia; několikrát byl vznesen požadavek, aby studium
nebylo jediným kriteriem pro postup v kariérním systému; pro vzdělávání ředitelů je
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nutno upravit podmínky (zastupitelnost v práci, přijímání na VŠ jen na základě
motivačního pohovoru)


časová zátěž ředitelů MŠ
téměř čtvrtina příspěvků poukazuje na příliš vysoký podíl přímé pedagogické práce,
že není možnost zástupu, v mateřských školách chybí normativní místo pro
administrativního pracovníka
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15

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VÝZKUMU

Na základní výzkumnou otázku, zda si jsou ředitelé mateřských škol vědomi potřeby
systematického celoživotního zdělávání v souvislosti s jejich kariérou, jsme získali
jednoznačně pozitivní odpověď. Na druhou část otázky, jak si toto vzdělávání představují,
jsou názory rozdílnější. Přesto lze konstatovat, že přednost mají formy studia, kde se účastníci
setkávají. Ředitelé kromě upřednostňovaných jednorázových akcí podporují systémové,
krátkodobé studium v prezenční či kombinované formě.

15.1

Vyhodnocení podotázek

Jaké byly začátky kariéry ředitele z pohledu připravenosti a podpory při nástupu do praxe?
Jen třetina ředitelů získala před nástupem do funkce zkušenost s řízením, necelých 10% mělo
ukončené funkční studium, polovina ředitelů jej absolvovala do dvou let od nástupu do
funkce, 40% později nebo vůbec ne. Připravenost nastupujících ředitelů lze tudíž hodnotit
jako nízkou, po stránce managementu nevyhovující.
Při uvádění do praxe byla více než třetina ředitelů ponechána bez jakékoli podpory, pětině
pomohl bývalý ředitel, třetině další kolegové. Podpora ze strany úřadů byla nízká (méně než
10%). Ojediněle se vyskytly i negativní postoje okolí a úmyslné ztěžování pozice
začínajícímu řediteli.

Jaké faktory ovlivňují potřeby dalšího vzdělávání ředitelů MŠ?
Oslovení ředitelé nejvíce uváděli potřebu osobního rozvoje a růstu, potřebu mít rozhled,
zvyšovat osobní prestiž, nutnost prohlubování odborných dovedností, velikost a složitost
struktury organizace. Vliv na další vzdělávání mají i překážky, se kterými se ředitelé potýkají.
Velmi výrazně dominuje obtížná zastupitelnost v práci (56%), mnohem méně (24%)
vzdálenost či nedostupnost školy, rodinné klima a věk (20%), pak i další.
V současnosti statisticky významně převažují vnitřní osobní motivy nad motivy vnějšími.

Jaký rozsah a formu vzdělávacích aktivit dalšího vzdělávání ředitelé upřednostňují?
Obdobně jako shledala ČŠI, i v našem výzkumu se potvrdilo, že ředitelé upřednostňují
nejvíce jednorázová školení. Druhým nejžádanějším typem je systémové školení v rozsahu
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jednoho semestru, minimálně 40 hodin. Ředitelé MŠ se nejméně ztotožňují s postgraduálním
studiem, což může pramenit z faktu, že jen část ředitelů má vysokoškolské vzdělání a to ještě
pouze v bakalářském programu. Proto mohou být velmi obezřetní k volbě postgraduálního
studia.
Forma dalšího vzdělávání koresponduje s typem vzdělávání. Takže nejpreferovanější je
jednodenní či krátkodobé prezenční školení. Druhou nejžádanější formou je kombinované
studium s částí přednášek a s částí samostudia. Třetím v pořadí zájmu je samostudium a to i
přes nižší efektivitu přínosu. Distanční formu ředitelé MŠ označují jako nejméně vhodnou,
což pravděpodobně souvisí s tím, že mají s touto formou nejméně zkušeností anebo potřebují
a upřednostňují kontaktní formu.

Mění se vzdělávací potřeby ředitelů v průběhu kariéry ředitele?
Potřeby ředitelů se vyvíjejí, ale vzorek respondentů není natolik rozsáhlý, aby bylo možné
odpovědně činit konečné závěry. Trvale rostoucí tendenci vzhledem k délce ředitelské kariéry
vykazuje potřeba prestiže a potřeba vzdělávání z důvodů složitosti řízení komplikované
organizace. Naopak dle očekávání ke konci kariéry klesá ochota k dalšímu studiu na vysoké
škole.

Mají ředitelé osobní zkušenost s prací pro druhé, jsou ochotni k takové činnosti?
Třetina ředitelů má osobní zkušenost s metodickým poradenstvím, lektorováním, vedením
stáží či organizací dalšího vzdělávání. Až na výjimky chtějí i nadále ve svých aktivitách
pokračovat. Ředitelé, kteří tyto zkušenosti zatím nemají, jsou v nadpoloviční většině ochotni
se zapojit do uvádění nových ředitelů do praxe, v menší míře uvažují o vedení stáží,
metodické a konzultační činnosti. Na lektorské aktivity si troufají výrazně méně.
Čtvrtina oslovených ředitelů se nechce angažovat žádným podobným způsobem.

Jaké názory mají ředitelé na kariérní systém v souvislosti se vzděláváním ředitelů?
Kariérní systém podporují, pro přestup mezi jednotlivými stupni žádají posouzení kvality
práce ve spojení s dalším vzděláváním. Očekávají nárokové finanční ocenění u vyššího stupně
kariéry. Nesouhlasí s plošným a samoúčelným vyhlašováním konkurzů, pokud k tomu nejsou
vážné důvody.
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15.2

Ověření tvrzení

Ředitelé postrádají systematickou podporu při nástupu do funkce.
Toto tvrzení bylo pro výběrový soubor potvrzeno. Ředitelé sami navrhují několik variant
úprav praxe. Nejčastěji požadují uvádějícího ředitele, splněné funkční studium jako podmínku
před nástupem do funkce a krátkodobý souběh dvou ředitelů.

Vzdělávací potřeby a motivace ředitelů se mění v závislosti na délce ředitelské praxe.
Toto tvrzení se nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Pro dostatečně silnou argumentaci byly
získané informace vyhodnoceny jako málo polarizované, nepřesvědčivé, s velkým rozptylem.

Ředitelé souhlasí s potřebou dalšího vzdělávání v souvislosti s kariérním systémem.
Toto tvrzení bylo zcela potvrzeno.
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16

ZÁVĚR

16.1
Informace

Postup kariérním systémem a finanční ocenění
získané

průzkumem

vypovídají

o

ochotě

ředitelů

mateřských

škol

k systematickému vzdělávání. Zároveň dokládají, že ředitelé oceňují význam funkčního studia
managementu a že souhlasí s myšlenkou kariérního systému, kde očekávají hodnocení
pedagogické a ředitelské praxe v kombinaci s dalším odborným i manažerským vzděláváním.
Je proto nutné nastavit kariérní systém tak, aby skutečně motivoval pedagogické pracovníky k
zodpovědné účasti na vlastním profesním rozvoji. Jako významný motivační prvek lze použít
finanční ocenění vztahující se k jednotlivým stupňům. Na rozdíl od specializačního příplatku
vázaného na výkon konkrétní práce je pevně stanovený nárokový příplatek za každou atestaci
více motivujícím právě proto, že jej lze plánovat a dosáhnout u více pracovníků každé školy.
Předpokládáme, že u každého pedagoga i ředitele bude mít absolvované studium zároveň
dopad i na kvalitu jejich práce. Ochotou sebevzdělávat se, získanými znalostmi a praxí
zvyšují svoji „cenu“, rozvíjejí své mimoprofesní dovednosti a tím si zvyšují i obecné šance
lepšího uplatnění na trhu práce.

16.2

Vzdělávání ředitelů mateřských škol

Nejen z oficiálních zpráv, ale i z námi realizovaného šetření, vyplývá potřeba vyššího
vzdělání ředitelů mateřských škol. V současnosti lze doporučit bakalářské studium v oblasti
pedagogiky předškolního vzdělávání a školského managementu. Absolvováním terciálních
studií se rozšíří obecný přehled ředitelů, zkvalitní se jejich práce v pedagogické oblasti i při
řízení školy, stoupne jejich prestiž mezi pedagogy i rodiči, oni sami pozvednou význam
předškolního vzdělávání na veřejnosti. Pedagogickým fakultám lze nabídnout ke zvážení, zda
a jak ovlivní dostupnost kombinovaného studia stávajícím ředitelům.
Výzkum prokázal, že kromě výše zmíněných pedagogických studií se ředitelé jednoznačně
kloní k opakovanému absolvování funkčního studia. Důvodem jsou velmi časté legislativní
změny. Je nutné klást požadavky nejen na ředitele, ale též na předkladatele zákonů a vyhlášek
a práci legislativních výborů Poslanecké sněmovny a celého systému tak, aby zákonné normy
byly kvalitnější a zejména trvalejší a poskytovaly tak dostatečnou jistotu a stálost v delším
časovém období.
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16.3

Ředitelé jako aktéři v poskytování služeb DVPP

Víc než tři čtvrtě ředitelů již spolupracuje nebo by byli ochotni se zapojit do dalšího
vzdělávání na poli lektorování, poskytování konzultací či uvádění do ředitelské praxe. Je
žádoucí podchytit tento latentní zájem a vytvořit ředitelům podpůrné prostředí. Je poměrně
snadné zařídit proškolení, někteří vzdělavatelé mají dlouhodobě takováto školení pro lektory
akreditována (např. NIDV nebo PAU). Náročnějším problémem je budování týmů, kde by si
navzájem mohli pomáhat a také metodické vedení těchto týmů. Jen velmi obtížně dosažitelné
jsou pak navrhované legislativní úpravy – např. právě zakotvení takovéto formy poskytování
podpory do kariérního systému a to včetně druhotných dopadů – zodpovědnosti,
kontrolovatelnosti a odměňování, snížení přímé vyučovací povinnosti, a dalších. Pro
vzdělávací instituce je důležitým úkolem vyhledávat a oslovovat aktivní ředitele, využít jejich
ochoty a tím i zúročit jejich získané vědomosti a zkušenosti. Zvýšení návratnosti investic do
dalšího vzdělávání a studií ředitelů lze provádět právě přenosem na další vzdělávané
pedagogy.

16.4

Metodika pro cyklické hodnocení práce ředitelů

MŠMT rezignovalo na zavedený systém vlastního hodnocení školy. I proto je potřeba předem
stanovit kritéria kvality výkonu ředitelské práce, aby bylo možné ředitele posuzovat, hodnotit
a cíleně směrovat k lepším výsledkům. V současnosti chybí metodika pro vyhodnocování
kvality práce ředitelů mateřských škol ze strany zřizovatele, velká část zřizovatelů má kriteria
pro hodnocení ředitelů škol zpracovaná nedostatečně nebo vůbec ne. Přínosným řešením je
právě metoda „skládání účtů“, které bude ředitel v pravidelných intervalech provádět.
Jako nejzákladnější součásti takového hodnocení je rozbor a vyhodnocení cílů školy,
podmínek, průběhu i výsledků vzdělávání.
Navrhujeme, aby samostatnou částí hodnocení byl právě rozbor činnosti ředitele v oblasti
řízení školy, který by zahrnoval personální vedení, kvalifikovanost a fluktuaci učitelů,
ředitelské práce ve vztahu k obci, zřizovateli, úřadům atd. a samozřejmě i oblast vlastního
vzdělávání ředitele. V této souvislosti je nutno zmínit obecně sdílený názor, že ředitel by měl
specializační funkční studium po čase opakovat. Jako řešení je tudíž vhodné, zakotvit tuto
povinnost do každého funkčního období.
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Vyhodnocování práce ředitele zřizovatelem by mělo mít i odpovídající metodiku a formu.
K tomu by zřizovatelům pomohly standardy výkonu práce ředitele nebo alespoň kariérní
systém pro posouzení péče o odborný růst pedagogů, včetně ředitele.

16.5

Důsledky a návrhy pro management vzdělávání

Je žádoucí sjednotit rozdělené kompetence a legislativně ošetřit systém celoživotního
vzdělávání v českém školství. Pro oblast školství je potřeba zpracovat a uvést v život kariérní
systém jak pro učitele, tak pro ředitele. Do kariérního systému zařadit specializované činnosti
konané v předškolním vzdělávání (např. logopedie, speciální pedagogika, EVVO), zavést
pozici uvádějícího ředitele.
Potřebujeme zpracovat, projednat a upravit standardy výkonu práce učitele a ředitele, které
mohou být pomocným metodickým materiálem pro vyhodnocování kvality řízení školy.
K podmínkám pro konkurzní řízení zavést povinnost již absolvovaného specializačního
vzdělání právě v souvislosti s kariérním systémem (kde se předpokládá 1. atestace jako
podmínka pro výkon ředitelské funkce). K funkčnímu období navrhujeme přiřadit povinnost
absolvování inovativního proškolení v oblasti legislativy v řízení školy.
Je potřeba vzdělávat v této oblasti i úředníky zřizovatelských subjektů.
Pro aktivní zapojování ředitelů do studií je nutno zajistit finanční podporu – prioritou státu by
mělo být zvýšení investic do celoživotního vzdělávání. Zatím existuje podpora rozvoje
lidských zdrojů hlavně díky spolufinancování ESF, příspěvky MŠMT do škol na další
vzdělávání učitelů a ředitelů jsou minimální.
Je třeba využívat i jiné pobídky ke zvyšování zájmu o další vzdělávání nejen u ředitelů škol
(např. placené studijní volno, snížení vyučovací povinnosti uvádějícím učitelům, daňové
odpočty u samoplátců, vzdělávací poukazy a jiné výhody).
Je nutno stanovit požadavky pro poskytovatele vzdělávání – vytvořit jednotný informační
systém a podpůrné mechanismy, zajistit kvalitu, akreditaci a certifikaci dalšího vzdělávání.
Řízení celoživotního vzdělávání ředitelů zaměřit na rozdílné potřeby cílové skupiny, jenž se
liší věkem, praxí i motivací ke vzdělávání.
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Připravovat lektory a učitele dalšího vzdělávání (případně přistoupit k certifikaci lektorů),
dodržovat kvalitativní kritéria, evaluovat a standardizovat kurzy a studijní programy.
Požadavek na uznávání výsledků, přenos kreditů a certifikátů z jiných druhů a typů studia
usiluje o zefektivnění učení s cílem hladkého vstupu do následného formálního vzdělávání. Je
potřeba inovovat i formy studia, výhodné je realizovat modulárně uspořádané učivo.
Orientovat programy na učícího se, znamená využívat i moderní nedirektivní formy a metody
učení (mentoring, e-learning, stáže, distanční vzdělávání atd.).
K úvaze se nabízí zřízení profesní organizace ředitelů, kde by ředitelé byli registrováni a která
by tak měla k dispozici přehled o atestacích ředitelů. Příkladem může být např. Lékařský
odborový klub.

S vysokou mírou autonomie škol v ČR roste náročnost požadavků na výkon ředitele školy.
Možnost systematického budování vlastní kariéry založené na transparentních pravidlech
přispěje k zvýšené motivaci k celoživotnímu učení, k větší zodpovědnosti, sebereflexi a
iniciativě a posílí profesní jistotu, stabilitu i flexibilitu ředitelů.
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