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Abstrakt 

Tato závěrečná práce se zabývá tématem ekonomického a finančního povědomí 

pedagogických pracovníků a jeho vlivu na řízení a hospodaření mateřských škol. Práce se 

skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. První kapitola teoretické části popisuje 

teoretické aspekty školského managementu a předkládá funkce školy. Druhá kapitola 

představuje zákonné požadavky na vedení školy a ředitele školy. Ve třetí kapitole se 

setkáváme se specifiky školského managementu a principy řídícího cyklu. Čtvrtá kapitola 

předkládá přehled řízení a financování škol a problematiku finančního řízení. Praktická část 

závěrečné práce se sestává z jedné hlavní kapitoly, která se zabývá otázkami, jak finanční a 

ekonomické povědomí vnímají pedagogové a jak ředitelé mateřských škol. Cílem závěrečné 

bakalářské práce je zjistit kam sahá jejich finanční a ekonomické povědomí a jaký má vliv na 

řízení a hospodaření mateřských škol, a zda se pedagogové s nižší finanční gramotností mají 

možnost v této oblasti vzdělávat. 

Klíčová slova: finanční a ekonomická gramotnost, finanční povědomí, řízení a 

hospodaření mateřských škol, delegování, školský management  
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Abstract  

This final thesis deals with economic and financial awareness of teachers and its impact on 

management and management of kindergartens. The work consists of two parts - theoretical 

and practical. The first chapter of this part describes the theoretical aspects of school 

management and presents the function of schools. The second chapter presents the legal 

requirements for school management and school director. In the third chapter, we meet with 

the specifics of school management and the principles of the management cycle. The fourth 

chapter presents an overview of the management and funding of schools and financial 

management issues. The practical part of thesis consists of one main chapter, which deals 

with issues such as financial and economic awareness and perception of teachers as directors 

of kindergartens. Final aim of this work is to find out where their ranges of financial and 

economic awareness and how does it affect the management and management of nursery 

schools, and whether teachers with lower financial literacy are able to educate in this area. 

Keywords: financial and economic literacy, impact of financial awareness, control and 

management of kindergartens, use of delegation 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD            1 

TEORETICKÁ ČÁST         3 

1  TEORETICKÉ ASPEKTY ŠKOLNÍHO MANAGEMENTU   3 

2 ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA VEDENÍ ŠKOLY    3 

3 SPECIFIKA ŠKOLSKÉHOMANAGEMENTU     5 

4 PŘEHLED ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ ŠKOL     7 

 4.1 Finanční řízení         8 

 4.2 Řízení školy         10 

5 ROLE PEDAGOGA         12 

6 CO JE FINANČNÍ GRAMOTNOST A PROČ JE DŮLEŽITÁ  15 

PRAKTICKÁ ČÁST         17 

7 CHARAKTERISTIKA PRAKTICKÉ ČÁSTI     17 

 7.1 Cíl výzkumu         17 

 7.2 Stanovené předpoklady        17 

 7.3 Charakteristika výzkumného vzorku      18 

 7.4 Metody výzkumu a jejich popis      18 

 7.5 Pilotní výzkum         19 

 7.6 Analýza výsledků        20 

ZÁVĚR S VYUŽITÍM PRO PRAXI       42 

NÁVRHY A DOPORUČENÍ        43 

SEZNAM LITERATURY         44 

SEZNAM PŘÍLOH          48 

PŘÍLOHY           49 



1 

 

ÚVOD 

 

Být učitelem, je chápáno jako vznešené poslání. Poslání, které s sebou nese krásnou 

ideu vzdělávat mládež na jakémkoli stupni vzdělávání, předávat jim své znalosti a zkušenosti 

a snažit se o to, aby z nich byli vzdělaní lidé. Tato romantická představa pak přichází do styku 

s realitou a omezeními původních představ. 

„Na profesi učitele pak konkrétně působí struktura a principy vzdělávacího systému, 

školská legislativa, koncepce přípravného a dalšího vzdělávání učitelů, média a veřejnost, 

finanční toky. Uvnitř školy jsou to především žáci a jejich rodiče v roli klientů, způsob řízení 

školy, vztah učitele a žáků, vzdělávací systém školy a systém hodnocení.“
1
 

Řízení školy je pak samozřejmě prací o to složitější. Nejedná se jen o zvládnutí 

výchovně vzdělávací části profese, ale především o umění zvládnutí role manažera. 

Zvládnutí této role se ředitelé učí velmi často až v samotném chodu řízení školy.  

„Úvahu na téma, zda je management vědou, rutinní záležitostí či uměním a zda tedy jde 

„naučit“, najdeme ve většině managerské literatury. Obst (1998) v této souvislosti zvažuje 

jaký podíl na řízení mají znalost teorie, manažerský talent a zkušenosti (praxe) u ředitele 

školy. Problém vidí v tom, že u otázek psychologických, pedagogických i sociologických jsou 

skutečné vědecké poznatky méně časté a vesměs méně jednoznačné, takže pokrývají jen část 

problematiky řízení. Z toho odvozuje, že v praxi nemůže být řízení zcela podloženo vědou.“
2
 

Lze-li z uvedeného odvodit, že být kvalitním řídícím pracovníkem ve školství znamená 

osvojit si i dostupné vědomosti z oblasti managementu, lze pravděpodobně vyvodit i závěr, že 

naopak získané vědomosti z oblasti managementu, včetně získaného ekonomického a 

finančního povědomí pedagogických pracovníků bude mít vliv na řízení a hospodaření školy. 

Cílem této práce je posoudit, zda opravdu finanční a ekonomické povědomí má vliv na 

hospodaření školy v užším vymezení soustředění na mateřské školy v Ústeckém kraji. 

                                                           
1
  VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002, 51 

s. ISBN 80-729-0077-3, str. 13 

2
  PRÁŠILOVÁ, Michaela. Školský management: studijní texty pro distanční vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 80 s. ISBN 978-80-244-2574-0, str. 13 
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Teoretická část práce je zaměřena na teoretické aspekty školského managementu a 

vedení mateřských školek. 

V další, praktické, části je formou výzkumu zjišťován stav finančního a ekonomického 

povědomí pedagogických pracovníků MŠ a vyhodnoceno, jak se tento zjištěný fakt promítá 

do procesu řízení škol, jak napomáhá nebo naopak ztěžuje ředitelům řídící proces a popřípadě 

ovlivňuje i výsledky hospodaření škol.  

Průzkum je veden nejen u pedagogických pracovníků, ale respondenty jsou i ředitelé  

vícetřídních mateřských škol, protože lze předpokládat, že v kolektivu pracovníků, kde lze 

vysledovat vyšší finanční a ekonomické povědomí pracovníků lze z pozice managementu lépe 

aplikovat řídící mechanismy jako udělování kompetencí, pravomocí či zastupování a 

z hlediska ředitele zařízení je tedy práce efektivnější s kvalitními výsledky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. TEORETICKÉ ASPEKTY ŠKOLNÍHO MANAGEMENTU 

Školský management má svá specifika, vycházející z podstaty a funkce samotného 

prostředí, které je odlišné od klasického prostředí například managementu ve výrobním 

podniku. 

Funkce školy není jen produkce, v tomto případě s podobou produktu ve formě 

vzdělání. Obecně uznávané funkce školy jsou
3
: 

Funkce kvalifikační 

Funkce personalizační 

Funkce socializační 

Funkce integrační 

Každá z těchto funkcí školy zajišťuje u žáků oblast vědomostí a návyků, které jsou 

nepostradatelné v celkovém kontextu i každý samostatně. 

Školský management je odlišný od klasického tím, že management školy, ředitel, zastupuje 

více funkcí, než jen řídící, rozhodovací, popřípadě vykonávající. Ředitel školy vystupuje i 

navenek svého podniku a to ve vztahu k nadřízeným orgánům, ale i ve vztahu k rodičům a 

další veřejnosti. Současně musí být autoritou pro žáky samotné. Kromě své pedagogické 

činnosti musí zvládat i činnost managementu.  

2. ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA VEDENÍ ŠKOLY 

Pravomoci ředitele i jeho úloha jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb. V platném znění, o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
4
. 

Z hlediska řízení školy je podstatná část dvanáctá tohoto zákona, která řeší školu jako 

školskou právnickou osobu a v § 131 vymezuje funkci ředitele školy. 

                                                           
3
  PRÁŠILOVÁ, Michaela. Školský management: studijní texty pro distanční vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 80 s. ISBN 978-80-244-2574-0,  str. 14 

4
  Dostupný např. z http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-zakona-c-561-2004-sb [on-line,  12 .6. 2012] 

http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-zakona-c-561-2004-sb
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„Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské 

právnické osoby, pokud tento zákon nestanoví jinak.“
5
 

Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel (odst. 2) a z hlediska finančního hospodaření školy je 

podstatný § 133 zmiňovaného zákona: 

1) „Příjmy školské právnické osoby jsou zejména 

a) Finanční prostředky ze státního rozpočtu 

b) Finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků 

c) Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti 

d) Finanční prostředky přijaté od zřizovatele 

e) Úplata za vzdělání a školské služby 

f) Příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby 

g) Dary a dědictví 

2) Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah školské právnické osoby zřizované krajem, 

obcí nebo svazkem obcí ke státnímu rozpočtu.“ 

Z uvedeného vyplývá zjevná závislost ředitele školy na zřizovateli školy, státním rozpočtu a 

na dalších subjektech. 

Hospodaření školy upravuje pak § následující (134), který udává, že hospodaření 

školy se řídí rozpočtem a že majetek má být používán pro účely hlavní činnosti. Kladný 

výsledek hospodaření musí být použit pro úhradu ztráty z minulých let a ke zkvalitnění hlavní 

činnosti. Takové ustanovení je logické, protože získává-li škola hlavní finanční příjmy 

z příspěvku zřizovatele, nečeká se, že bude sama vytvářet zisk. V takovém případě by jistě 

zřizovatel přistoupil k úvahám, zda poskytované příspěvky nejsou příliš vysoké a uvažoval by 

velmi pravděpodobně o jejich snížení. 

 

 

                                                           
5
  § 131 odst. 1) školského zákona  
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Samotnou úlohu a pravomoc ředitele školy určuje pak část patnáctá školského zákona. Tato 

část konkretizuje mnohostrannost ředitelské funkce, jelikož mimo jiné, ředitel školy: 

 Odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby 

v souladu se zákonem a vzdělávacími programy (§164 odst. b) 

 Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb (§ 164 

odst. c) 

 Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 164 odst. e) 

 Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu (§165 odst. 1b) 

 Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem (§ 165 odst. 1 c) 

Povinnosti ředitele školy jsou tedy velmi rozsáhlé, uvážíme-li, že souběžně s nimi je ředitel 

školy povinen vyučovat.
6
 

„Po řediteli se vyžaduje vzdělání a pedagogická praxe v souladu se zákonem 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků. Z těchto norem vyplývá, že ředitel musí splňovat předpoklady pro výkon 

pedagogického pracovníka, dále podmínku délky stanovené pedagogické praxe (3, 4, 5 let 

podle druhu školy) a také musí ve smyslu odstavců 2 a 3 v § 5 z. č. 563/2004 Sb. absolvovat 

studium pro ředitele škol.“
7
 

 

3 SPECIFIKA ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 

„Management je procesem, který probíhá mezi jednotlivcem, resp. Skupinou, který(á) řídí, tj. 

řídícím subjektem a jednotlivcem či skupinou, který(á) je řízen (a), tj. řízeným objektem. 

V rámci tohoto procesu řídící subjekt vytyčuje cíle a prostřednictvím vzájemného působení 

řídícího subjektu a řízeného objektu je z variety disponibilního chování řízeného objektu 

vymezeno takové chování, kterým jsou vytyčené cíle efektivně dosahovány“. 
8
 

 

                                                           
6
  Nařízení vlády 75/2005 Sb. 

7
  PRÁŠILOVÁ, Michaela. Školský management: studijní texty pro distanční vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 80 s. ISBN 978-80-244-2574-0, str. 26 

8
  BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3275-6, str. 12 
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V běžném, výrobním, podniku může management pracovat s jistou hierarchií 

pracovníků, kteří mají jasně specifikované pracovní náplně. Práce směřuje k jasně 

definovanému cíli – výrobku, který má požadované vlastnosti atd. 

Z hlediska školského managementu jsou právě ale toto odlišnosti. Které školský management 

vyčleňují a staví ho na specifickou úroveň. 

Specifika školského managementu tedy zejména jsou
9
: 

 Specifická „výrobní“ činnost, ve které je výstupem působení na lidi (žáky) 

 Nedostatek zdrojů pro důsledné dodržení specializace jednotlivých pracovníků, kteří 

pak jsou nuceni vykonávat různé pracovní činnosti  

 Učitelé školy mají všichni srovnatelné vzdělání a srovnatelné schopnosti rozhodování a 

jistou autonomii v rozhodování. Je těžké přimět je plnit úkoly, se kterými nesouhlasí a u 

kterých nechápou smysl, což klade velké nároky na přesvědčovací schopnosti ředitele 

 Při plnění různých úkolů se může dynamicky měnit hierarchie vztahů podřízenosti a 

nadřízenosti. Často také vzniká přirozená autorita některého z členů týmu postavená na 

vlastní odbornosti ne na určené organizační hierarchii 

 Kvalita výstupu je obtížně měřitelná a často to lze činit až po nějakém časovém úseku. 

Kvality výstupu rovněž může kolísat v závislosti na množství finančních prostředků a 

jejich nedostatek může kvalitu snížit. 

 Otevřený systém, který ovlivňuje vnější prostředí např. i politické a které musí reagovat 

na požadavky zvenčí, které jsou na výuku či postupy výuky kladeny 

Přes všechny specifika je možné konstatovat, že koncepce řídícího cyklu tak, jak je známa 

z klasické manažerské literatury lze aplikovat i ve školství. Tento cyklus se skládá ze tří 

činností, které na sebe navazují a to
10

: 

 Rozhodování 

 Ovlivňování 

 Kontrolování 

                                                           
9
  PRÁŠILOVÁ, Michaela. Školský management: studijní texty pro distanční vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 80 s. ISBN 978-80-244-2574-0, str. 31-33 

10
  BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3275-6, str. 13 
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Výrobní podniky mají ovšem často ještě další specifikum ve své činnosti a tím je 

organizační struktura firmy, která často zahrnuje ekonomický úsek, který má na starosti řízení 

a kontrolu efektivnosti chodu podniku. Tento úsek podává svému nadřízenému, např. 

generálnímu řediteli, řadu analýz a návrhů pro jeho rozhodování a má velký vliv na celkovou 

rentabilitu podniku. 

Ve školství, kde chybí taková organizační struktura, musí i tyto práce vykonávat ředitel 

sám. Samozřejmě, školy zaměstnávají ekonomky (hospodářky), které by měly mít 

ekonomické vzdělání a mohou poskytnout rady, nicméně samotné rozhodnutí je na řediteli 

školy, který ekonomické vzdělání nemá. Zajistit kvalitní ekonomku i na konkrétní úrovni 

mateřských škol je rovněž tedy důležitým bodem správného řízení školy. 

 

 4 PŘEHLED ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ ŠKOL 

Řízení školy ovlivňuje jak státní správa, tak územní samospráva a to dle již zmiňovaného 

školského zákona. 

Státní správu vykonává
11

: 

 Ředitel školy 

 Obecní úřady s rozšířenou působností 

 Krajské úřady 

 Česká školní inspekce 

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 Další ministerstva 

Samosprávu pak vykonává obec či kraj. 

 

 

 

 
                                                           
11

  PRÁŠILOVÁ, Michaela. Školský management: studijní texty pro distanční vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 80 s. ISBN 978-80-244-2574-0, str. 50 
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Financování škol pak probíhá následujícím systémem: 

Ve státním rozpočtu jsou vyčleněny peníze na činnost škol a školských zařízení
12

.  

V tomto balíku peněz se skrývají peníze nejen na platy, ale i výdaje například na učebnice a 

školní pomůcky, či příspěvky na obědy ve školních jídelnách, dotace na mateřské školy atd. 

Dalším dílem jsou školy financovány zřizovatelem. Příspěvek zřizovatele by měl pokrýt další 

výdaje školy, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu (investice, údržba atd.) 

Školy samozřejmě mohou další peníze získávat ještě další činností, například účastí 

v mezinárodních projektech či dalších doplňkových projektů. 

Přestože se zdá činnost škol svázána pravidly a rozpočtovými omezeními, má ředitel školy 

možnosti jak hospodaření školy vylepšit, uplatněním kvalitního ekonomického záměru. 

 

 4.1 Finanční řízení 

 

Z výše uvedeného přehledu požadavků, které jsou kladeny na ředitele škol je 

pochopitelné, že ředitelé škol, zejména ředitelé škol mateřských, nemají vysokoškolské 

vzdělání ekonomického směru. 

Dokonce lze pravděpodobně říci, že není potřeba, aby takové vzdělání měli. Je ovšem 

důležité, aby disponovali některými znalostmi, které jsou nezbytné. Ač škola jako taková 

neplní základní funkci, jakou mají běžné výrobní podniky, tedy maximalizaci zisku, je 

povědomí o finančním řízení důležité. 

„Standardně jsou uváděny tři základní funkce firemních financí: 

a) Získávání peněz a kapitálu z různých zdrojů (financování) 

b) Alokace peněz a kapitálu do různých forem nepeněžního majetku (investování) 

c) Rozdělování zisku 

Alternativně lze identifikovat i funkci čtvrtou, která bývá považována spíše za servisní, 

nicméně nelze ji podceňovat: 

d) Evidence, archivace“
13

 

                                                           
12

  V případě soukromých škol dotace na činnost škol a školských zařízení 
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Pro oblast školství jsou tyto funkce, s výjimkou tvorby dividendové politiky (bod c)) 

běžně použitelné. 

Ač jsou běžné poznatky finančního řízení podniku pro školství jako takové 

nepoužitelné, některé poznatky mají univerzální platnost.  V tomto směru lze uvést obecná 

pravidla finančního rozhodování. 

 „Vyšší výnos se preferuje před nižším 

 Menší riziko se preferuje před vyšším 

 Za vyšší riziko se považuje vyšší výkon (výnos) 

 Preferují se dříve obdržené peníze před stejnou částkou obdrženou později 

 Motivací investování do daného aktiva je očekávání vyššího výnosu, než by přineslo 

investování do jiného aktiva 

 Motivací obecně je zvýšení majetku“
14

 

 

Ač vedení školy nemá jako prioritu maximalizaci zisku, je vždy žádoucí udržet finance 

školy v přijatelných hodnotách tak, aby struktura aktiv i oběžných aktiv byla schopna 

kopírovat strukturu běžných plateb tak, aby nedocházelo k případné platební neschopnosti. Tj. 

cash-flow by nemělo dospět k záporným hodnotám. 

Souběžně je ovšem zbytečné a neefektivní držet přebytečné peníze na běžném účtu, 

který není dostatečně úročený. I proto je vhodné, aby ředitelé škol měli povědomí o příjmech, 

výdajích a dalších možnostech investování, třeba jen krátkodobém.  

Je samozřejmé, že školy nemohou podstupovat investiční riziko spojené s investicemi, 

přesto například krátkodobý termínovaný vklad, je v případě uložení volných finančních 

prostředků rozhodně výhodnější, než nepoužít žádný bankovní produkt k jejich zhodnocení. 

Stejně jako u jiných organizací znamená finanční řízení mateřských škol především 

management příjmů, výdajů, cash-flow a efektivní využívání všech zdrojů, i těch 

nefinančních. Jak již bylo uvedeno, příjmy mateřských škol jsou jednak ze státního rozpočtu, 

pak z rozpočtu zřizovatele, výjimečně přímo z MŠMT a pak také jiné (vlastní, z doplňkové 

                                                                                                                                                                                     
13

  KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8, str. 12 

14
  KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8, str. 32 
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činnosti, z podnikatelských aktivit, sponzorské dary apod.)  Dle Peškové
15

 umí neziskový 

sektor, jehož jsou MŠ součástí, získávat zdroje také vlastní činností a to dokonce v takové 

míře, že tyto zdroje tvoří většinu všech příjmů. Netroufnu si odhadnout, do jaké míry je toto 

tvrzení pravdivé i pro mateřské školy, nicméně potenciál k získávání zdrojů z podnikatelských 

aktivit zde je, ač je omezen platnou legislativní úpravou neziskového sektoru, 

podnikatelských subjektů a předpisy zřizovatelů MŠ. Dalšími možnými příjmy jsou grantové 

a dotační zdroje z fondů EU a to především z Evropského sociálního fondu (EFS) a 

Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Řada mateřských škol se schopným 

managementem tyto zdroje využívá a zvyšuje s jejich pomocí kvalitu a úroveň vzdělávání, 

poskytovaných služeb i celkovou prestiž školy. 

Při finančním řízení mateřský škol je nutné sestavovat rozpočet alespoň ve dvou 

podobách a to na základě legislativní povinnosti rozpočtovými pravidly ustanoveními § 4, § 8 

a § 53 zákona 218/2000 Sb. Školy sestavují rozpočty zpravidla na jeden rok v případě 

neinvestičních cílů a dlouhodobější rozpočty v případě např. investiční výstavby nových 

budov a rekonstrukce škol.  Rozpočet obecně vychází ze strategického plánu organizace a má 

a vyjadřuje finanční plánování dané školy v souladu s její vizí tak, aby pomáhal tuto vizi 

naplňovat. Základním pravidlem užití rozpočtu je jeho účelovost – finanční prostředky 

veřejných rozpočtů je možné vynakládat pouze na účely, ke kterým byly určeny. Funkcí 

rozpočtu pak je stanovení cíle a určení způsobu vhodného financování, rozdělení a efektivní 

alokaci zdrojů, a pak také kontrola správného hospodaření.
16

 Návrh rozpočtu je pak nutné 

předložit ke schválení zřizovateli. 

4.2 Řízení školy 

Od roku 1989, kdy došlo k politickosprávním změnám v českém školství, dochází 

neustále také určitému přizpůsobování řízení škol nejnovějším trendům řízení a 

managementu. Tento proces využití nových způsobů řízení školy je zapříčiněn mimo jiné i 

tím, že školy se stávají součástí tržního systému a musí se tak zákonitě stávat také v určitém 

smyslu konkurenceschopnými. Ve chvíli, kdy rodiče o dost více dbají na vzdělávání svých 

dětí a také mají možnost vybírat z různých typů vzdělávání, již škola musí přizpůsobit svou 

„nabídku“ poptávce po kvalitním, podnětném a zdravém prostředí, schopných učitelích a 

                                                           
15

 Srov. PEŠKOVÁ, Radka. Finanční management školy. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, 83 s. 

ISBN 978-80-7372-216-6 (BROž.), str. 15 - 25. 

16
 Tamtéž.  
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samozřejmě také ředitelce školy, která dokáže toto vše ve „své škole“ zajistit. Ono zajištění 

chodu školy po všech jejích stránkách pak nazýváme řízením školy. Existují různé definice 

„řízení“, z nichž jednu zde předkládám: 

„Řízení je proces, který má přinést žádoucí výsledky za pomoci nejlepšího využití 

lidských, materiálních a finančních zdrojů, které má organizace k dispozici.“
17

 

Každé řízení má několik základních fází (analýza současné situace, konstrukce, neboli 

stanovení koncepce a cílů, provedení těchto cílů a následná evaluace včetně sebehodnocen 

Takovéto řízení mateřské školy by podle Bečvářové
18

 mělo probíhat za spoluúčasti 

všech pedagogických i nepedagogických pracovníků, rodičů dětí a s dostatkem pravomocí 

členů kolektivu. Měla by probíhat spolupráce založená na vzájemné důvěře a toleranci 

s dostatečným respektem vůči všem zúčastněným, respektováním jejich názorů a nápadů a na 

týmové spolupráci vůbec.
19

  

Při takovémto druhu řízení, jehož se mají zúčastnit také pedagogičtí pracovníci 

samozřejmě, jako kdekoliv jinde platí, že čím schopnější je personál, tím lépe se řediteli 

podaří provést s jeho pomocí analýzu, nastavit cíle a přijmout a vykonat potřebná opatření pro 

efektivnější vedení školy. Mají-li pedagogičtí pracovníci povědomí o řídícím procesu, 

financích, finančním plánování a ekonomice vůbec, není nutné ztrácet čas podrobným 

rozborem a vysvětlováním toho kde a jak je nutné ušetřit a proč, kde a jak získat finance na 

chod školy a jejich platy a jakým způsobem toto zlepšovat.  

 „Základním rozdílem (mezi podnikatelským výrobním a školským sektorem
20

) je 

skutečnost, že škola pracuje s živým materiálem – dětmi, žáky, studenty, a proto ve školském 

managementu musí platit i jedna ze základních zásad úspěšnosti a efektivnosti vzdělávacího 

procesu: Děti, žáci a studenti musí chtít – mít touhu spolupracovat, chtít a mít touhu učit se, 

nechat se vychovávat, nechat se měnit. Základním předpokladem k tomu, aby chtěli, měli 

                                                           
17 BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-717-

8537-7, str. 37. 

18
 Tamtéž. 

19
 Srov. BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-

717-8537-7, str. 35-51. 

20
 Poznámka autorky. 
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touhu nechat se učit, vychovávat a měnit, je vytvoření vhodných – motivujících, stimulujících 

– podmínek personálních, materiálních i psychohygienických.“
21

 

 Sebelepší ředitel bez mnohostranně vzdělaného pedagogického personálu mnoho práce 

a změn sám nevykoná. Čím kvalitnější personál má k dispozici, tím lépe pro něj.  Na prvním 

místě samozřejmě stojí pedagogické vzdělání učitelů, které upravuje příslušný zákon, dále pak 

jde o schopnost týmové spolupráce, a přebírání zodpovědností. V neposlední řadě jde i o to, 

aby učitelé věděli, či alespoň tušili, na jakém způsobu financování je školství postaveno, jaké 

jsou nové trendy získávání financí pro školy a jak oni sami mohou tento proces ovlivnit.  

5 ROLE PEDAGOGA PŘI VYTVÁŘENÍ STRATEGIE MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 

Ovšem zde role pedagogů a společná práce pedagogického týmu a ředitele nekončí. Pro 

efektivní fungování školy, samozřejmě i mateřské školy, je nutné mít nastavenou koncepci 

neboli vizi školy.
22

 Tato se obvykle zpracovává na dobu pěti až deseti let. Jedná se v ní o 

formulování dlouhodobé perspektivy a jejích dlouhodobých cílů. V projektech školy pak 

dochází ke zpřesňování a konkretizaci konečné podoby koncepce, protože projekty v sobě 

zahrnují prvořadá témata a úkoly, jejich časové rozvržení a podmínky realizace. Následné 

operativní plánování pak řeší konkrétní dílčí úkoly, které s projektem souvisejí. 

Prostřednictvím plánování a na základě vytvářených strategií je možné zajistit splnění cílů, 

které si vedení školy stanovilo. Eger
23

 na počátku tohoto procesu doporučuje rozlišit devět 

otázek, na něž je potřeba najít odpovědi: 

„ 1. Kde a v jaké situaci se nacházíme? 

   2. Čeho chceme dosáhnout a proč toho chceme dosáhnout? 

   3. Jak toho chceme dosáhnout? 

   4. Kdy toho chceme dosáhnout? 

   5. Za kolik toho chceme dosáhnout? 

                                                           
21

 Srov. BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 154 s. ISBN 80-

717-8537-7, str. 39. 

22 Srov. MÁCHAL, Pavel a Marie HORÁČKOVÁ. Školský management. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a 

lesnická univerzita v Brně, 2009, 131 s. ISBN 978-80-7375-264-4 (BROž.). 

23 Srov. EGER, Ludvík. Personální řízení: (se zaměřením na školství). Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v 

Liberci, 2004, 68 s. ISBN 80-708-3799-3. 
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   6. Kdo by toho měl dosáhnout? 

   7. Jaká rizika je možné zvažovat? 

   8. Máme k dispozici požadované zdroje a prostředky? 

   9. Jaké kontrolní procesy bude nutné provádět?“
24

 

Vlastní proces plánování pak probíhá v dílčích krocích, které na sebe logicky navazují a 

vždy se postupuje od základního rámcového plánu až po detailní plánování. Ve školství se 

rozlišují tři hlavní druhy plánů podle časových úseků, pro které jsou vytvářeny, a to 

dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Dlouhodobý plán se zabývá rozvojem školství jako 

takového.
25

 Opírá se o komplexní prognózu vědy techniky a také národního hospodářství. 

Tvorba takových plánů je velmi obtížná, proto bývají rámcové, otevřené a během procesu 

jejich tvorby jsou podporovány veřejnou diskuzí. „Tyto plány mají podobu projektů týkajících 

se celkového rozvoje výchovně vzdělávací soustavy.“
26

  

Strategické plánování na školách je považováno za střednědobý plán, který se 

zpracovává obvykle na 5 let. Strategie školy je někdy označována také za její koncepci a pro 

její stanovení je nutné vyjít z analýzy současného stavu. Zde je pomoc pedagogů nejen 

žádoucí, ale v mnohých případech také nutná. Zpracuje-li každý pedagog část této analýzy, 

která souvisí jednak s vyučováním, jednak s pohledem veřejnosti na školu, s materiálním 

prostředím školy, dětmi, které mateřskou školu navštěvují a jejich měnícími se potřebami, 

bude analýza o dost přesnější a reálnější, než kdyby ji měl zpracovávat ředitel mateřské školy 

sám. Tento často není v úzkém kontaktu s dětmi ani s rodiči, nepracuje přímo 

v učebnách/hernách s dětmi, není s nimi fyzicky na hřišti či zahradě a tak mu pomoc při 

zpracování analýzy přijde velmi vhod. Je totiž třeba si uvědomit pozitivní, ale i negativní 

vlivy z vnějšího prostředí, postavení školy na trhu nabídky vzdělávání, formulovat silné a 

slabé stránky školy (chceme-li SWOT analýzu), možnosti jejích vnitřních zdrojů a její 

odlišnosti od jiných vzdělávacích zařízení.  Na začátku tvorby strategie je nutné zabývat se 

posláním školy, které vychází nejen z její současné situace, ale také z nové vize do 

budoucnosti. Poslání školy a její postavení by v podmínkách univerzálního a všeobecného 

                                                           
24

 EGER, Ludvík in MÁCHAL, Pavel a Marie HORÁČKOVÁ. Školský management. 1. vyd. Brno: Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, 131 s. ISBN 978-80-7375-264-4 (BROž.), str. 86. 

25 Srov. OBST, Otto. Manažerské minimum pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2006, 121 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1359-0. 

26
 MÁCHAL, Pavel a Marie HORÁČKOVÁ. Školský management. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně, 2009, 131 s. ISBN 978-80-7375-264-4 (BROž.), str. 86. 
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vzdělávání mělo být unikátní pro každou jednotlivou školu. Mělo by obsahovat informace o 

jejích hodnotách a základních prioritách, o tom, kam škola míří a jaká jsou její specifika. 

Vytváření takovéto strategie je zcela klíčovou záležitostí pro každou tedy i mateřskou školu a 

vyžaduje získání a zpracování velkého množství informací řídícími pracovníky, kterým 

v tomto úkolu mají pomáhat právě jejich podřízení pedagogové, aby poskytli řídícím 

pracovníkům dostatečnou podporu a analýza současné situace byla provedena co 

nejkomplexněji a nejefektivněji. V tom samozřejmě hraje roli nejen pedagogické vzdělání 

učitelů, ale také jejich obecný přehled. 

„Vytvoření strategie a rozvoje školy má dvě dimenze – personální a technickou. 

Sebelepší strategie se neuskuteční, nebo nebude úspěšná, pokud ji nepodpoří tým 

spolupracovníků, a proto je nutné nezanedbat motivační stránku věci. V přípravném období je 

třeba seznámit členy pedagogického sboru (popř. i nepedagogické zaměstnance) s výsledky 

analýzy a připravit setkání, které se bude věnovat pouze vznikající strategii. Na tomto setkání 

podporovat tvůrčí atmosféru, která povede k hledání týmové cesty řešení.“
27

 

Pedagogický personál, který se má na strategii podílet je možno podpořit a povzbudit 

jejich zájem otázkami, které zjišťují: jak bude uplatněním strategie zvýšena kvalita výchovy a 

vzdělávání; jak to může zlepšit spolupráci mezi vedením, učiteli, rodiči a zřizovatelem a 

konečně, proč je plán zaváděn a jaké z něj plynou výhody pro konkrétního učitele? 

Zaměstnanci samozřejmě musí být podrobně seznámeni se vznikající strategií a vedení 

školy musí vyslechnout všechny jejich náměty připomínky, nápady. Po sestavení této 

strategie je pak samozřejmě pro její realizaci nezbytně nutné, aby ředitel (či ředitelka) 

mateřské školy byli i nadále v úzkém kontaktu s pedagogy, podporovali je v jejich práci a 

prohlubovali jejich nadšení pro zavádění všech změn se strategií spojených. 

Pro uplatnění strategie v praxi, je nutné dále zpracovat roční, měsíční a týdenní plány, 

v nichž budou co možná nejkonkrétněji zformulovány krátkodobé cíle. Tyto plány jsou 

v kompetenci ředitele a pedagogů, nicméně všichni zaměstnanci školy s nimi musí být 

seznámeni, aby dle těchto plánů mohli postupovat. Plány musí být také přehledné a 

srozumitelné, aby v nich každý zaměstnanec našel své úkoly a podílel se na plnění společně 

stanovených cílů. Hlavním nástrojem hodnocení je pak průběžná kontrola, zda a nakolik byly 

                                                           
27

 MÁCHAL, Pavel a Marie HORÁČKOVÁ. Školský management. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně, 2009, 131 s. ISBN 978-80-7375-264-4 (BROž.), str. 87. 
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cíle splněny, a výstupy z těchto kontrol je pak nutné brát dále v úvahu při evaluaci a přípravě 

dalších kroků plánování.   

Vědomí dobře vykonané práce a pocit profesionálního růstu, které zaměstnancům ředitel 

poskytne, když na ně deleguje úkoly a umožní jim částečné spolurozhodování, je pro 

pedagogy důležitým motivačním faktorem v jejich práci, kteří tím získají větší zájem o práci a 

zvyšování prestiže školy, jejíž jsou součástí. 

Veřejnost a rodiče dětí pak mohou získávat od pedagogů komplexnější informace nejen o 

každodenních činnostech svých dětí, ale také o plánech a připravovaných akcích, o chodu 

školy a mohou pocítit potřebu více se zapojit ať už osobní pomocí, sponzorským darem, nebo 

jinou škole a dětem prospěšnou formou.  

 

6 CO JE FINANČNÍ GRAMOTNOST A PROČ JE DŮLEŽITÁ 

Termín „finanční gramotnost“ můžeme velmi obecně definovat jako schopnost 

porozumět financím a z toho plynoucí schopnost s nimi zacházet. Donedávna se touto oblastí 

lidé příliš nezabývali a většina mladých lidí se učila zacházet s penězi pod vedením a podle 

vzoru svých rodičů.
28

 Jedna z možných definicí finanční gramotnosti je tato: 

 

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu a aktivně vystupoval na trhu 

finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a 

cen a je schopen odpovědně spravovat svůj osobní či rodinný rozpočet. Finanční gramotnost 

je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. 

schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí 

příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod.“
29

 

Definice finanční gramotnosti je strukturovaná, zahrnuje více složek a finanční gramotnost 

jako správa osobních (či rodinných) financí zahrnuje gramotnost peněžní, cenovou a 

rozpočtovou. 

                                                           
28

 Finanční gramotnost: Co to vlastně znamená? [online]. 2012 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://finexpert.e15.cz/financni-gramotnost-co-to-vlastne-znamena 

29
 Finanční gramotnost: nový prvek školní výuky. [online]. 2012 [cit. 2012-03-07] Dostupné z:  

http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-novy-prvek-skolni-vyuky 

http://finexpert.e15.cz/financni-gramotnost-co-to-vlastne-znamena
http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-novy-prvek-skolni-vyuky
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- Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a 

bezhotovostních peněz a transakcí s nimi, ale také správu nástrojů k tomu určených (např. 

běžný účet, kreditní karty, platební nástroje apod.);  

- Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým 

mechanismům a inflaci; 

- Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nutné pro správu osobního (či 

rodinného rozpočtu) jako např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat 

o umístění finančních zdrojů, a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního 

hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky 

specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních 

závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě 

komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či 

služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.
30

 

Z hlediska pedagogických pracovníků v mateřské škole je pro lepší spolupráci s ředitelem 

na vnitřním rozvoji školy jistě důležitá gramotnost peněžní (znát platové tabulky, znát svůj 

příjem a možnosti jak ho zvýšit, mít představu o tom, kolik a kdy škola dostává peněz a jak je 

spotřebovává). Také rozpočtová gramotnost učitelů je z hlediska užší spolupráce a možného 

delegování povinností na zaměstnance pro vedení školy důležitá. Sestavit dobrý rozpočet 

školy je složitý úkol a mít schopný tým lidí, kteří dokáží minimálně připravit určitou část 

podkladů pro tento dokument je velkým přínosem. Zároveň, budou-li mít učitelé jasnou 

představu o tom, kolik má škola k dispozici příjmů, budou-li se částečně podílet na přípravě 

rozpočtu, budou-li mít kompetence k ovlivňování příjmů a výdajů, budou pravděpodobně také 

mnohem účinněji pracovat na tom, aby škola hospodařila se ziskem, který se pak může 

posloužit pro zlepšení a zpříjemnění pracovního prostředí, zaměstnanecké benefity a také na 

další vzdělávání učitelů. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Definice finanční gramotnosti. [online]. 2012 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939


17 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

7 CHARAKTERISTIKA PRAKTICKÉ ČÁSTI 

7.1 Cíl výzkumu 

 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký je současný stav finančního a 

ekonomického povědomí pedagogických pracovníků mateřských škol a vyhodnotit, jak se 

tento zjištěný fakt promítá do procesu řízení škol, jak napomáhá nebo naopak ztěžuje 

ředitelům řídící proces a popřípadě ovlivňuje výsledky hospodaření školy. 

 

Byly vytyčeny tyto dílčí cíle: 

1. Zjistit míru pojmů z finanční, ekonomické a řídící oblasti. 

2. Zjistit míru uplatňování v praxi.  

3. Zjistit míru vlivu na řízení a chod školy. 

 

7.2 Stanovené předpoklady 
 

S ohledem na cíl výzkumného šetření byly stanoveny tyto předpoklady: 

1. Pedagogičtí pracovníci mateřských škol mají finanční a ekonomické povědomí nízké 

nebo téměř žádné.    

2. Pedagogičtí pracovníci mateřských škol nemají potřebu a zájem se podílet na spoluřízení 

školy a na spolurozhodování. 

3. Ředitelé mateřských škol pro řízení a chod školy neočekávají a ani nevyžadují spolupráci 

a spoluúčast pedagogických zaměstnanců. 

    . 
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7.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

K výzkumu jsem použila dotazníkovou metodu sběru dat, výzkum samotný pak 

probíhal v lednu a únoru 2012 v mateřských školách v Ústeckém kraji. Dotazníky byly 

rozesílány elektronickou poštou a dresy respondentů byly získány z internetových stránek dle 

náhodného výběru v oblasti Ústeckého kraje.   

 

VÝZKUMNÝ VZOREK: 

Charakteristika 

respondentů 

Počet 

oslovených 

respondentů 

Návratnost 

dotazníků 

Dotazníkového 

šetření se 

zúčastnilo 

Zastoupeno 

ženy muži 

Pedagogičtí 

pracovníci 

mateřských škol 

100 72 % 72 72 0 

Ředitelé 

mateřských škol 
50 92% 46 46 0 

Celkem 150 78% 118 118 0 

 

 

7.4 Metody výzkumu a jejich popis 
 

K výzkumnému šetření byla použita metoda dotazování formou anonymního 

dotazníku pro pedagogické pracovníky a ředitele mateřských škol. Uzavřené otázky 

vyžadovaly jednoznačné vyjádření. Dotazník byl rozdělen na čtyři části. První část dotazníku 

sloužila pro sběr faktografických údajů o respondentech, druhá až čtvrtá část dotazníku byla 

zaměřena na dílčí cíle práce. Vyhodnocení dotazníku bylo prováděno odděleně pro každou 

skupinu respondentů.  Získané údaje byly zpracovány a vyjádřeny v tabulkových přehledech.  
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Dotazník pro pedagogy: 

1. ČÁST DOTAZNÍKU: Faktografické údaje o respondentech 

                (otázka č.: 1, 2, 3)        

2. ČÁST DOTAZNÍKU: Teoretická znalost pojmů  

                                    (otázka č.: 4, 5, 6, 7, 8)                                

3. ČÁST DOTAZNÍKU: Přínos pro řízení školy      

                                          (otázka č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 

4. ČÁST DOTAZNÍKU: Doplňující otázky  

                                          (otázka č.: 9, 10, 11) 

 

Dotazník pro ředitele MŠ: 

1. ČÁST DOTAZNÍKU: Faktografické údaje o respondentech 

                     (otázka č.: 1, 2, 3)        

2. ČÁST DOTAZNÍKU: Teoretická znalost pojmů  

                                          (otázka č.: 4, 5, 6, 7)                                

3. ČÁST DOTAZNÍKU: Přínos pro řízení školy      

                                          (otázka č.: 10, 11, 14, 15, 16) 

4. ČÁST DOTAZNÍKU: Doplňující otázky  

                                          (otázka č.: 8, 9, 12, 13) 

 

 

7.5 Pilotní výzkum 

Po vypracování jednotlivých otázek dotazníku byl proveden pilotní výzkum 

u pedagogických pracovníků kmenové školy (24 pedagogů), jehož cílem bylo zjistit, zda jsou 

dané otázky dotazníku srozumitelné. Po kladné reakci, co se srozumitelnosti týče, se 

přistoupilo k rozeslání a vlastnímu šetření. 
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7.6 Analýza výsledků 

VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

Ve výzkumu bylo osloveno celkem 150 respondentů (100 pedagogů a 50 ředitelů MŠ). 

Celkem 118 odpovědělo na otázky v dotazníku, z nichž 72 byli pedagogové a 46 zmínění 

ředitelé. Návratnost dotazníku tedy činí 78%.  

Respondenty byly pouze ženy. Převaha zastoupených žen je způsobena feminizací 

předškolního školství. Respondentky byly ve věkovém rozmezí 20 – 50 a více let, přičemž 

nejvyšší počet dotazovaných tvořila věková skupina mezi 41 až 50 lety, následovaná věkovou 

skupinou 50 a více let. Nejméně zastoupenou věkovou skupinou byly učitelky v rozmezí 20-

30 let.  

 

1. ČÁST;  DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY: Faktografické údaje o 

respondentech 

 

Tabulka 1: Otázka č. 1: Váš věk 

Věkové rozmezí Počet respondentů 

20-30 let 2 

31-40 let 11 

41-50 let 42 

51 a více let 17 

 

Výsledky zjištění korespondují s následující položkou, ve které bylo nejvíce zastoupeno 

pedagogů s 15 a víceletou délkou praxí v mateřské škole. 

Tabulka 2: Otázka č. 3: Vaše dosavadní délka praxe v MŠ 

Délka praxe Počet respondentů 

0-5 let 10 

6-10 let 11 

11-15 let 18 

15 a více let 39 

 



21 

 

Vzdělání dotazovaných pracovnic bylo vždy ÚSO pedagogického směru se zaměřením na 

předškolní pedagogiku. Žádná z respondentek neuvedla bakalářské vzdělání, což je do jisté 

míry pravděpodobně způsobeno věkovou strukturou.  

 

Tabulka 3: Otázka č. 2: Vaše dosažené vzdělání 

Dosažené vzdělání 

Odpověď Počet respondentů 

Úplné střední (s maturitou) 72 

Vyšší odborné; bakalářské 0 

Vysokoškolské; inženýrské, magisterské 0 

 

 

2. ČÁST; DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY: Teoretická znalost pojmů 

 

Sedm učitelek uvedlo, že je jim termín finanční a ekonomické povědomí lhostejný a jeho 

smysl je nezajímá. 23 učitelek uvedlo, že teoreticky tuší, co to je, a snad i, že by to mohlo být 

důležité. Největší počet respondentek, 30 (42%), ovšem uvedl, že neví, co pojem znamená a 

nikdy jej neslyšel. Téměř stejné výsledky vykazuje otázka č. 4 – co znamená pojem finanční 

gramotnost. 

 

Tabulka 4: Otázka č. 5: Znáte pojem finanční a ekonomické povědomí? 

„Znáte pojem finanční a ekonomické povědomí?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 23 

Ne 12 

Nikdy jsem pojem neslyšel/a 30 

Nezajímám se o to 7 
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Tabulka 5: Otázka č. 4: Víte, co znamená pojem "finanční gramotnost"? 

„Víte, co znamená pojem „finanční gramotnost“?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 25 

Ne 10 

Nikdy jsem pojem neslyšela 30 

Nezajímám se o to 7 

 

 

Tabulka 6: Otázka č. 6:Víte, kdo je zřizovatelem Vaší školy? 

„Víte, kdo je zřizovatelem Vaší školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 34 

Ne 28 

Nezajímám se o to 10 

 

 

Tabulka 7: Otázka č. 7: Znáte Zákon o pedagogických pracovnících a Nařízení vlády? 

„Znáte zákon o pedagogických pracovnících a Nařízení vlády?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 11 

Ano; ze sdělovacích prostředků 13 

Ne 30 

Nikdy jsem pojem neslyšela 10 

Nezajímám se o to 8 

 

 

Tabulka 8: Otázka č. 8: Znáte platové tabulky, na jejichž základě jste odměňováni? 

„Znáte platové tabulky, na jejichž základě jste odměňováni?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 19 

Ano, ale nerozumím jim 26 

Ne 15 

Nikdy jsem pojem neslyšela 10 

Nezajímám se o to 2 
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Převážná většina pedagogických pracovnic ví, kdo je zřizovatel školy. Zákony, vyhlášky a 

Nařízení vlády, které se týkají oblasti školství vnímají, ale jen okrajově. Pokud se s těmito 

termíny setkali, tak letmo a většinou v médiích, pro svou práci to nijak zvlášť nestudují ani se 

tím nezabývají.  

Tabulka 9: Otázka č. 12: Víte, jakým způsobem je Vaše škola financována a z jakých zdrojů? 

„Víte jakým způsobem je Vaše škola financována a ze kterých zdrojů?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 14 

Ano; ze sdělovacích prostředků 16 

Ne 32 

Nezajímám se o to 10 

 

Téměř 45% respondentek odpovědělo, že neví jakým způsobem a z jakých zdrojů je 

financován chod školy, 10 pedagogů se touto otázkou vůbec nezaobírá, 16 pedagogů získalo 

informace ze sdělovacích prostředků a jenom 14 zaměstnanců (19 %) zná na tuto otázku 

odpověď. Odpovědi respondentů na tuto otázku korespondují s odpověďmi na otázku číslo 11 

„Zajímáte se Vy osobně o chod škol?“, kdy 61% učitelů odpovědělo, že se o chod školy 

nezajímá.  

 

3. ČÁST; DOTAZNÍK PRO PEDAGODY:  Přínos pro řízení školy 

 

Tabulka 10: Otázka č. 13: Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel se nějakým způsobem zapojit do 

spolurozhodování při řízení chodu školy? 

„Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel se nějakým způsobem zapojit do spolurozhodování 

při řízení chodu školy?“ 
Odpověď Počet respondentů 

Ano 16 

Ne 38 

Někdy 8 

Nestojím o to 10 

 

Na otázku odpovědělo 53% dotázaných, že zaměstnavatel neumožňuje zapojení do 

spolurozhodování a řízení školy.   
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Tabulka 11: Otázka č. 18: Máte zájem o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a ekonomické oblasti? 

„Máte zájem o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a ekonomické oblasti?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 2 

Ne 65 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 3 

Nezajímám se o to 2 

 

Zájem o další vzdělávání v ekonomické oblasti potvrdily pouze dvě respondentky, 

jednoznačně převládá odpověď záporná, téměř 90%.    

 

Tabulka 12: Otázka č. 14: Myslíte si, že Vaše kompetence jsou úměrné Vašemu pracovnímu zařazení? 

„Myslíte si, že Vaše kompetence jsou úměrné Vašemu pracovnímu zařazení?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 32 

Ne 18 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 20 

Nezajímám se o to 2 

 

Tabulka 13: Otázka č. 15: Uvítali byste větší kompetence a míru zodpovědnosti za chod školy? 

„Uvítali byste větší kompetence a míru zodpovědnosti za chod školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 2 

Ne 46 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 20 

Nezajímám se o to 4 

 

 

Tabulka 14: Otázka č. 16: Máte pocit, že Vaše vedené školy dostatečně deleguje zodpovědnost a povinnosti i na 

Vás? 

„Máte pocit, že Vaše vedení školy dostatečně deleguje zodpovědnost a povinnosti i na 

Vás?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 35 

Ne 35 

Nezajímám se o to 2 
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Tabulka 15: Otázka č. 17: Myslíte si, že lepší orientace v oblasti finanční a ekonomické by Vám pomohla více se 

zapojit do spolurozhodování o Vaší škole a byla by přínosem pro vedení školy? 

„Myslíte si, že lepší orientace v oblasti finanční a ekonomické by Vám pomohla více se 

zapojit do spolurozhodování o Vaší škole a byla by přínosem pro vedení školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 45 

Ne 30 

Nezajímám se o to 2 

 

 

Tabulka 16: Otázka č. 19:Nabízí a poskytuje Vám zaměstnavatel možnost dalšího vzdělávání ve finanční a 

ekonomické oblasti? 

„Nabízí a poskytuje Vám zaměstnavatel možnost dalšího vzdělávání ve finanční a 

ekonomické oblasti?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 12 

Ne 34 

Nevím 26 

Nezajímám se o to 0 

 

Tabulka 17: Otázka č. 20: Jste přesvědčeni o tom, že pokud bude Vaše finanční a ekonomické povědomí na 

dobré úrovni, můžete zjednodušit řídící práci vedení školy a ovlivnit hospodaření školy? 

„Jste přesvědčeni o tom, že pokud bude Vaše finanční a ekonomické povědomí na dobré 

úrovni, můžete zjednodušit řídící práci vedení školy a ovlivnit hospodaření školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 32 

Ne 16 

Nedokážu posoudit 23 

Nezajímá mě to 1 
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4. ČÁST; DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY: Doplňující otázky 

 

Tabulka 18: Otázka č. 9: Důvěřujete řediteli-ředitelce školy v pracovně-právních otázkách a v otázkách mzdové 

politiky? 

„Důvěřujete řediteli-ředitelce školy v pracovně-právních otázkách a v otázkách mzdové 

politiky?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 39 

Ano, ale ověřuji si to 22 

Ne 3 

Nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a 8 

 

Tabulka 19: Otázka č. 10: Jsou informace, které Vám poskytuje vedení školy ohledně chodu a financování školy 

dostatečné? 

 

67 respondentek se spokojí s informacemi od vedení školy, které dostávají v rámci 

provozních a pedagogických porad. Informace jim připadají dostačující a ponechávají na 

úvaze a vůli vedení školy jak často a v jakém objemu je chce informovat, sami nevyvíjejí v 

tomto směru žádnou aktivitu a neprojevují zájem. 

 

 

Tabulka 20: Otázka č. 11: Zajímáte se Vy osobně o chod školy? 

 

„Jsou informace, které Vám poskytuje vedení školy ohledně chodu a financování školy 

dostatečné?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 67 

Ne 2 

Nedokážu posoudit 2 

Nezajímám se o to 1 

„Zajímáte se Vy osobně o chod školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 28 

Ne 44 
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1. ČÁST; DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE MŠ: Faktografické údaje o 

respondentech 

 

Tabulka 21: Otázka č. 1: Váš věk 

Věkové rozmezí Počet respondentů 

20-30 let 7 

31-40 let 12 

41-50 let 26 

51 a více let 1 

 

Výsledky zjištění korespondují s následující položkou, ve které bylo nejvíce zastoupeno 

ředitelů s 15 a víceletou délkou praxí v MŠ.    

 

Tabulka 22: Otázka č. 3: Vaše dosavadní délka praxe v MŠ 

Délka praxe Počet respondentů 

0-5 let 1 

6-10 let 7 

11-15 let 9 

15 a více let 29 

 

 

Tabulka 23: Otázka č. 2: Vaše dosažené vzdělání 

Dosažené vzdělání 

Odpověď Počet respondentů 

Úplné střední (s maturitou) 38 

Vyšší odborné; bakalářské 8 

Vysokoškolské; inženýrské, magisterské 0 

 

Vzdělání dotazovaných pracovnic bylo téměř vždy ÚSO pedagogického směru se zaměřením 

na předškolní pedagogiku. Pouze 8 ředitelek mateřských škol uvedlo bakalářské vzdělání.  
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2. ČÁST; DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE MŠ: Teoretická znalost pojmů 

 

Tabulka 24: Otázka č. 4: Myslíte si, že Vaši zaměstnanci znají pojmy finanční gramotnost, finanční a 

ekonomické povědomí? 

„Myslíte si, že Vaši zaměstnanci znají pojmy finanční gramotnost, finanční a 

ekonomické povědomí?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 12 

Ne 30 

Nedokážu posoudit 3 

Nezajímám se o to 1 

 

Tabulka 25: Otázka č. 5: Vědí Vaši zaměstnanci, kdo je zřizovatelem Vaší školy a kdo financuje její chod? 

„Vědí Vaši zaměstnanci, kdo je zřizovatelem Vaší školy a kdo financuje její chod?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 40 

Ne 4 

Nevím 2 

 

Tabulka 26: Otázka č. 6: Seznamujete zaměstnance se zákony, vyhláškami a nařízeními vlády, které se týkají 

školství a legislativy ve školství? 

„Seznamujete zaměstnance se zákony, vyhláškami a nařízeními vlády, které se týkají 

školství a legislativy ve školství?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 5 

Ano; pouze okrajově 39 

Ne 2 

 

Tabulka 27: Otázka č. 7: Seznamujete zaměstnance s platovými tabulkami, na základě nichž jsou odměňováni? 

„Seznamujete zaměstnance s platovými tabulkami, na základě nichž jsou odměňováni?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 10 

Ne 32 

Nemají o to zájem 1 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 3 
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3. ČÁST; DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE MŠ: Přínos pro řízení školy 

 

Tabulka 28: Otázka č. 10: Umožňujete Vašim zaměstnancům se nějakým způsobem zapojit do procesu řízení 

školy? 

„Umožňujete Vašim  zaměstnancům se nějakým způsobem zapojit do procesu řízení 

školy?“          

Odpověď Počet respondentů 

Ano 3 

Ano; pouze okrajově 11 

Ne 29 

Někdy 2 

Nemají o to zájem 1 

 

Tabulka 29: Otázka č. 11: Myslíte si, že kompetence jsou úměrné pracovnímu zařazení zaměstnanců? 

„Myslíte si, že kompetence jsou úměrné pracovnímu zařazení zaměstnanců?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 43 

Ne 3 

 

Tabulka 30: Otázka č. 14: Myslíte si, že lepší orientace zaměstnanců v oblasti finanční a ekonomické by Vám 

pomohla více je zapojit do spolurozhodování a byla by přínosem pro vedení a hospodaření školy?  

„Myslíte si, že lepší orientace zaměstnanců v oblasti finanční a ekonomické by Vám 

pomohla více je zapojit do spolurozhodování a byla by přínosem pro vedení a 

hospodaření školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 15 

Ne 11 

Nepřemýšlel/a jsem o tom 12 

Nedokážu posoudit 8 

 

Tabulka 31: Otázka č. 15: Nabízíte a poskytujete zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání ve finanční a 

ekonomické oblasti? 

„Nabízíte a poskytujete zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání ve finanční a 

ekonomické oblasti?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 38 

Ne 6 

Částečně 2 
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Tabulka 32: Otázka č. 16: Jste přesvědčeni o tom, že finanční a ekonomické povědomí pedagogických 

pracovníků na dobré úrovni, může zjednodušit Vaši řídící práci a ovlivnit hospodaření školy? 

„Jste přesvědčeni o tom, že finanční a ekonomické povědomí pedagogických pracovníků 

na dobré úrovni, může zjednodušit Vaši řídící práci a ovlivnit hospodaření školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 29 

Ne 10 

Nedokážu posoudit 7 

 

 

4. ČÁST; DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE MŠ:  Doplňující otázky 

 

Tabulka 33: Otázka č. 8: Poskytujete zaměstnancům dostatek informací o chodu a hospodaření školy? 

„Poskytujete zaměstnancům dostatek informací o chodu a hospodaření školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 30 

Ne 12 

Nemají o to zájem 4 

 

Tabulka 34: Otázka č. 9: Zajímají se zaměstnanci sami ze své iniciativy o chod a financování školy? 

„Zajímají se zaměstnanci sami ze své iniciativy o chod a financování školy?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 2 

Ne 37 

Někdy 7 

 

Tabulka 35: Otázka č. 12: Ve své řídící práci preferujete udělování kompetencí s patřičnou mírou odpovědnosti a 

delegování? 

„Ve své řídící práci preferujete udělování kompetencí s patřičnou mírou odpovědnosti a 

delegování?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 23 

Někdy 20 

Ne 3 
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Tabulka 36: Otázka č. 13: Ve své řídící práci preferujete tzv. úkolování? 

„Ve své řídící práci preferujete tzv. úkolování?“ 

Odpověď Počet respondentů 

Ano 38 

Ne 6 

Někdy 2 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ODPOVĚDÍ RESPONDENTŮ PRO POROVNÁNÍ 

 

Grafické znázornění odpovědí pedagogů, zdali jim zaměstnavatel umožňuje zapojit se 

nějakým způsobem do spolurozhodování při řízení chodu školy: 

Graf 1: Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel se nějakým způsobem zapojit do spolurozhodování při řízení chodu 

školy? 

 

 

Grafické znázornění odpovědí ředitelů, zdali umožňují svým zaměstnancům se zapojit do 

procesu řízení školy: 

Graf 2: Umožňujete Vašim zaměstnancům se nějakým způsobem zapojit do procesu řízení školy? 
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Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, zda si myslí, že jsou jejich kompetence 

úměrné pracovnímu zařazení: 

Graf 3: Myslíte si, že Vaše kompetence jsou úměrné Vašemu pracovnímu zařazení? 

 

 

Grafické znázornění odpovědí ředitelů, zda si myslí, že kompetence jsou úměrné 

pracovnímu zařazení zaměstnanců: 

Graf 4: Myslíte si, že kompetence jsou úměrné pracovnímu zařazení zaměstnanců? 
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Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, zda si myslí, že vedení školy 

dostatečně deleguje zodpovědnost i na ně samotné: 

Graf 5: Máte pocit, že Vaše vedení školy dostatečně deleguje zodpovědnost a povinnosti i na Vás? 

 

 

Grafické znázornění odpovědí ředitelů na otázku, zda preferují udělování kompetencí s 

patřičnou mírou odpovědnosti a delegování: 

Graf 6: Ve své řídící práci preferujete udělování kompetencí s patřičnou mírou odpovědnosti a delegování? 
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Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, zda si myslí, že lepší orientace v 

oblasti finanční a ekonomické, by jim pomohla se více zapojit do spolurozhodování a 

byla přínosem škole: 

Graf 7: Myslíte si, že lepší orientace v oblasti finanční a ekonomické by Vám pomohla více se zapojit do 

spolurozhodování o Vaší škole a byla přínosem pro vedení školy? 

 

 

Grafické znázornění odpovědí ředitelů na otázku, zda si myslí, že lepší orientace 

zaměstnanců v oblasti finanční a ekonomické, by jim pomohla zapojit pedagogy více do 

spolurozhodování a byla přínosem pro vedení a hospodaření školy:: 

Graf 8: Myslíte si, že lepší orientace zaměstnanců v oblasti finanční a ekonomické by Vám pomohla více je 

zapojit do spolurozhodování a byla by přínosem pro vedení a hospodaření školy? 
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Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, jestli jim zaměstnavatel poskytuje 

možnost dalšího vzdělávání ve finanční a ekonomické oblasti: 

Graf 9: Nabízí a poskytuje Vám zaměstnavatel možnost dalšího vzdělávání ve finanční a ekonomické oblasti? 

 

 

Grafické znázornění odpovědí ředitelů na otázku, zda poskytují zaměstnancům možnost 

dalšího vzdělávání ve finanční a ekonomické oblasti: 

Graf 10: Nabízíte a poskytujete zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání ve finanční a ekonomické oblasti? 
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Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, zda jsou přesvědčeni o tom, že 

pokud bude jejich finanční a ekonomické povědomí na dobré úrovni, můžou zjednodušit 

řídící práci vedení školy a ovlivnit hospodaření školy: 

Graf 11: Jste přesvědčeni o tom, že pokud bude Vaše finanční a ekonomické povědomí na dobré úrovni, můžete 

zjednodušit řídící práci vedení školy a ovlivnit hospodaření školy? 

 

 

Grafické znázornění odpovědí ředitelů na otázku, zda jsou přesvědčeni o tom, že pokud 

bude finanční a ekonomické povědomí zaměstnanců na dobré úrovni, můžou 

zjednodušit jejich řídící práci a ovlivnit hospodaření školy: 

Graf 12: Jste přesvědčeni o tom, že finanční a ekonomické povědomí pedagogických pracovníků na dobré 

úrovni, může zjednodušit Vaši řídící práci a ovlivnit hospodaření školy? 
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Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, zda by uvítali větší kompetence a 

míru zodpovědnosti za chod školy: 

Graf 13: Uvítali byste větší kompetence a míru zodpovědnosti za chod školy? 

 

 

 

Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, zda mají zájem o vzdělávání v 

oblasti finanční gramotnosti a ekonomické oblasti: 

Graf 14: Máte zájem o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a ekonomické oblasti? 
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Využití výsledků pro splnění cíle práce 

 

Pro dosažení cílů výzkumu a splnění cíle práce byly stanoveny tyto předpoklady: 

 

1. Předpoklad: 

 

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol mají finanční a ekonomické povědomí nízké nebo 

vůbec žádné. 

 

Zpracováním výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pedagogické pracovníky 

ekonomická a finanční problematika nezajímá vůbec, nebo jen okrajově.  Informace získávají 

částečně ze sdělovacích prostředků a médií, částečně od vedení školy. Zájem o vzdělávání v 

této oblasti prokázaly jen dvě respondentky. Téměř polovina dotázaných je přesvědčena, že 

jejich kompetence jsou úměrné pracovnímu zařazení. V otázkách platů a pracovně-právních 

vztahů důvěřují zaměstnavateli – řediteli mateřské školy. 

 

Na základě těchto získaných informací se domnívám, že se předpoklad č. 1 potvrdil. 

 

2. Předpoklad: 

 

 Pedagogičtí pracovníci mateřských škol nemají potřebu a zájem se podílet na spoluřízení 

školy a na spolurozhodování. 

 

Analýzou získaných údajů bylo zjištěno, že se pedagogičtí zaměstnanci nezapojují do procesu 

řízení školy, necítí potřebu se angažovat v ekonomické a správní oblasti. Po shrnutí získaných 

údajů z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pedagogové nevítají větší kompetence a větší 

míru zodpovědnosti za chod školy. Vzhledem k nízkému delegování úkolů a zodpovědnosti 

nad rámec výchovně vzdělávací činnosti (ze strany ředitelů MŠ – závěry z dotazníků pro 

ředitele) nejsou pedagogové ani zvyklí se aktivně v této oblasti zapojovat. 

 

 Předpoklad č. 2: Vyhodnocené odpovědi tento předpoklad potvrdily.  
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3. Předpoklad: 

 

Ředitelé mateřských škol pro řízení a chod školy neočekávají a ani nevyžadují spolupráci a 

spoluúčast pedagogických zaměstnanců. 

 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že oslovení ředitele mateřských škol, pedagogické 

pracovníky do ekonomického a řídícího procesu nezapojují, domnívají se, že kompetence 

pedagogů jsou úměrné jejich pracovnímu zařazení, neuvítali by větší míru zodpovědnosti za 

chod školy a ani nemají potřebu je v tomto směru dále vzdělávat. Pedagogické zaměstnance 

informují o hospodaření školy a okrajově je seznamují se zákony a vyhláškami, které se týkají 

problematiky školství. Ve své řídící činnosti ředitelé více než udělování kompetencí a 

delegování preferují tzv. úkolování.  

 

Předpoklad č. 3: Tento předpoklad se také potvrdil. 

 

 

 

Předpoklad č. 1: Pedagogičtí pracovníci mateřských škol mají finanční a ekonomické 

povědomí nízké nebo téměř žádné.    

Znění otázky č. 4 v dotazníku pro pedagogy: „Víte, co znamená pojem „finanční 

gramotnost“?“  

Znění otázky č. 4 v dotazníku pro ředitele: „Myslíte si, že Vaši zaměstnanci znají pojmy 

finanční gramotnost, finanční a ekonomické povědomí?“ 

Graf 15: Porovnání odpovědí respondentů 
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Předpoklad č. 2: Pedagogičtí pracovníci mateřských škol nemají potřebu a zájem se 

podílet na spoluřízení školy a na spolurozhodování. 

Znění otázky č. 13 v dotazníku pro pedagogy: „Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel se 

nějakým způsobem zapojit do spolurozhodování při řízení chodu školy?“  

Znění otázky č. 10 v dotazníku pro ředitele: „Umožňujete Vašim zaměstnancům se 

nějakým způsobem zapojit do procesu řízení školy?“ 

Graf 16: Porovnání odpovědí respondentů 

 

Předpoklad č. 3: Ředitelé mateřských škol pro řízení a chod školy neočekávají a ani 

nevyžadují spolupráci a spoluúčast pedagogických zaměstnanců. 

Znění otázky č. 15 v dotazníku pro pedagogy: „Uvítali byste větší kompetence a míru 

zodpovědnosti za chod školy?“  

Znění otázky č. 12 v dotazníku pro ředitele: „Ve své řídící práci preferujete udělování 

kompetencí s patřičnou mírou odpovědnosti a delegování?“ 

Graf 17: Porovnání odpovědí respondentů 
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ZÁVĚR S VYUŽITÍM PRO PRAXI 

 

Touto závěrečnou bakalářskou prací jsem chtěla přiblížit problematiku finančního a 

ekonomického povědomí pedagogických pracovníků mateřských škol. Upozornit 

pedagogické pracovníky a ředitele mateřských škol na nedostatky, které se v této oblasti v 

současné době vyskytují, není jim přikládán význam, aktuálně se neřeší, ale jsou vedle 

výchovně vzdělávacího procesu nedílnou součástí školy.  

Teoretickou část jsem věnovala terminologii pojmů, se kterými se setkáváme v 

procesu řízení školy, aspektům a specifikám školského managementu. Částečně profilem 

ředitele školy a zákonnými požadavky na řízení školy. V dnešní době se na ředitele školy jako 

manažera kladou stále větší nároky, v procesu řízení školy zastává funkci lídra, manažera i 

vykonavatele. Poznatky a podklady pro teoretickou část jsem čerpala z odborné literatury a 

právních pramenů. 

V praktické části své bakalářské práce jsem aplikovala poznatky popsané v teoretické 

části a na základě provedeného dotazníkového šetření vyhodnotila informace od pedagogů a 

ředitelů mateřských škol. Analýzou výzkumného šetření bylo zjištěno, že úroveň finančního a 

ekonomického povědomí pedagogických pracovníků mateřských škol nemá vliv na řízení a 

hospodaření škol, nepromítá se do řídícího procesu a nebylo prokázáno, že by zásadním 

způsobem napomáhal nebo naopak ztěžoval řídící práci ředitelů škol.  Odpovědí obou skupin 

respondentů, se v otázkách, týkajících se stanovených předpokladů, vzácně shodly a 

předpoklady potvrdily. Šetřením bylo ale také zjištěno, že  45% pedagogů je přesvědčeno o 

tom, že pokud bude v budoucnu jejich finanční a ekonomické povědomí na dobré úrovni, 

mohou zjednodušit řídící práci vedení školy (otázka z dotazníku číslo 20), rovněž z odpovědí 

ředitelů mateřských škol v 58% vyplývá, že jsou přesvědčeni o tom, že kvalitní ekonomické a 

finanční povědomí pedagogických zaměstnanců může zefektivnit jejich řídící práci.  
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NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Na základě výsledků výzkumného šetření navrhuji doporučení, která by mohla z mého 

hlediska problematiku finančního a ekonomického povědomí pedagogických pracovníků 

mateřských škol ošetřit. 

Předpokladem pro výkon profese učitelky v mateřské škole je dokončené úplné střední 

odborné vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku. Již během studií je zřejmé, že se 

studentky připravují na úzce specializované povolání ve specifickém oboru, kterým bezesporu 

školství, výchova a vzdělávání je. Při vstupu do praxe nepůsobí absolventky pouze na děti, ale 

přicházejí do styku s vedením školy, s rodiči a s další veřejností (zřizovatel, ČŠI atp.) 

Domnívám se proto, že v dnešní společnosti by mělo být přirozeným trendem mít znalosti 

nejen odborné, nutné k výkonu své profese, ale disponovat i vědomostmi a znalostmi, které 

bezprostředně nesouvisejí s profesní odborností, ale týkají se resortu, ve kterém pracovník 

působí. Konkrétně od pedagogického pracovníka mateřské školy bych kromě odborné 

způsobilosti k výchovně vzdělávací činnosti a běžné občanské finanční gramotnosti očekávala 

i finanční a ekonomické povědomí týkající se oblasti školství. Doporučovala bych věnovat 

této problematice pozornosti již během studia na pedagogických školách, aby absolventky 

vstupovaly do praxe již obeznámeny se specifiky školského managementu v oblasti 

financování a hospodaření škol, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti odměňování a v 

neposlední řadě v oblasti legislativy. V rámci učící se organizace by bylo vhodné získané 

vědomosti během praxe aktualizovat a doplňovat například formou jednorázových školení v 

rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Zastávám názor, pokud bude mít ředitel coby manažer v týmu pracovníky ekonomicky 

a finančně zdatné s náležitými vědomosti a přehledem, má možnost udělovat kompetence i 

mimo výchovně vzdělávací oblast, rozšířit management školy, zefektivnit řídící proces a 

zkvalitnit klima školy.     

V čem vidím přínos pro školský management: 

Zpracování daného tématu může být přínosem pro výuku v příslušném modulu 

školského managementu nebo může dát podnět k případnému otevření programu DVPP v 

oblasti ekonomické gramotnosti, včetně návrhu rámcového obsahu (kurikula) tohoto 

programu. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA A 

 

 

Dotazník pro pedagogy 

 

Milí respondenti! 

Tento anonymní dotazník, který se týká pedagogických pracovníků, 

poslouží k získání dat a odpovědí, na jejichž základě se pokusím o potvrzení 

mé teze v otázce problematiky finanční gramotnosti a jejího vlivu na 

pedagogy. Bude součástí bakalářské práce na toto téma. 

 Otázky mají vždy právě jednu odpověď. Jejich zodpovězením nestrávíte 

déle, jak 10 minut času. 

 

 

1. Váš věk: Vyberte odpověď. 

2. Vaše dosažené vzdělání: Vyberte odpověď. 

3. Vaše dosavadní délka praxe v MŠ: Vyberte odpověď. 

4. Víte, co znamená pojem „finanční gramotnost“?: Vyberte odpověď. 

5. Znáte pojem „finanční a ekonomické povědomí“?: Vyberte odpověď. 

6. Víte, kdo je zřizovatelem Vaší školy?: Vyberte odpověď. 

7. Znáte zákon o pedagogických pracovnících a Nařízení vlády?: Odpověď. 

8. Znáte platové tabulky, na jejichž základě jste odměňováni?: Odpověď. 

9. Důvěřujete řediteli-ředitelce školy v pracovně-právních otázkách a v otázkách 

mzdové politiky?: Vyberte odpověď. 

10. Jsou informace, které Vám poskytuje vedení školy ohledně chodu a financování 

školy dostatečné?: Vyberte odpověď. 

11. Zajímáte se Vy osobně o chod školy?: Vyberte odpověď. 
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12. Víte jakým způsobem je Vaše škola financována a ze kterých zdrojů?: Odpověď. 

13. Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel se nějakým způsobem zapojit do 

spolurozhodování při řízení chodu školy?: Vyberte odpověď. 

14. Myslíte si, že Vaše kompetence jsou úměrné Vašemu pracovnímu zařazení?: Vyberte 

odpověď. 

15. Uvítali byste větší kompetence a míru zodpovědnosti za chod školy?: Odpověď. 

16. Máte pocit, že Vaše vedení školy dostatečně deleguje zodpovědnost a povinnosti i na 

Vás?:  Vyberte odpověď. 

17. Myslíte si, že lepší orientace v oblasti finanční a ekonomické by Vám pomohla více se 

zapojit do spolurozhodování o Vaší škole a byla by přínosem pro vedení školy?: Vyberte 

odpověď. 

18. Máte zájem o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a ekonomické oblasti?: 

Vyberte odpověď. 

19. Nabízí a poskytuje Vám zaměstnavatel možnost dalšího vzdělávání ve finanční a 

ekonomické oblasti?: Vyberte odpověď. 

20. Jste přesvědčeni o tom, že pokud bude Vaše finanční a ekonomické povědomí na 

dobré úrovni, můžete zjednodušit řídící práci vedení školy a ovlivnit hospodaření školy?: 

Vyberte odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za čas strávený vyplňováním dotazníku. 

Svatava Šímová 
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PŘÍLOHA B 

 

Dotazník pro ředitele MŠ 

 

Milí respondenti! 

Tento anonymní dotazník, který se týká ředitelů mateřských škol, poslouží 

k získání dat a odpovědí, na jejichž základě se pokusím o potvrzení mé teze 

v otázce problematiky finanční gramotnosti. Bude součástí bakalářské 

práce na toto téma. 

 Otázky mají vždy právě jednu odpověď. Jejich zodpovězením nestrávíte 

déle, jak 10 minut času. 

 

 

1. Váš věk: Vyberte odpověď 

2. Vaše dosažené vzdělání: Vyberte odpověď. 

3. Vaše dosavadní délka praxe v MŠ: Vyberte odpověď. 

4. Myslíte si, že Vaši zaměstnanci znají pojmy finanční gramotnost, finanční a 

ekonomické povědomí?: Vyberte odpověď. 

5. Vědí Vaši zaměstnanci, kdo je zřizovatelem Vaší školy a kdo financuje její chod? 

Vyberte odpověď. 

6. Seznamujete zaměstnance se zákony, vyhláškami a nařízeními vlády, které se týkají 

školství a legislativy ve školství? Vyberte odpověď. 

7. Seznamujete zaměstnance s platovými tabulkami, na základě nichž jsou odměňováni? 

Vyberte odpověď. 

8. Poskytujete zaměstnancům dostatek informací o chodu a hospodaření školy?    

Vyberte odpověď. 

9. Zajímají se zaměstnanci sami ze své iniciativy o chod a financování školy? Vyberte 

odpověď. 

10. Umožňujete Vašim  zaměstnancům se nějakým  způsobem zapojit do procesu řízení 

školy?  Vyberte odpověď. 
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11. Myslíte si, že kompetence jsou úměrné pracovnímu zařazení zaměstnanců? Vyberte 

odpověď. 

12. Ve své řídící práci preferujete udělování kompetencí s patřičnou mírou odpovědnosti 

a delegování? Vyberte odpověď. 

13. Ve své řídící práci preferujete tzv. úkolování?  Vyberte odpověď. 

14. Myslíte si, že lepší orientace zaměstnanců v oblasti finanční a ekonomické by Vám 

pomohla více je zapojit do spolurozhodování a byla by přínosem pro vedení a 

hospodaření školy? Vyberte odpověď. 

15. Nabízíte a poskytuje zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání ve finanční a 

ekonomické oblasti? Vyberte odpověď. 

16. Jste přesvědčeni o tom, finanční a ekonomické povědomí pedagogických pracovníků 

na dobré úrovni, může zjednodušit Vaši řídící práci a ovlivnit hospodaření školy? 

Vyberte odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za čas strávený vyplňováním dotazníku. 

Svatava Šímová 


