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Resumé 

 

 

Název: 

Školní řád jako nástroj řízení školy. 

 

Tato bakalářská práce se pokouší odpovědět na otázku: Jaké znaky musí mít 

školní řád, aby byl efektivním nástrojem pro řízení školy? Vychází přitom 

z předpokladu, že školní řád může plnit roli efektivního nástroje školského 

managementu. Teoretická část se zabývá rozborem odborné literatury s cílem najít 

oblasti, ve kterých je možné podpořit efektivitu školního řádu. Formulované 

hypotézy jsou pak podrobeny kritice v praktické části práce. Ta je založena na 

dotazníkovém šetření mezi řediteli základních škol a na analýze vybraného vzorku 

konkrétních školních řádů. Zjištěné závěry mohou být zajímavým podnětem pro 

úvahy řídících pracovníků ve školství nad funkcí a účelem školního řádu. 

 

Klí čová slova: školní řád, školský management 
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Summary 

 

Title: 

School rules as a tool for school management. 

 

This bachelor thesis attempts to answer the following question: What features 

must the document of school rules have to be an effective tool for school 

management? It is assumed in my work that the school rules can serve as an 

effective tool for school management. The theoretical part of this thesis deals with 

the analysis of literature and related terminology. It aims to search the areas, in 

which it is possible to support the efficiency of school rules. In the practical part of 

this thesis, then, the defined hypotheses are subjected to criticism, which is based on 

both a questionnaire research elaborated among the principals of elementary schools 

and on an analysis of chosen examples of particular school rules. The results can 

serve as an interesting input and reflection for the school management in the issue of 

functioning, as well as benefits of school rules. 

 

Key words: school rules, school management 
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Úvod 

 

Školní řád je dokumentem, se kterým se setkal snad každý. Obvykle se tak stalo 

v průběhu povinné školní docházky, někdo jej zná také jako vnitřní normu 

organizace, ve které pracuje. Kolik jeho různých podob bychom si vybavili, tolik 

bude i názorů na jeho roli. Někteří vzpomínáme na každoroční zářijové seznámení s 

jeho obsahem, nejlépe hned první vyučovací den nového školního roku, jiní na 

hlášení ředitele školy, kde nabádal žáky k poslušnosti a chování dle školního řádu. 

Pro další z nás žije školní řád pouze jako vzpomínka na text v žákovské knížce. 

Nebo jako noční můra v podobě opisování jeho nekonečných pravidel či vážný 

výraz ve tváři učitele doprovázený slovy: Ty jsi porušil školní řád! Školní řád má 

mnoho tváří – jinou ukazuje učitelům, jinou žákům a jejich rodičům. Jinak jej vidí 

vedení školy.  

A právě  úvaha o tom, co je účelem školního řádu a k čemu vlastně tento 

povinný dokument slouží, stála na samém počátku naší práce. Za dobu své 

pedagogické praxe jsme měli zkušenost s několika školními řády a nutno říci, že 

vždy stály jaksi „v pozadí“. Zaměstnanci školy o nich věděli, věděli o nich žáci i 

někteří rodiče, ale hlubší smysl jejich existence se ztrácel. Jakoby se školní řád míjel 

se skutečným, každodenním životem školy.  

Cílem našeho bádání je pokusit se ukázat, že školní řád do školy opravdu patří. 

Nezní to absurdně, dobře si uvědomujeme, že jeho vytváření školám nařizuje zákon. 

Ale takový dokument může být formální, bez skutečné role. Nás zajímá, jak může 

školní řád působit na školní prostředí a jak jej může ovlivňovat. Budeme hledat cestu 

k efektivnímu dokumentu, který má jasný a smysluplný účel. Chceme vědět, proč 

jsou některé školní řády tak dlouhé a proč jiným čtenář stěží porozumí, kdo stojí u 

jejich zrodu a kterými cestami se vlastně dostanou ke svým uživatelům. Zapátráme 

po jejich možnostech a uplatnění. A možná se nám podaří, jak doufáme, poodkrýt i 

efektivní znaky jeho nezastupitelné úlohy v procesu řízení školy.  

Než si představíme výzkumný plán, jež má za úkol nás k tomuto cíli dovést, 

považujeme za vhodné věnovat krátkou pozornost použité odborné literatuře. 

 

 

 



 8 

1. Hodnocení literatury  

 

Problematika školních řádů nepatří ani v pedagogice, ani v oblasti školského 

managementu k hojně zpracovávaným tématům. Alespoň takový dojem  jsme získali 

při analýze dosavadního stavu odborného zájmu o otázku školních řádů. Autoři, 

kteří jí věnovali své studie, se obvykle zaměřují na kázeňský rozměr školního řádu a 

zkoumají jej v prvé řadě jako dokument, jež upravuje pravidla chování ve škole a 

současně přispívá k jejich kodifikaci.  

Takové dílčí pohledy na školní řád jako nástroj kázně a na jeho úlohu v utváření 

a upevňování kázeňské politiky školy podávají například V. Vojtová1 nebo S. 

Bendl2. K otázce osvětlení fungování pedagogicko – psychologických motivů ve 

vztahu k formulaci školních pravidel uvádí zajímavé názory J. S. Cangelosi.3 

Hlouběji se pak otázkou školního řádu zabývá Bendlova kniha s názvem Školní 

kázeň. Metody a strategie4. Zde se již autorův zájem neomezuje jen na kázeňskou 

roli školního řádu, nýbrž kniha poukazuje také na některé formální a obsahové 

charakteristiky tohoto dokumentu, a vyvozuje tak možná pravidla pro funkční školní 

řád v oblastech jeho struktury, obsahové vyváženosti, formulace pravidel apod.  

Strukturou školních řádů, pravidly pro jejich tvorbu a pro účinnou formulaci 

pravidel, a v neposlední řadě i vlastním účelem školních norem, se ve svých studiích 

zabývají  také J. Michalík5 a P. Vacek6. J. Solfronk7 navíc dává zjištěné skutečnosti 

do vztahu k řízení školy. V tomto ohledu je jeho studie ojedinělá. Všichni uvedení 

autoři opírají svá tvrzení mimo jiné o vlastní studium školních řádů a ukazují, 

jakými cestami by se odborný zájem o tyto dokumenty mohl ubírat. Za cenné 

příspěvky k problematice považujeme jejich autorské návrhy vzorových školních 

řádů. Návody na jejich tvorbu či praktické rady a tipy k používání školních řádů 

                                                 
1 VOJTOVÁ, V. Kázeňská politika školy. Komenský. 2004-2005, roč. 129, č. 3.  
2 BENDL, S. Reinterpretace kázně v současné škole. Pedagogická orientace. 2005, č. 2. ISSN 1211-
4669. 
3 CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: 
Portál, 1994. ISBN 80-7178-014-6. 
4 BENDL, S. Školní kázeň: metody a strategie. Praha: Institut sociálních vztahů, 2001. ISBN 80-
85866-80-3. 
5 MICHALÍK, J. Školní řády – hledisko právní, obsahové a strukturální. Pedagogická orientace. 
2003, č. 2.  ISSN 1211-4669. 
6 VACEK, P. Analýza školních řádů a její pedagogicko – psychologické souvislosti. Pedagogická 
orientace. 2000, č. 1.  ISSN 1211-4669.  
7 SOLFRONK, J. Školní řády a řízení. Liberec: Technická univerzita, 2000. ISBN 80-7372-054-x. 
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nalezneme také v pracích J. Pavlišové8, F. Štěpánka9, Z. Součka10 a M. Veselé11. Pro 

tvůrce školního řádu bude přínosem hlavně právní rozbor jeho ustanovení a 

formulace pravidel ve vztahu k zákonné normě, jež podává posledně jmenovaná 

autorka. Bezesporu zajímavý pohled na školní řády „v praxi“ předkládá z pozice 

inspektora ČŠI J. Maslarová.12 

Protože naše téma charakterizuje školní řád jako nástroj řízení školy, je namístě 

připomenout i vhodnou literaturu z oblasti školského managementu. Čtenář zde 

nalezne principy i teorie řízení školy, včetně právní specifikace úlohy vnitřních 

organizačních norem a směrnic pro chod organizace. Základní přehled podávají H. 

Marinková13, M. Prášilová14 a F. Bacík15.  

Pro oblast teorie výzkumu nám byla nezastupitelnou inspirací vícepřípadová 

studie s názvem Česká základní škola.16 Čerpali jsme z ní podněty především v 

oblasti pojetí výzkumu, formulování výzkumných otázek a sestavování výzkumného 

plánu.  

   Uvedli jsme zde hlavní zdroje informací pro zmapování teoretického rámce 

tématu školních řádů. Ve části případů se bohužel jedná o starší literaturu, obvykle 

z doby 90. let minulého století, kdy se v souvislosti s přechodem škol do právní 

subjektivity a postupnou změnou požadavků společnosti na úlohu školního řádu, 

stávalo toto téma aktuální. K novějším studiím patří pouze práce M. Veselé a Z. 

Součka.  

Absence hlubšího zájmu o toto téma není zarážející. Dá se předpokládat, že 

školní řád je vnímán jako tradiční dokument, u něhož školy ví, jak jej tvořit a 

                                                 
8 PAVLIŠOVÁ, J. Řízení a správa školy. In BENDL, S.; KUCHARSKÁ, A., aj. Kapitoly ze školní 
pedagogiky a školní psychologie. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2008. ISBN 978-
80-7290-366-5. 
9 ŠTĚPÁNEK, F. Řízení školy. Na pomoc ředitelům škol a učitelům. Brno: Signet, 1993. ISBN 80-
900605-1-x. 
10 SOUČEK, Z. Jak vytvořit školní řád.  In Trojan V. aj. Vedení školy v praxi: vše, co potřebujete k 
úspěšnému řízení školy!. Praha: Josef Raabe, 2003-. ISSN 1801-8343. 
11 VESELÁ, M. Školní řád. Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol. 2010, č. 6. ISSN 1214-
8679. 
12 MASLAROVÁ, J. Nemám rád školní řád. Moderní vyučování. 1998, roč. 4, č. 4. ISSN 1211-6858. 
13 MARINKOVÁ, H. Vnit řní řízení a správa školy. In SOLFRONK, J. Kapitoly ze školní pedagogiky. 
Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-747-8.  
14 PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1415-5.         
15 BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. aj. Kapitoly ze školského managementu. Praha: 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-86039-49-8. 
16 DVOŘÁK, D.; STARÝ, K.; URBÁNEK, P.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Česká základní 
škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1896-8.  
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používat – ostatně vychází ze starších vzorů –, a tudíž není potřeba jej zásadně 

problematizovat. Přesto nám poskytla dostupná literatura dostatečné množství 

podnětů pro formulování východisek našeho výzkumu. 
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2. Plán výzkumu 

 

Než přistoupíme k samotné otázce školního řádu a jeho místa mezi nástroji 

managementu školy, považujeme za vhodné představit si plán našeho výzkumu. 

Můžeme jej charakterizovat jako scénář, který zachycuje klíčové body našeho 

zájmu, a umožňuje nám tak metodologicky uchopit vytčený problém, či jako 

výzkumnou strategii, jejímž cílem je uspořádat oblasti výzkumu do lineárně 

řazených kroků.  

Cesta k samotnému výzkumnému plánu vedla přes ideový a prováděcí projekt. 

Zatímco prvně jmenovaný rozpracovával prvotní myšlenku výzkumu, prováděcí 

projekt již nastiňuje možné hypotézy a základní kroky k posouzení jejich 

relevantnosti. Nutno však poznamenat, že už v průběhu tvorby plánu výzkumu došlo 

k jeho částečnému odklonu od prováděcího projektu, vyvolanému hlubší analýzou 

výzkumného problému.  

Jak je uvedeno výše, pro formulaci našeho výzkumného plánu jsme zvolili 

výzkumný design J. Maxwella, použitý autory vícepřípadové studie Česká základní 

škola.17 Tento tzv. Maxwellův model se skládá z pěti klíčových prvků uspořádaných 

do tvaru obdélníku. Jeho vrcholy bývají označovány jako cíle, konceptuální rámec, 

metody a zajištění kvality. Centrální pozici ve středu útvaru pak zaujímá pátý prvek 

nazvaný výzkumné otázky. Těchto pět prvků je spojeno vzájemnými vazbami. 

Kupříkladu cíle jsou ve vzájemné interakci s podmínkami, ze kterých výzkum 

vychází (konceptuální rámec), působí na výběr vhodných metod a zásadně se 

vztahují k výzkumným otázkám. Ty zase určují možné metody a podmínky pro 

zajištění kvality výzkumu. Konceptuální rámec pak ovlivňuje nejen cíle, nýbrž také 

otázky, kvalitu výzkumu atd. Klíčové postavení ve středu obrazce přitom zaujímají 

výzkumné otázky, jež jsou současně dopřednou i zpětnou vazbou, a plní úlohu 

hlavního strategického bodu celého výzkumu. Výzkumník je musí mít neustále na 

zřeteli, neboť vedou přímo k cíli, a snižují riziko zabloudění do slepé uličky.  

Uvedený model zároveň popisuje průběh výzkumu, jeho jednotlivé kroky 

představuje v logicky a metodicky správném pořadí, a rýsuje tak výzkumnou 

strategii. Můžeme si tedy celý plán představit lineárně. Ačkoli je všech pět prvků ve 

vzájemné interakci, označíme si vrchol zvaný cíle jako počáteční bod našeho 

                                                 
17 DVOŘÁK, D. aj., s. 44.  
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výzkumného plánu a přes konceptuální rámec a výzkumné otázky dojdeme 

k metodám a podmínkám zajištění kvality naší práce. 

 

2.1 Cíle výzkumu 

 

Výchozím bodem našeho výzkumu je stanovení cílů výzkumu. Je jich několik a 

vzájemně se kvalitativně odlišují, nejsou však v hierarchické závislosti. Obecný cíl 

naší práce jsme formulovali takto: Určit takové znaky školního řádu, které z něj 

činí efektivní nástroj pro řízení školy. 

Po vzoru zmíněné vícepřípadové studie jsme vedle obecného cíle zařadili jednak 

odborný cíl, ale také cíle osobní a praktické. Proč? Připadalo nám účelné podpořit 

naši práci již v samém počátku dalšími motivačními prvky. Zatímco obecný cíl 

vystihuje v podstatě téma naší práce, ostatní cíle zachycují související aspekty a 

ambice výzkumníka, posilují vědomí smysluplnosti výzkumu. I v situaci, kdy se 

nám obecný cíl bude vzdalovat, či se ukáže jako nedosažitelný, bude možné 

dosáhnout alespoň dílčího úspěchu v jiné rovině.  

Odborný cíl se oproti obecnému cíli více zaměřuje na oblast našeho zájmu, je 

jeho konkrétním vyjádřením. Neukládá nám pouhé určení znaků, nýbrž chce přímo 

zmapovat funkční prvky školního řádu ve vztahu k řízení školy. Sousloví 

„zmapovat funkční prvky“ nám dává za úkol vyvodit z odborné literatury, respektive 

z konkrétních školních řádů obecné znaky, následně prověřit jejich funkci ve vztahu 

k řízení školy a předložit je v podobě uceleného, vnitřně konzistentního přehledu.   

Specifické postavení přisuzujeme osobním cílům. Cíle Vyzkoušet si 

výzkumnou práci a Stanovit zásady pro efektivní tvorbu a používání školního 

řádu v procesu řízení školy jsou vyjádřením vlastních očekávání spojených s první 

výzkumnou zkušeností i profesních ambicí výzkumníka v pozici ředitele základní 

školy. Právě druhý cíl již obrací pozornost do praktické roviny, a tudíž k účelnosti a 

smysluplnosti výzkumu pro školský management. Do této oblasti pak plně směřují 

dva vytyčené praktické cíle – Pomoci ředitelům škol vytvořit efektivní školní řád 

namísto pouze formálního dokumentu a Podpořit vnímání smysluplnosti 

školního řádu a jeho efektivní používání jako nástroje řízení školy. Oba spojuje 

třetí z praktických cílů, jež chce prostě a jednoduše Obrátit pozornost ředitelů škol 

k možnostem, jež školní řád v oblasti řízení školy nabízí, a to jednak formou 

závěrů tohoto výzkumu, jednak prostřednictvím účasti respondentů na jeho realizaci.  
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2.2 Konceptuální rámec 

 

Co je to konceptuální rámec výzkumu? Pokud nám cíle ukázaly směr, 

konceptuální rámec je krajinou, ve které se pohybujeme. Je svorníkem mezi cíli 

výzkumu a výzkumnými otázkami. Zahrnuje veškeré relevantní názory, představy a 

teorie, stejně jako poznatky dosavadního výzkumu a míru zpracování problému. 

Patří sem odborná literatura, tematické studie, v našem případě také příslušné právní 

předpisy. Neměli bychom opomenout ani obecné postoje odborné veřejnosti, tedy 

ředitelů škol, k předmětu našeho zájmu. Jejich jakési předporozumění je obsaženo 

již v uvedených praktických cílech. První z nich je postaven na předpokladu, že část 

ředitelů chápe školní řád jako víceméně formální dokument, a odtud se ve formulaci 

druhého cíle odvíjí potřeba objasnit smysluplnost této vnitřní normy, tedy fakt, že 

školní řád může být funkční. Tyto první hypotézy odrážejí osobní zkušenost 

výzkumníka – ředitele základní školy - a jsou v rozporu s jeho profesionálním 

postojem. Proto je nutné do konceptuálního rámce výzkumu zahrnout také osobní 

názory autora, jeho zkušenosti i praktické dovednosti spojené s realizací výzkumu. 

Autorův postoj chápejme jako přesvědčení, že lze zmapovat funkční prvky 

školního řádu a že je to účelné.    

 

2.3 Výzkumné otázky 

 

Výzkumné otázky nestojí v centru našeho schématu náhodou. Jsou osou, ke 

které se vztahují zbylé čtyři klíčové prvky výzkumu. Výzkumné otázky z nich 

vycházejí, absorbují je v sobě, jsou jejich vyjádřením, a konstituují tak systém 

dopředných vazeb. Zároveň plní důležitou úlohu zpětné vazby a neustále nám 

podávají reflexi o tom, zda jsme se od našeho výzkumného záměru neodchýlili, a 

korigují správný směr. Je zapotřebí je neustále vztahovat zpět k cílům a ostatním 

klíčovým prvkům výzkumu tak, aby byl zajištěn teoretický i praktický soulad celého 

strategického plánu. Pro zdůraznění těchto vazeb použil J. Maxwell obousměrné 

šipky.    

Hlavní výzkumnou otázku jsme formulovali následujícím způsobem: Co dělá 

školní řád efektivním nástrojem v procesu řízení základní školy? Věříme, že je 

namístě učinit krátký rozbor této otázky a osvětlit tak aspekty, jež z ní vyplývají. 
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Proto k jejím jednotlivým částem uvedeme krátký komentář (v následujícím textu 

jsou klíčová slova výzkumné otázky zvýrazněna). 

Pod slovy „Co dělá školní řád efektivním nástrojem“ nacházíme otázku po 

faktorech, jež působí na školní řád, a znacích, které tento školní řád obsahuje. 

Relevantní jsou přitom pro náš výzkumný zájem ty znaky, prvky a faktory školního 

řádu, jež musí uvedená vnitřní norma obsahovat, aby byla, respektive mohla být 

efektivním nástrojem školského managementu. Nejedná se přitom o volné pole 

působnosti, školní řád je norma, jejíž obsah a funkci do značné míry určují 

odpovídající právní předpisy. Prvním krokem proto musí být právní vymezení 

školního řádu, objasnění jeho místa v systému školského práva a vnitřních norem 

školy. Při zpětném pohledu tedy vidíme, že už v těchto dvou bodech se nám 

výzkumná otázka vztahuje zpět k vytyčeným cílům (obecný a odborný cíl) a je 

zakotvena v konceptuálním rámci výzkumu (školní řád jako právní dokument).  

Co rozumíme pod slovy efektivní nástroj? Efektivní, rovná se účelný, účinný.18 

Nástroj vnímejme jako prostředek k dosažení či dosahování cíle. Efektivní nástroj 

vede k cíli cestou nejmenšího odporu, s minimem ztrát, nebo dosažený užitek 

převyšuje vynaložené úsilí. Efektivní školní řád tedy není pouze formálním 

dokumentem, z toho prostého titulu, že je „povinným, předepsaným dokumentem“ 

(za předpokladu, že ředitel školy nepovažuje za jediný účel jeho existence mít 

splněnu zákonnou povinnost, pak i formální dokument plní svůj účel), nýbrž živou, 

smysluplnou normou, jejíž tvůrci i uživatelé jsou si vědomi, k jakému cíli směřuje a 

jak jej mohou účelně používat. Jak je zřejmé, mísí se zde subjektivní i objektivní 

faktory a různá očekávání založená na skutečnosti, že školní řád ovlivňuje dění ve 

škole a její chod a že má vliv na školní klima a kulturu jejího prostředí.    

Tato efektivita je výsledkem manažerského působení ředitele školy. Tímto se 

dostáváme k procesu řízení, jehož subjektem je právě ředitel školy, který v rámci 

své organizace definuje zdroje, subjekty a jejich potřeby, vytváří a komunikuje vize 

a stanoví od nich odvislé cíle. Při úvaze nad úlohou školního řádu v procesu řízení se 

ukazují relevantními otázky jako například Jakou úlohu ředitel školy školnímu řádu 

v procesu řízení vlastně přisuzuje? Jak jej dovede při řízení školy využít? Jak silný je 

v dokumentu vliv formálních pravidel (právní předpisy)? Jaké postupy užívá při 

tvorbě této vnitřní normy? Kdo je k její tvorbě přizván a má tak potažmo možnost 

                                                 
18 KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům, 1996, s. 82. ISBN 80-90-1647-8-1 
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podílet se na řízení školy? Do jaké míry je řád živým, aktuálním dokumentem a zda 

probíhá jeho pravidelná evaluace? Komu všemu jako nástroj slouží? Tyto a další 

otázky se staly základem pro formulaci dílčích výzkumných otázek, jak je uvedeno 

níže. 

V samém závěru se naše výzkumná otázka zužuje na oblast procesu řízení 

základní školy. Je to dáno působením autora v této oblasti vzdělávání a souvislost 

s prezentovanými osobními cíli je evidentní. Základní soubor přitom tvoří školní 

řády všech základních škol, a to bez ohledu na jejich velikost, druh školy, 

zřizovatele, polohu a zaměření školního vzdělávacího programu. Předmětem našeho 

zájmu jsou tak školní řády všech soukromých i státních základních škol, úplných i 

neúplných, praktických i speciálních, včetně škol při léčebnách a dětských 

domovech. Nedomníváme se, že by takto širokým vymezením byly pominuty 

některé důležité skutečnosti. Školní řády se v případě těchto druhů škol opírají o 

totožná ustanovení právních předpisů i stejné obecné podmínky činnosti. Jejich 

ředitelé navíc splňují v zásadě stejné kvalifikační předpoklady.     

Jak vidno z předloženého rozboru, hlavní výzkumná otázka má pevné zakotvení 

v námi stanovených cílech i vymezeném konceptuálním rámci práce. Předjímá také 

možnosti použití konkrétních metod pro realizaci výzkumu a otevírá některá kritéria 

pro zajištění jeho kvality. Pro lepší porozumění výzkumnému problému jsme si 

předběžně stanovili dílčí výzkumné otázky. Zde uvádíme jejich přehled: 

• Jaký prostor vymezují školnímu řádu právní předpisy? 

• Jak probíhá a v čem se liší tvorba školního řádu na různých základních 

školách? 

• Jaký je vzájemný poměr práv a povinností zakotvených ve školních řádech 

různých základních škol? 

• Má počet pravidel, tedy délka školního řádu, zásadní vliv na jeho efektivitu? 

• Komu či kterým skupinám subjektů umožňuje školní řád podílet se na řízení 

základní školy? 

• Jak komunikují různé základní školy svůj školní řád s účastníky vzdělávacího 

procesu? 

• Jsou prvky školního řádu závislé na zřizovateli školy? 

• Zajišťují pravidelná evaluace školního řádu a jeho aktualizace efektivnost? 

• Jak a v čem se liší způsob formulace pravidel školního řádu u různých 

základních škol? 
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• Je školní řád výrazem stylu vedení základní školy? 

• Jaké manažerské postupy aplikují ředitelé základních škol při tvorbě, realizaci 

a evaluaci školního řádu? 

 

2.4 Metody 

 

Pro realizaci našeho výzkumu jsme zvolili kombinaci dvou metod. Jedná se o  

dotazování a analýzu dokumentů. Ačkoli jsme si vědomi skutečnosti, že v případě 

kvalitativního výzkumu by bylo ideální vést dotazování formou řízeného rozhovoru, 

zvolili jsme s ohledem na časovou a technickou náročnost takového postupu 

dotazníkové šetření. Otázky na respondenty i kritéria pro obsahovou a formální 

analýzu školních řádů jsme sestavili na podkladě studia odborné literatury. Od takto 

dvoustranného přístupu jsme očekávali vyšší míru objektivity výzkumných závěrů 

stejně jako posílení kvality výzkumu.   

 

2.5 Zajištění kvality 

 

Posledním bodem našeho výzkumného plánu je oblast kvality výzkumu. Otázka 

však zní: Jak této kvality dosáhnout? Již jsme zmínili použití dvou výzkumných 

metod, které se navzájem doplňují a korigují. To považujeme za první krok, 

v ideálním případě ještě doplněný o předvýzkum. To by nám postačovalo u 

kvantitativního šetření, kde bychom hledali četnost zastoupení, respektive míru 

výskytu sledovaného jevu. My jsme však náš výzkum již dříve označili za 

kvalitativní. Není naším cílem pouze popsat a konstatovat fakta, nýbrž do jisté míry 

se jedná o vytváření konstrukcí, hypotéz a jejich následné objevování. Konkrétně 

řečeno, výsledkem bude výpověď o znacích, zásadách a postupech, které lze na 

základě provedeného šetření považovat za efektivní prvky školního řádu. 

Stanovením osobních cílů jsme vpustili do výzkumného procesu osobnost 

výzkumníka, jeho názory a dosavadní zkušenost, vystavili jsme se riziku 

interpretační předpojatosti. A domníváme se, že se jejich subjektivnímu působení 

v naší práci nevyhneme, neboť to u kvalitativního výzkumu není beze zbytku 

možné. Jsme však přesvědčeni, že vyjadřování osobních očekávání, ale také 

výzkumníkovy nejistoty má v průběhu výzkumu své místo a může být pro kvalitu 

výzkumu přínosem.  
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Cíle 

 
 

Metody 

 
 

Zajištění 
kvality 

 
 

Konceptuální 
rámec 

 
 

Výzkumné 
otázky 

Avšak kde je u takto předestřeného výzkumu míra pravdivosti? Domníváme se, 

že to není shoda tvrzení se skutečností, jak by mohl čtenář očekávat. My 

nekonstatujeme fakta, nýbrž vyvozujeme hypotézy, které při určité míře souhlasu 

respondentů můžeme potvrdit jako platné (ale nikoli pravdivé ve smyslu klasické 

teorie pravdy). To, že určité množství ředitelů potvrdí svou dobrou zkušenost 

s nějakým jevem či postupem, je odrazem pouze jejich zkušenosti, která se 

v prostředí jiné školy nemusí opakovat. Určitou jistotu nám pak poskytují jevy 

založené na psychických vlastnostech člověka, na jeho potřebách a odtud pramenící 

motivaci. Proto by byla na místě spíše komplexní studie se zpětnou vazbou od 

účastníků vzdělávání na dané škole, s prožitím atmosféry školy a kultury jejích 

subjektů.  Toto však v rozsahu naší práce není možné a nezbývá nám, než pracovat 

s hypotézami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obr.1. Interaktivní model výzkumné strategie (Maxwell, 2005, s.5) 

 zdroj: DVOŘÁK, D.; STARÝ, K.; URBÁNEK, P.; CHVÁL, M.; WALTEROV Á, E. Česká základní škola Vícepřípadová studie. 

           Praha: Karolinum, 2010,s. 45. ISBN 978-80-246-1896-8. 
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2.6 Závěr 

 

Sestavením výzkumného plánu jsme otevřeli cestu k samotné realizaci našeho 

šetření. Praktickým pomocníkem při jeho tvorbě se ukázal použitý Maxwellův 

model, jež nám umožnil smysluplně formulovat jednotlivé kroky našeho výzkumu. 

Než přikročíme ke zpracování teoretických východisek našeho tématu, kde se vedeni 

stanovenými cíli plně ponoříme do námi vymezeného konceptuálního rámce, 

abychom hledali odpovědi na výzkumné otázky, chceme připomenout, že v průběhu 

naší práce může dojít ke změně plánu. Plán výzkumu není dogma, jež by nás beze 

zbytku zavazovalo, nýbrž funkční model práce plně podřízený efektivitě našeho 

výzkumu.   
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3. Výzkumné hypotézy 

 

Obecným cílem naší práce je Určit takové znaky školního řádu, které z něj 

činí efektivní nástroj pro řízení školy. Než však přistoupíme k analýze 

jednotlivých jeho částí, je namístě položit si otázku Co je to školní řád? a definovat 

si tak pojem, jež bude pro naše další úvahy klíčový. Uvedenou otázkou se zároveň 

ptáme po smyslu školního řádu, stejně jako po účelu, pro který je vytvořen.  

Běžná laická odpověď, tak si ji ostatně i my pamatujeme ze svých školních let, 

by zněla asi takto: Školní řád jsou pravidla chování ve škole. Ve skutečnosti je obsah 

tohoto dokumentu podstatně širší. Pedagogický slovník nám definuje řád školy jako 

součást povinné dokumentace školy. Říká, že charakterizuje výchovnou filozofii 

školy, přístup k žákům, jejich práva a povinnosti a má ve svém obsahu zahrnout 

pravidla chování žáka, docházky do školy, zacházení s učebnicemi, povinnost 

chránit zdraví své i spolužáků, plnění vnitřních pravidel režimu školy a provozu 

školy, povinnosti pracovníků školy.19  

M. Prášilová řadí školní řád mezi tzv. regulativy. Jsou to pomocné nástroje 

v procesu řízení školy, které regulují běžný chod školy a pravidelně se opakující 

situace. Považuje je za důležité, neboť tím „je garantován plynulý průběh denního 

chodu školy“ a „šetří se tím čas i síly všech zúčastněných“, protože „vedení školy 

zasahuje až v okamžicích, kdy je zapotřebí zásadního rozhodnutí nad rámec všech 

zavedených regulativů“.20 

Také H. Marinková popisuje školní řád jako jednu z organizačních norem, 

pomocí níž řídící subjekt „upravuje svou vlastní organizační strukturu a procesy 

řízení“. Ve školním řádě jsou „zpravidla vymezeny požadavky na chování žáků, 

učitelů i ostatních pracovníků školy. Jeho součástí bývají řády upravující podmínky 

užívání odborných učeben, laboratoří apod.“21 

 J. Pavlišová uvádí, že „školní řád dává řediteli školy možnost stanovit dětem, 

žákům a zákonným zástupcům podmínky, za kterých bude probíhat výchova a 

vzdělávání“.22 

                                                 
19 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Nové, rozšířené a 
aktualizované vydání. Praha: Portál, 2009, s. 253. ISBN 978-80-7367-647-6.  
20 PRÁŠILOVÁ, M.; s. 41.         
21 MARINKOVÁ, H.; s.107 – 108. 
22 PAVLIŠOVÁ, J.; s. 44. 
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J. Michalík, který se ve své studii zamýšlí nad právním významem a smyslem 

školních řádů, dospívá k přesvědčení, že školní řád je jednak důležitým prostředkem 

„rozvoje právního vědomí a právní kultury žáků“, jednak „dokladem právního 

vědomí, schopnosti interpretace a aplikace právních norem ze strany jeho tvůrců“ a 

konečně také „předpokladem a svědkem úrovně vnitřní demokracie a participace 

pedagogů a žáků v dané škole“.23  

M. Veselá chápe školní řád jako základní vnitřní předpis školy, ve kterém jsou 

„zohledněny místní podmínky, zvyky a je z něj patrná atmosféra, která ve škole 

panuje, protože řád zakládá pravidla vzájemného soužití a komunikace“.24  

Je zřejmé, že názory na školní řád a jeho roli pro chod školy mohou být 

různorodé. Naším cílem však není uvádět zde jejich kompletní výčet. Šlo nám spíše 

o vykreslení možných definic školního řádu, jeho účelu, významu a jeho vnímání 

různými autory. V průběhu naší práce se setkáme se skutečností, že školní řády 

různých škol jsou, ať již po obsahové, či formální stránce nebo z pohledu vnímání 

jejich účelu, značně různorodé. Proto je namístě začít naše úvahy v bodě, který 

považujeme za evidentní a nezpochybnitelný. Je to zakotvení tohoto dokumentu 

v příslušných právních předpisech. 

 

3.1 Právní vymezení 

 

Vznik, obsah a potažmo účel školního řádu upravuje zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon. Stanoví, že ředitel školy vydá školní řád, který upravuje 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich 

zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 

c) podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů 

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí, 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, 

žáků a studentů. (§ 30) 25  

                                                 
23 MICHALÍK, J.; s. 45.  
24 VESELÁ, M.; s. 20. 
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Zákon dále stanoví jako součást školního řádu pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a studentů, předepisuje postup pro jeho zveřejnění a podmínku 

prokazatelného seznámení zaměstnanců, žáků a studentů školy s řádem. V případě 

zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků je ředitel školy povinen informovat je o 

jeho vydání a obsahu. Důležitou roli zastává ve vztahu ke školnímu řádu školská 

rada. Podle § 168 téhož zákona schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny. Zbývá 

dodat, že školní řád je pokládán za součást povinné dokumentace vedené školou (§ 

28).26 Jeho platnost není zákonem omezena. 

Na základě uvedených právních ustanovení můžeme zařadit školní řád mezi 

nejdůležitější dokumenty školy. Ze zákona přitom jasně vyplývá, co obsahovat může 

a co obsahovat musí. V kompetenci ředitele školy je upravit a konkretizovat 

ustanovení právních norem na konkrétní podmínky školy, nesmí však jít nad rámec 

zákona, ani s ním být v rozporu. Napadá nás tedy otázka, zda či do jaké míry je 

školní řád obecně závazný. J. Michalík říká, že ačkoli se řada pedagogů domnívá, že 

„pravidla chování stanovená školním řádem jsou obecně závazná, že je žáci „musí“ 

dodržovat, jinak budou „potrestáni“, školní řád beze zbytku závazný není“.27 

Z právního pohledu se totiž jedná o interní normativní směrnici sui genesis, která ze 

svého titulu upravuje některé záležitosti vnitřního života organizace, a tudíž je 

závaznou normou pouze v rámci dané organizace, navíc jen za předpokladu, že 

neodporuje obecně závazným právním normám.28 Proto bychom kupříkladu marně 

hledali oporu pro ustanovení školního řádu, jež by se pokoušelo regulovat chování 

žáků mimo školu, navíc v jejich volném čase. Takový postup nemá oporu v zákoně a 

postrádá smysl něco takového po žácích požadovat.29  

Ačkoli to, jak se domníváme, vyplývá z dikce školského zákona, chceme na 

závěr zdůraznit, že v současné době neexistuje žádný plošně vydaný závazný školní 

řád. Ředitel školy má do značné míry volnost v rozhodování, které podmínky 

organizace výchovně – vzdělávacího procesu a chodu školy považuje za nutné či 

vhodné v této normě upravit, a jakým způsobem. Poslední centrálně vydaný školní 

řád platil od roku 1985 a byl zrušen vyhláškou o základní škole č. 291/1991 Sb.30 

                                                                                                                                                         
25 KOLEKTIV AUTORŮ. Školské zákony  2011. Praha: Golden Books, 2011. ISBN 978-80-905075-
0-0. 
26 Tamtéž. 
27 MICHALÍK, J.; s. 38. 
28 Tamtéž, s. 41. 
29 Srovnej MASLAROVÁ, J.; s. 9. 
30 BENDL, S. 2001, s. 129.  
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Dosti paradoxně tak působí závěry šetření publikované J. Vackem v roce 2000. 

Autor analýzou textu 79 školních řádů zjistil, že „školní řády základních škol se stále 

povětšinou opírají o Školní řád vydaný jako závazný pokyn MŠ ČSR v roce 1972“.31 

 

3.2 Teoretická východiska 

 

Objasnili jsme si, že školní řád je důležitou vnitřní normou školy. Naše hlavní 

výzkumná otázka ale nesměřuje k důležitosti řádu, nýbrž ptá se po znacích, prvcích, 

řídících postupech – zkrátka faktorech, které z něj činí efektivní nástroj 

v procesu řízení základní školy. Nejde nám tedy o důležitost zakotvenou 

v právních normách. Ty mu ji propůjčují bez ohledu na skutečnost, zda je či není 

efektivním nástrojem využívaným pro řízení školy. Formální dokument, opsaný 

z metodické publikace pro ředitele škol a uložený v ředitelně pro případ nouze, 

protože ho škola mít musí, jistě nesplňuje naše požadavky. Potíž je ale v odpovědi 

na otázky: Co jsou ty prvky? Které faktory tu efektivitu způsobují? Mají obecnou 

platnost nebo jsou závislé na prostředí školy a jejím vedení? A lze je vůbec určit? 

V plánu našeho výzkumu jsme vymezili, co rozumíme pod pojmem „efektivní 

nástroj“, a pomocí něj jsme zkonstruovali pracovní ideu efektivního školního 

řádu. Představujeme si jej jako živou, smysluplnou normu, jejíž tvůrci i uživatelé 

si jsou vědomi, k jakému cíli směřuje a jak ji mohou účelně používat. Vlastně 

jsme si tímto formulovali první a současně základní hypotézu našeho výzkumu. Je to 

předpoklad, že vůbec lze najít, určit a zmapovat takové znaky školního řádu, 

které z něj činí efektivní nástroj pro řízení školy. Opírá se o tvrzení, že takové 

znaky existují, a tedy že školní řád může být takovým nástrojem pro řízení základní 

školy. Nyní je zapotřebí vyhledat a odkrýt ony prvky jeho efektivnosti.  

Jak jsme napsali výše, z námi použité odborné literatury zabývající se 

problematikou školních řádů si pouze studie J. Solfronka klade otázku „do jaké míry 

plní školní řád funkci prostředku řízení školy samé, jinými slovy řečeno jak 

ovlivňuje, mění, fixuje a prezentuje výchovně vzdělávací systém školy“.32 Autor 

přistupuje k problematice analýzou vybraného vzorku školních řádů a podává 

strukturovaný přehled jejích výsledků. Ostatní námi použitá literatura se zaměřuje na 

dílčí aspekty školních řádů – právní rozbor, způsoby formulování jeho pravidel, 

                                                 
31 VACEK, P.; s. 50.   
32 SOLFRONK, J.; s. 5.  



 23 

postup tvorby školního řádu, vzájemný podíl práv a povinností v něm, zakotvení 

kázeňské politiky školy v jeho ustanoveních. S naší výzkumnou otázkou se však 

nemíjí. Právě pomocí těchto dílčích studií se pokusíme označit ony požadované 

prvky efektivního školního řádu. Přitom budeme postupovat tak, že nejprve 

zmapujeme jednotlivé dílčí aspekty školního řádu a jeho „života“ a vyvodíme z nich 

míru jejich působení na efektivitu řádu. Následně zformulujeme hypotézy pro 

výzkumné šetření. 

 

3.2.1 Tvorba školního řádu 

 

Naším prvním krokem na cestě za školním řádem v roli efektivního nástroje 

řízení školy bude problematika samotné jeho tvorby. Jistě by bylo možno popsat 

mnoho rozličných způsobů, které vedly na základních školách ke vzniku či lépe 

řečeno, k vytvoření školního řádu, a stejně tolik rozličných kritérií. Také studovaná 

odborná literatura uvádí několik doporučení. A že se jedná o věc vážnou, již 

vzhledem k důležitosti dokumentu není radno podcenit, z nich jednoznačně vyplývá.  

F. Štěpánek upozorňuje, že „kvalita zpracování školního řádu ovlivňuje značnou 

měrou vnitřní život školy“.33 Proto doporučuje nejprve vypracovat postupné 

pracovní verze návrhů řádu, které kriticky zhodnotí vedení školy a následně vybraní 

zkušení učitelé. Teprve potom je navrhované znění předloženo pedagogické radě. 

Považuje za vhodné do tvorby zapojit také žáky školy, praktické se to ukáže při 

zjišťování, zda je text řádu srozumitelný, a zvážit i podíl rodičů.34  

Také J. Pavlišová považuje tvorbu školního řádu za úkol určený pro 

kvalifikovaný tým pracovníků školy jmenovaný ředitelem. Samotnému zrodu řádu 

musí předcházet náležitá příprava zaměřená na ujasnění jeho obsahu, formy a 

hlavního poslání. Jak autorka uvádí, při tvorbě je nutné vycházet „z poslání školy, 

z její profilace, z etického chování ve škole, z ujasněných strategických cílů a 

z rozvojového programu školy“. Provedení oponentury návrhu by pak mělo být 

svěřeno dalšímu pracovnímu týmu.35  

                                                 
33 ŠTĚPÁNEK, F.; s. 28.  
34 Tamtéž, s. 29 a 31. 
35 PAVLIŠOVÁ, J.; s. 45. 
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Základní předpoklady tvorby školního řádu stanovil ve své studii J. Michalík. 

Domnívá se, že by kvalitní školní řád, co do přípravy, formy i obsahu, měl 

respektovat minimálně tyto podmínky:  

a) „bezpodmínečně respektovat (a naplňovat) ustanovení obecně 

platných právních norem …, 

b) respektovat mikroprostředí školy a jejích klientů – žáků; vycházet ze 

zaměření školy a jejího skutečného života …, 

c) dobrý školní řád nemůže vzniknout bez spolupráce jeho tvůrců … se 

žáky, studenty, ale i rodiči …, 

d) důležitý je i zvolený jazyk školního řádu…, 

e) tvůrce řádu školy by měl již při přípravě řádu oddělit podstatné 

náležitosti života školy od nepodstatných …, 

f) s řádem by měli být seznámeni všichni zainteresovaní …, 

g) … platí pravidlo, že norma chování, která postrádá vynutitelnost (byť 

jistě omezenou), přestává být „normativním“ pravidlem aplikace práva, zůstává 

„pouhým“ mravním postulátem, který má jistě ve výchově své místo, otázkou však 

zůstává, zda právě ve školním řádu …“ .36 

Poněkud odlišným způsobem pohlíží na kritéria tvorby školního řádu J. 

Solfronk. Zdůrazňuje fakt, že se jedná o normu určenou jak ve prospěch školy, tak 

ve prospěch jejích žáků a pracovníků.37 Je tedy účelná a z jejího obsahu i znění by 

mělo být zřejmé, že je pro své uživatele závazná a její dodržování je všem 

prospěšné. Proto musejí být alespoň její základní ustanovení kontrolovatelná 

s možností včasné korekce.38 S ohledem na skutečnost, že školní řád je závaznou 

normou, která „zachycuje celkové klima školy a predikuje efektivitu výchovně – 

vzdělávací práce“, autor doporučuje, aby byl řád výsledkem konsensu všech jeho 

uživatelů. Jak podotýká, účinnost takového   školního řádu je „průkazně vyšší“ než 

v případě autokraticky určené normy.39  

Praktickou radu pro tvorbu školního řádu dává ředitelům škol Z. Souček. Dříve 

než bude nový řád vydán, doporučuje dát jej přečíst některým žákům, učitelům, 

                                                 
36 MICHALÍK, J.; s. 45 – 46. 
37 SOLFRONK, J.; s. 9. 
38 Tamtéž, s. 10 
39 Tamtéž. 
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rodičům, ale také známým, kteří profesně působí v jiném oboru. Získáme nejen 

cenné připomínky a zpětnou vazbu, ale ověříme si navíc jeho srozumitelnost.40 

Je náhoda, že všichni uvedení autoři akcentují význam účasti uživatelů školního 

řádu na jeho tvorbě? Skutečně, v tomto bodě se shodují a není přitom v tuto chvíli 

důležité, zda si pod oněmi „uživateli“ představují více pedagogy, žáky či jejich 

rodiče. Podstatné je zjištění, že připouštějí podíl na tvorbě školního řádu také 

někomu jinému než vedení školy, které je mnohdy považováno za výhradního 

nositele normotvorné pravomoci v organizaci. To tedy znamená, že školní řád již 

nemá být ryzím počinem ředitele školy.  

Pokud se ponoříme do našich úvah trochu hlouběji, nezbývá než konstatovat, že 

v takovém případě dochází k poněkud paradoxní situaci. Ředitel školy postoupí 

uživatelům školního řádu část svého vlivu a kontroly, aniž by ze sebe sejmul byť jen 

píď odpovědnosti. Proto se ptáme: Co může být důvodem k takovému kroku? 

Přesvědčení, že se to vyplatí. Vědomí, že to má smysl a je to tedy efektivní. Kdyby 

to udělal například pouze pod tlakem požadované demokratizace prostředí českých 

škol, činil by tak formálně, bez praktického dopadu, jinými slovy neefektivně. Jak 

ale předpokládáme, výše citovaní autoři mají na mysli skutečnou, aktivní a funkční 

spolupráci mezi všemi skupinami aktérů školního prostředí. Její potřeba a existence 

je zdůvodnitelná společným soužitím, navíc na relativně malém prostoru, jež 

vyžaduje společná pravidla a vzájemnou kooperaci. A to ne pouze na úrovni 

stanovení povinností pro jednotlivé zájmové skupiny, nýbrž na zásadě rovného 

postavení v prostředí školního společenství.   

Jaká zkušenost tedy vede ředitele školy k přesvědčení, že má smysl zapojit do 

tvorby základní vnitroorganizační normy širokou „školní veřejnost“? Jak zde již 

zaznělo, i každodenní školní život vyžaduje nějaká pravidla. Nemáme nyní na mysli 

ustanovení příslušných právních předpisů, nýbrž specifické a konkrétní zásady 

platné pro běžné situace školního organismu. Míníme pravidla vytvářená školou.  

M. Veselá poznamenává, že „ochota jednotlivých aktérů (a to včetně pedagogů) 

se těmito pravidly řídit, je přímo úměrná jejich možnosti se na tvorbě pravidel 

aktivně podílet“.41 V. Vojtová prezentuje Gusheeho názor, který mezi zásady 

efektivní politiky kázně řadí „spoluúčast“. Interpretuje tento pojem tak, že do tvorby 

pravidel musí být zapojeny všechny skupiny, kterých se spoluúčast týká. Ve vztahu 

                                                 
40 SOUČEK, Z.; s. 4. 
41 VESELÁ, M.; s. 25. 
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k ní potom rozlišuje tyto  zainteresované skupiny takto: studenti se spoluúčasti musí 

podřizovat, učitelé musí podle ní pracovat a konečně rodiče musí podle ní se školou 

spolupracovat a  podporovat své děti v dodržování vytvořených pravidel.42 

V případě žáků se při řešení otázky jejich angažování v procesu tvorby školního 

řádu vlastně dostáváme na samé pomezí oblasti kázně a kázeňské politiky školy. S. 

Bendl v této souvislosti podotýká, že ona participace žáků na tvorbě školního řádu 

vychází z předpokladu, že „pravidla, na jejichž konstituování se podílejí také žáci, 

budou následně i jejich pravidly, a proto je budou také více respektovat. Snadněji 

totiž přijmeme a respektujeme něco, co jsme sami vytvořili, než něco, co je nám 

„shora“ přikázáno či vnuceno“.43 Jednostranná a striktní rozhodnutí dospělých o 

pravidlech chování dětí pak dle jeho slov způsobují, „že se děti stávají 

nesamostatnými a závislými na cizí kontrole“.44 Na jiném místě Bendl popisuje 

příklad ze škol s institutem tzv. žákovských smluv. Žáci zde s učiteli spolupracují na 

sestavení školního řádu. Klíčovým předpokladem takového přístupu je názor, že 

„když žáci s řádem souhlasí, pomáhají s jeho vypracováním, schválí ho, potom to 

bude i jejich řád, a proto ho budou také více respektovat“.45 

Další autoři přímo zmiňují konkrétní podobu tvorby pravidel se žáky. 

Kupříkladu J. S. Cangelosi vyjmenovává čtyři způsoby zavádění pravidel v třídním 

kolektivu, které se dle našeho názoru uplatňují i v procesu tvorby školního řádu. Je 

to tradiční direktivní sdělení pravidel učitelem, někdy alespoň s přihlédnutím 

k doporučením žáků. Nebo pravidla navrhnou a odhlasují žáci, přičemž učitel 

vystupuje v roli moderátora, jenž dbá na demokratické rozhodování a usměrňuje 

jednání k přijetí opravdu nezbytných funkčních pravidel. A nakonec je tu postup, 

kdy učitel určí základní rámec chování a žáci jej doplní konkrétním obsahem.46  

Co se týče účasti pedagogů a dalších pracovníků školy na tvorbě školních norem, 

zastavíme se krátce u vztahu formálního a neformálního řádu. Každá škola jako 

instituce má nějaký svůj formální řád, jež je určen jejím účelem. Její zaměstnanci, 

žáci, jejich rodiče a další případné zájmové skupiny pak fungují v pravidlech 

vlastních neformálních řádů. Oba řády přitom spolu běžně koexistují, otázkou však 

je, jaké mezi nimi panuje napětí. Podle J. Prokopa spočívá řešení onoho napětí v 

                                                 
42 VOJTOVÁ, V.;, s. 5.  
43 BENDL, S.; s. 8. 
44 Tamtéž, s. 8. 
45 BENDL, S.; 2001, s. 134. 
46 CANGELOSI, J. S.; s. 127.  
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„přizpůsobování a spojení obou, ideálním případem by bylo ztotožnění obou řádů“.47 

Zde spatřujeme význam spolupráce pracovníků školy na tvorbě pravidel školního 

řádu. Jejich přičiněním může nejlépe dojít ke stavu požadovaného sblížení obou 

řádů. Je však potřeba upozornit, že stejnou měrou může namísto synergického 

sblížení dojít k prohloubení rozkolu, a tudíž k posílení napětí v situaci, kdy se 

formální a neformální řád ukáží jako vzájemně naprosto neslučitelné (takový případ 

nastane například tehdy, když neformální řád nerespektuje ustanovení právních 

předpisů).  

Další skupinou, která může promlouvat nebo být „vpuštěna“ do tvorby školního 

řádu, jsou zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád upravuje jejich práva a 

povinnosti ve vztahu k povinné školní docházce jejich dětí.  Má tedy být také pro 

rodiče návodem, jak se orientovat v běžných školních situacích, jak správně 

postupovat, a vůbec jak rozumět prostředí dané školy. Jak upozorňuje Z. Souček 

ředitele škol, je třeba si uvědomit, že „pokud bude školní řád číst někdo ještě před 

tím, než vaši školu navštíví, vytvoří si podle něj dojem, který pak bude během 

návštěvy jen neochotně měnit“.48 Domníváme se, že školní řád je projevem kultury 

dané školy, jejího vnitřního prostředí, vztahů, jež zde panují, a nastavených 

mechanismů řízení. Z tohoto pohledu nám připadá účelné zapojit do jeho vytváření 

také rodiče. Jako zákonní zástupci našich žáků se podílejí na formování prostředí 

školy a spolupráce na školním řádu je pouze formálním vyjádřením této skutečnosti. 

Rodiče navíc mohou vedení školy poskytnout důležitou zpětnou vazbu. Vždyť od 

koho jiného by se měl ředitel dozvědět, jak jeho školu vnímá rodičovská veřejnost a 

jaký dojem může tedy vyvolávat u rodičů potenciálních žáků? V tomto světle 

považujeme její podíl na tvorbě řádu za jeden z marketingových nástrojů školy.  

Odhlédneme-li od této naší interpretace, stále nám zůstává důležitý motiv pro 

zapojení rodičů do tvorby školního řádu. Je to vhodné zejména - jak eufemisticky 

poznamenává F. Štěpánek - „potřebuje-li škola získat pro některá svá opatření jejich 

podporu“.49 Je namístě připomenout, že podle zákona č. 561/2004 Sb., spadá 

schválení školního řádu do kompetencí školské rady, kde jsou zastoupeni mimo jiné 

také zákonní zástupci nezletilých žáků.50  

                                                 
47 PROKOP, J. Formální a neformální řád a Hawthornský experiment. Pedagogická orientace. 1993, 
č. 8/9, s. 97. ISSN 1211-4669. 
48 SOUČEK, Z.; s. 3. 
49 ŠTĚPÁNEK, F.; s. 39. 
50 KOLEKTIV AUTORŮ; 2011, s. 213. 
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Vraťme se ale zpět k naší hlavní výzkumné otázce a odpovězme si, zda, případně 

jak, lze v  procesu tvorby školního řádu podpořit jeho výslednou efektivitu coby 

nástroje řízení školy. Podle našeho rozboru může být z důvodů uvedených výše 

oním hledaným prvkem právě zapojení pracovníků organizace, žáků a jejich 

zákonných zástupců do tvorby školního řádu. Toto je první oblast našeho 

výzkumného zájmu – oblast tvorby školního řádu.  

 

3.2.2 Obsah školního řádu 

 

Základní obsahovou strukturu školního řádu stanovují, jak jsme si ukázali výše, 

příslušné právní předpisy. V kompetenci jednotlivých škol pak je zpracovat tento 

povinný rámec na základě místních podmínek a specifických okolností.51 Lze tedy 

očekávat, že se jednotlivé školní řády více či méně vzájemně liší. Přispívá k tomu i 

absence nějaké vzorové, plošně vydané normy, jež by obsahy školních řádů do jisté 

míry unifikovala. I když - některé vzdělávací instituce působící v oblasti školského 

poradenství vydávají vzorové dokumenty, a ty mohou v závislosti na míře svého 

rozšíření mezi řediteli škol splňovat právě tuto úlohu.  

Ačkoli není naším cílem zabývat se zde podrobně analýzou obsahu školního 

řádu jako dokumentu školy, považujeme za důležité zastavit se u několika jeho 

aspektů, jež nahlížíme z hlediska efektivního řízení školy za podstatné.   

První se týká citace nadřazených právních norem v textu školního řádu. M. 

Veselá uvádí, že postup by měl být takový, že „primárně se škola nebo školské 

zařízení drží toho, co určuje předpis přesně a teprve tam, kde přímo na školní řád 

odkazuje anebo to logicky z povahy věci vyplývá, určí pravidlo pro konkrétní 

školu“. Přitom považuje za „naprosto zbytečné do řádu pravidla kopírovat bez 

dalšího komentáře“. Účinnost pravidel založených právním předpisem není přece 

závislá na skutečnosti, zda jsou zmíněna ve školním řádu. Proto doporučuje 

soustředit se místo „opisování již napsaného“ pouze na podrobnosti k výkonu práv 

v konkrétní škole.52 Ty jsou obvykle nejvíce obsaženy v části řádu, zabývající se 

pravidly chování žáků a vnitřním režimem školy. Podle Z. Součka se právě v této 

části, která nejvíce upravuje život ve škole a současně obsahuje nejvíce ustanovení, 

jež nejsou předepsána zákonem, projeví „osobnost ředitele a to, kam chce školu 

                                                 
51 VESELÁ, M.; s. 21. 
52 Tamtéž. 
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dovést a jaká v ní chce zavést pravidla“.53 Ani on nepovažuje za nutné vyjmenovávat 

všechna ustanovení vyšších právních norem nadřazených školnímu řádu. Postačí, 

když na ně ve školním dokumentu upozorníme. Zdůraznit je pak vhodné ta 

ustanovení, která jsou ve škole „často používána nebo u nichž hrozí jejich časté 

porušování či nesprávné vysvětlení“.54 

Podle citovaných názorů považují někteří autoři doslovné přepisování ustanovení 

vyšších právních norem do textu školního řádu ve většině případů za zbytečné. 

Přesněji řečeno za neúčelné. Pokud přesto k tomuto jevu dochází, a my se 

domníváme že ano, je namístě otázka, co k tomu autory řádů vede? Snad je to 

domněnka, že doslovné znění přiřkne školní normě důležitost a významnost. Může 

být ovšem  také snahou o přesné pochopení a bezchybnou formulaci. Jenže ta bude 

v takto obecné podobě sotva splňovat praktický požadavek na regulaci konkrétních 

podmínek školy. V horším případě se tak může dít třeba z prostého pocitu, „že se to 

má takto dělat“. Z těchto úvah se nám vlastně vynořuje otázka, zda citace právních 

předpisů v textu školního řádu způsobuje, podporuje či zvyšuje jeho význam. Pokud 

by byla jednou z příčin, díky níž bude školní řád lépe plnit svou funkci vzhledem 

k aktérům školního života, mohli bychom ji označit za jeden z jeho funkčních prvků. 

V opačném případě by efektivním prvkem řízení školy bylo právní citace do řádu 

nezařazovat nebo jejich množství alespoň minimalizovat. 

Tímto se volně dostáváme k druhému aspektu našeho zájmu. Dal by se vyjádřit 

otázkou po vzájemném poměru obecných ustanovení a pravidel regulujících 

konkrétní podmínky dané školy. F. Štěpánek doporučuje věnovat zvláštní pozornost 

„zpracování těch ustanovení, která vyplývají ze specifických podmínek“ a uvádí 

konkrétní příklady – dojíždění žáků do školy, nutnost přemisťovat žáky během 

přestávek do vzdálenějších objektů, zvláštnosti ve složení žáků, trávení přestávek 

mimo školní budovu a další.55 Také J. Michalík se přimlouvá ve své studii pro co 

největší přizpůsobení školního řádu mikroprostředí školy a jeho podmínkám.56 

Naopak P. Vacek dokládá, že některé řády se stávají „detailním návodem, jak jednat 

ve všech možných „předpokládaných“ situacích … takže se tam například dovíme, 

že žáci mohou odebrat druhé jídlo a napít se čaje teprve poté, co zkonzumují 
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polévku, odpadky mají vhazovat do odpadkových košů apod.“.57 Jedním ze závěrů 

šetření provedeného J. Solfronkem na výběrovém souboru 41 školních řádů 

základních škol je konstatování značné různorodosti tématického zaměření 

jednotlivých částí školního řádu. Podle autora tento fakt svědčí o „autonomii školy a 

jejím výkladu toho, co má školní řád obsahovat“.58 Přičemž velký počet oblastí řádu 

jako jsou například chování mimo školní budovu, docházka, doučování, svačiny, 

žákovské služby apod. je dokladem toho, že „školy zařazují do školních řádů své 

problémy a svá specifika tak, jak je v provozu školy pociťují jako důležité“.59  

Jaké podmínky z hlediska obsahové vyváženosti by měl splňovat efektivní školní 

řád? Jak moc je pro jeho účel důležité stavět na obecných pravidlech nebo má svou 

pozornost maximálně upírat ke specifickým podmínkám dané školy? Výše citovaní 

autoři mají v této otázce jasno. Školní řád má podle jejich názoru rozpracovat 

obecné předpisy na specifické podmínky školy. Vazbu na konkrétní prostředí, ve 

kterém se odehrává výchovně – vzdělávací proces považují za důležitou. Řád má 

stanovit postupy obvyklé v dané škole, má seznamovat s možnostmi i limity jejího 

prostředí. Dokonce má, podle F. Štěpánka, „věci, které fungují, jen konstatovat a 

věnovat se problematickým oblastem“.60 To se nám zdá logické – praktičnost 

školního řádu lze z hlediska jeho efektivnosti jistě považovat za důležitý prvek řízení 

školy. V případě, že by školní řád byl postaven převážně na obecných pravidlech, 

mohlo by vzniklé vakuum vytvořit prostor pro nejistotu, zmatek a spleť 

neformálních pravidel. Aktéři školního života by neměli s čím se identifikovat, 

chyběl by konkrétní projev vize školy. Otázka, zda je akcentování místních 

podmínek školy ve školním řádu efektivním prvkem řízení, je pro náš výzkum 

bezesporu zajímavá.  

  A konečně, jaké místo mají v ustanoveních školních řádů práva žáků? P. Vacek 

poukazuje ve studii uveřejněné v roce 2000 na zásadní disproporci mezi 

formulovanými žákovskými povinnostmi a právy žáků. Dokládá, že jen ve třech 

případech ze 79 zkoumaných školních řádů byla vzájemná „proporce mezi právy a 

povinnostmi žáků vyvážená“.61 K obdobnému závěru dospěl o tři roky později i J. 
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59 Tamtéž. 
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Solfronk. V souboru 41 jím zkoumaných řádů byly povinnosti zastoupeny 46, 53%, 

zatímco práva žáků reprezentovalo jen 23,76% položek.62   

Uvědomujeme si, že zákon ukládá řediteli školy upravit ve školním řádu 

podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí.63 Nestanoví však míru jejich 

zastoupení v textu řádu. Ty se tak mohou v objemu začlenění lišit, byť povinně 

vycházejí ze stejných nadřazených právních norem. Pokud uvedeme žákovská práva 

do vztahu s předcházející kapitolou, lze dovodit, že jejich začlenění do textu 

školního řádu může pozitivně ovlivnit angažovanost žáků a jejich kladné přijetí 

normy. Nejde zde však o kvalitu zpracování žákovských práv v řádu, neboť taková 

analýza není cílem našeho výzkumu. My poukazujeme na význam začlenění práv do 

textu řádu, a v této souvislosti připouštíme, že samotné vědomí, že mají nějaká práva 

a navíc jsou uvedena v pro ně tak klíčovém dokumentu školy, může žáky funkčně 

stimulovat ke ztotožnění se s cíli školy. V takovém případě bychom tento znak 

školního řádu mohli považovat za třetí z námi vymezených funkčních znaků 

v oblasti tvorby školního řádu. 

 

3.2.3 Rozsah školního řádu 

 

S otázkou zájmu žáků o obsah školního řádu souvisí bezesporu také jeho rozsah. 

Obecně lze říci, že příliš dlouhý řád ke čtení moc nepobízí a případného zvědavce 

spíše odradí. Můžeme tedy bez dalšího konstatovat novou hypotézu našeho 

výzkumu? 

Rozsah školního řádu by měl být „úměrný jeho účelu“, uvádí ve své studii J. 

Solfronk. Znamená to, že „by neměl být zbytečně mnohoslovný a přesycený 

nadbytečnými informacemi“. Aby se tomu zamezilo, měli by tvůrci školních řádů 

zvážit, co „ze života školy lze normativně vyjádřit (a tedy také kontrolovat) a které 

oblasti by měly být řízeny neformálně (leadership), „skrytými“ normami typu 

pravidla slušného či společenského chování, tradice školy, celkové klima atd.“64 

Podle Z. Součka by školní řád neměl být „příliš stručný, ale ani příliš složitý a 

dlouhý“.65 Podobný požadavek zastává také F. Štěpánek s tím, že do školního řádu 
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nepatří nic, co je uvedeno v jiných směrnicích a pokynech.66 Za tím účelem 

doporučuje neopakovat zde stále stejné požadavky, navíc formulované pouze 

z hlediska toho, jak je povinen se chovat a jednat žák.67 K tomu dodává, že 

předpokladem pro stručný a věcný školní řád je skutečnost, zda vychází z potřeb 

školy a zda věci, které fungují jen konstatuje. Namísto nich se má věnovat 

problematickým oblastem.68 

Počet pravidel normy uvádí do vztahu přímé úměrnosti k jejich účelnosti a 

nezbytnosti F. Bacík. Skepticky připomíná, že „chování (žáků, učitelů a 

pedagogických pracovníků) je velmi rozmanité a nelze je beze zbytku vymezit 

pravidly jakékoliv normy. To se ostatně týká všech systémů, ve kterých funkčnost 

závisí na lidském faktoru“.69 V. Vojtová uvádí v souvislosti s otázkou kázeňské 

politiky školy názor Colvina a Fernandeze, kteří pro definování žádoucího chování 

žáků považují za „nezbytné nabídnout žákům malý počet jednoduše formulovaných 

žádoucích způsobů chování jako např. „respektuj ostatní“, „buď zodpovědný“, 

„starej se o svou bezpečnost“ atd.“.70 

Obšírněji se problematikou rozsahu školního řádu zabývají ve svých studiích P. 

Vacek a S. Bendl. Prvně jmenovaný vidí příčinu přespříliš dlouhých školních řádů 

ve snaze jejich tvůrců neopomenout veškeré možné eventuality neukázněného 

chování žáků.71 Vytvářejí tak detailní návody, jak jednat v maximu možných situací, 

plné nadbytečných pravidel. Paradoxně vyvolává takový přístup potřebu neustále 

školní řád doplňovat o nově nabyté zkušenosti z dosud nepodchycených situací. Jiná 

pravidla jsou zase zbytečná. Do této kategorie autor řadí ta pravidla, jež působí 

„nemoudře“ a přistupují k žákovi jako k nesvéprávné bytosti. Příkladem může být 

poučení, že odpadky se mají vhazovat do odpadkového koše.72 Co vše mohou 

způsobit taková nadbytečná, a tudíž neúčelná pravidla, a jak na ně mohou žáci 

reagovat, shrnuje ve třech bodech Cangelosi a my se domníváme, že jeho závěry lze 

bez dalšího vztáhnout  na všechny aktéry školního prostředí. Cangelosi tvrdí, že 

pravidlo, které nemá obhajitelný racionální důvod a my jej přesto prosazujeme, nám 

dává nálepku člověka, jenž lpí na neopodstatněných nařízeních. V okamžiku, kdy si 
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žáci uvědomí, že toto prosazované pravidlo neslouží žádnému podstatnému účelu, 

mohou tento svůj postřeh zobecnit na ostatní pravidla a začít je vnímat také jako 

nedůležitá. A konečně, jak se mohou cítit žáci, trestaní za nedodržování 

nadbytečných pravidel? Cangelosi se obává, že škola pro ně bude rozčarováním. A 

namísto učení bude školní čas použit na řešení nesmyslných přestupků.73   

Zdá se, že v otázce rozsahu školních řádů panuje alespoň v teoretické rovině 

obecná shoda. Dlouhé školní řády mnohých škol však vypovídají jednoznačně o 

opaku. Jaký by tedy měl být optimální rozsah školního řádu? S. Bendl uvádí jako 

odpovídající počet pravidel řádu 15 až 20 ustanovení. Připomíná, že pro žáky, kteří 

se „hravě nazpaměť naučí básničky, které mají spoustu slok“, by nemělo být obtížné 

zapamatovat si je. Není přitom cílem, aby je znali doslovně.74 Vhodné příklady 

nalezneme v zahraničí. Kupříkladu na některých školách v USA jsou současným 

trendem školní řády s méně než deseti pravidly.75 Během vlastního šetření stovky 

školních řádů se podle svých slov S. Bendl setkal s minimálním počtem 9 a 

maximálním počtem 46 bodů školního řádu.76  P. Vacek pak uzavírá, že mezi 

zkoumaným souborem 79 řádů nalezl jednostránkové až desetistránkové řády, 

přičemž průměrný rozsah byl necelé tři strany. Nejčastěji zastoupeny pak byly 

jednostránkové a dvoustránkové normy.77  

Pokud se ale vrátíme k jednomu z požadavků předchozí kapitoly, má školní řád 

regulovat specificky různorodé podmínky každé školy, a to způsobem jí vlastním. 

Z toho nám vyplývá, že nelze určit ideální počet bodů školního řádu jednoznačně 

numericky. Při jeho tvorbě bude praktičtější držet se zásady nezbytnosti, účelnosti, 

smysluplnosti a přiměřeného počtu stanovených pravidel. 

Nemáme ovšem v úmyslu hledat vhodný rozsah školního řádu. Nás zajímá, zda 

můžeme tuto jeho charakteristiku označit za funkční prvek řízení školy. K tomu je 

nezbytné odpovědět si na otázku, jakým způsobem podporuje množství pravidel 

školního řádu, ať už se jedná o stručný či rozsáhlý text, jeho praktický účel. Pokud 

od něj očekáváme, že bude podrobným návodem, jež své uživatele provede všemi 

běžnými i potenciálními situacemi školního prostředí, bude jeho text s velkou 

pravděpodobností rozsáhlejší. Může se tak snadno změnit ve špatně přehlednou 
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spleť ustanovení, bez možného prostoru pro jakékoli svobodné rozhodování - bylo 

by totiž vnímáno jako nežádoucí, možná až kontraproduktivní odchýlení od normy. 

A přitom právě z toho důvodu se může stát, že výčet situačních eventualit nebude 

nikdy vyčerpávající, a budeme nuceni jej neustále doplňovat.  

U stručného školního řádu hrozí naopak jeho přílišná obecnost, jež vytvoří oblast 

neznáma. Vyplnit ji mohou formálně i neformálně stanovená pravidla, jakýsi 

nekodifikovaný úzus s oslabenou možností vlastní kontroly a omezeným vlivem na 

jeho řízení. Proto se domníváme, že v případě menšího množství pravidel je v zájmu 

jejich funkčnosti nutné vyvarovat se při tvorbě ustanovení řádu jejich obecné 

formulaci. Důvody, proč upřednostnit malý počet funkčních pravidel, nalézá S. 

Bendl u Cangelosiho: 

1. Málo pravidel si člověk lépe zapamatuje než mnoho. 

2. Jednotlivé pravidlo se mezi malým počtem nařízení jeví jako důležitější, než 

když je součástí velkého počtu dalších pravidel.  

3. Funkční pravidla se dovolávají zdravého rozumu žáků a vedou je k přemýšlení 

o svém chování. 

4. Funkční pravidla spíše než na nefunkční formality soustřeďují pozornost na 

účelné chování.78 

Jak chápou problematiku rozsahu školního řádu ve vztahu k řízení školy ředitelé 

českých základních škol, to bude předmětem našeho výzkumu. Nyní se omezíme 

pouze na vymezení této oblasti jako oblast rozsahu školního řádu. 

 

3.2.4 Formulace pravidel školního řádu 

 

Pokud si klademe otázku po prvcích efektivního školního řádu, není možné 

vyhnout se problematice správné formulace jeho ustanovení. Ukázali jsme si, že 

obsah a rozsah školního řádu mohou hrát v jeho funkčnosti důležitou roli. Přesto je 

ve srovnání s formulacemi pravidel řádu považujeme za poněkud druhotné. Jsme 

názoru, že interakce mezi školní normou na straně jedné a žákem, jeho zákonnými 

zástupci či pracovníky školy na straně druhé se uskutečňuje právě prostřednictvím 

formulovaných pravidel. Jak vnímáme význam formulování, respektive procesu 

formulace pravidel školního řádu, bychom vyjádřili takto: Formulace je proces, 
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který dává obsahu sdělení jistou, záměrně zvolenou podobu, utváří jej v určitý tvar, 

formu. To proto, aby byl obsah sdělení co nejlépe srozumitelný (ačkoli nepopíráme, 

že účel může být také opačný), a usnadnil tak jeho akceptaci těmi, kterým je sdělení 

určeno. Právě s konkrétními pravidly školního řádu se žák a jiní uživatelé denně 

dostávají do bezprostředního kontaktu. Obsah pravidel na ně skrze zvolenou formu 

nějak působí, ovlivňuje míru jejich pochopení pravidel. Formální podobě školních 

pravidel tak přiznáváme jistou míru přesvědčovací schopnosti. 

Nepřisuzujeme však oblasti formulace pravidel v komplexní otázce efektivnosti 

školního řádu příliš velký význam? A pokud lze připustit, že formální podoba 

školních pravidel je účinná a smysluplná, jakými zásadami by se měla řídit? 

Z. Souček k otázce formy školního řádu uvádí, že řád by měl obsahovat „jasné 

pokyny formulované tak, aby se každý, kdo se ve škole ocitne poprvé, podle něj 

dokázal správně zařadit do fungování systému“. Navíc by neměl obsahovat „pouze 

zákazy a příkazy, ale měl by podávat srozumitelné informace“.79 Po formulační 

jasnosti pravidel volá také J. Solfronk. Uvedli jsme již na jiném místě, že požaduje, 

aby znění položek školního řádu bylo jednoznačné, nepřipouštějící různou 

interpretaci, zřetelně zdůvodněné, dostatečně srozumitelné, stručné a podávané 

pozitivní formou.80 J. Michalík se přímo zabývá otázkou zvoleného jazyka školního 

řádu. Obává se, že „přílišná normativnost a snaha o „legislativní vyjádření“ může 

být na škodu přijetí řádu žáky například proto, že mu žáci jednoduše nebudou 

rozumět“. Autor upozorňuje také na opačný extrém, neboť „stejně tak může působit 

komicky užití obrazných forem vyjadřování, přespříliš emotivně zabarvených slov u 

dětí staršího věku, odborných škol apod.“81 Podle S. Bendla vypovídají formulace a 

obsah jednotlivých ustanovení školního řádu o „přístupu k žákovi. Jsou svědectvím, 

jak je na něj nahlíženo“.82 V této souvislosti působí poněkud rozpačitě jeden ze 

závěrů šetření školních řádů publikovaného P. Vackem, kde autor konstatuje, že 

„konstrukce většiny školních řádů tedy předpokládá žáka (studenta) jako a priori 

nezdárnou a nesvéprávnou bytost, kterou je třeba omezit, nenechat bez dozoru 

(eventuálně preventivně zastrašit)“.83  

                                                 
79 SOUČEK, Z.; s. 3. 
80 SOLFRONK, J.; s.10. 
81 MICHALÍK, J.; s. 45. 
82 BENDL, S.; 2001, s. 140. 
83 VACEK, P.; s. 52. 
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Shrneme-li si výše citované názory, můžeme vymezit několik základních aspektů 

formulace pravidel školního řádu. 

Prvním je formulační jednoznačnost výkladu školního pravidla. V prostředí 

školského managementu skutečně není místo pro různé interpretace téhož. Z toho 

důvodu je smysluplné požadovat, aby byla jednotlivá ustanovení školního řádu 

formulována jednoznačně a jasně a aby měla vypovídací hodnotu sama o sobě, 

nezávisle na ostatních ustanoveních. Cílem přitom není pouze „nevytvářet zmatek“, 

nýbrž, jak varuje F. Bacík, „přílišná obecnost a mnohoznačnost nepodporuje 

nikterak objektivitu a spravedlnost norem při jejich aplikaci“.84 Jedná se tedy přímo 

o podmínku správné funkce jednoho z klíčových nástrojů procesu řízení školy.  

Jednoznačnost by ovšem nebyla funkční bez srozumitelnosti, která je naším 

druhým aspektem. Školní řád musí být své cílové skupině osob srozumitelný již 

z toho prostého důvodu, že jinak nedojde vůbec či v potřebné míře k přenosu 

požadovaných informací. Tento problém lze ovšem nahlédnout ze dvou stran. 

Jednak  musí tvůrce řádu přihlédnout k otázce, komu je řád určen, a naopak musí být 

účastníci výchovně – vzdělávacího procesu vybaveni potřebnou mírou dovedností, 

aby jeho ustanovením byli schopni správně porozumět. Z toho lze vyvodit 

doporučení, že školní řád je nezbytné tvořit nejen s ohledem na věk žáků, nýbrž také 

na jejich sociální složení a zaměření školy (touto poznámkou narážíme na možné 

rozdíly mezi věkově stejně starými dětmi základních škol a víceletých gymnázií 

nebo například středních škol a středních odborných učilišť).   

Trojici uzavírá aspekt, který pro naše účely vyjádříme slovy „formulace jako 

taková“ či „formulace sama o sobě“. Zatímco předchozí charakteristiky jako jasnost, 

jednoznačnost, srozumitelnost apod. byly záležitostí obsahu a struktury pravidla, 

„formulace sama o sobě“ se týká vlastního vyjádření obsahu. Jde o to, jak je 

vyjádření laděné a jaká je ve vztahu k adresátovi jeho povaha. Takto můžeme rozlišit 

formulaci vstřícnou, neutrální a negativní.85  

Neutrálně laděná formulace školních pravidel je obvykle ztotožňována 

s jazykem právních předpisů. Není nijak emocionálně zabarvena, adresáta neuráží, 

ani nepobízí. Obvykle zde nalezneme slovní spojení typu „žáci dbají“, „žáci 

dodržují“ nebo „žáci se ve škole chovají“. Z. Souček říká, že „by se nemělo jednat o 
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přísné zákazy a nařízení, ale o věty, které konstatují, jak má vypadat cílový stav“.86 

Jako příklad takové formulace uvádí pravidlo: „Žák je povinen chovat se v rámci 

společenských pravidel. Dodržuje pravidla chování, vůči dospělým i spolužákům 

vystupuje zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje se jakéhokoli hrubého slovního jednání 

nebo fyzického útoku vůči ostatním žákům“.87 V praxi se může stát, že neutrální 

formulace nabude podobu strohého, úřednicky neosobního konstatování.  

Negativní formulace pravidel školního řádu je založena na užití příkazů, zákazů 

a rozkazů. Tento druh školních pravidel zastupují slovní obraty jako „žák je 

povinen“, „žákům je zakázáno“, „žák nesmí“, ale také pozitivní vyjádření „žákům je 

dovoleno“. O míře zastoupení negativní formulace ve školních řádech českých 

základních a středních škol se koncem 90. let minulého století přesvědčil P. Vacek. 

V závěru své studie si klade otázku, jak je možné, že si školy neuvědomují 

„odpudivý a kazatelský jazyk školních řádů, který musí nutně „adresáty“ (žáky, 

studenty) odrazovat a vyvolávat u nich „chuť“ takto sepsaná pravidla „na just“ 

porušovat“.88 V souvislosti s provedenou analýzou školních řádů vnímá autor jako 

příhodnou charakteristiku negativní výchovy podle N. J. Bulla. Ta je, jak P. Vacek 

uvádí, „a priori zaměřena na negativní regulaci. Učí především tomu, co nedělat (co 

se nemá, co je zakázáno). Cestu k pozitivnímu programu nabízí abstraktní, mlhavou 

a neurčitou“.89 Také J. Solfronk se přiklání k názoru, že nadbytek příkazů, zákazů a 

nařízení účinek školního řádu spíše zeslabuje, a za výhodnější považuje vyjádření 

formou rad, doporučení, přání a upozornění.90 Oproti tomu J. S. Cangelosi dokládá, 

že negativní prohlášení a příkazy mají ve formálním řádě již z praktického ohledu 

své místo, neboť „seznam zákazů a příkazů podá přesnější informace než seznam 

toho, co je dovoleno. Koneckonců dovolená chování jsou příliš četná na to, aby se 

dala shrnout v nějakém seznamu“.91   

Úlohou vstřícné formulace školních pravidel je oslovit adresáta a přizvat ho 

k účasti, ke spolupráci. Jak uvádí F. Bacík, je vhodné, aby ze znění norem „jasně 

vyplývalo, že norma je určena ve prospěch uživatelů a ne že uživatelé jsou ve škole 
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pro to, aby plnili pravidla norem“.92 Podle M. Veselé „základní postavení lidí, kteří 

tvoří školní společenství, je rovné, a to by se mělo do řádu promítat“. Z toho důvodu 

vnímá zaměňování pravidel společného soužití ve škole s povinnostmi žáků za 

kontraproduktivní.93 Autorka podává také konkrétní příklady změny negativní 

formulace na formulaci vstřícnou. Kupříkladu ustanovení „žáci jsou povinni se 

přezouvat“ lze vyjádřit větou „ve škole se přezouváme“. Podobně v případě školního 

pravidla „žáci mají povinnost chovat se slušně“ lze lépe využít formulace „chováme 

se k sobě slušně“.94 Takovéto „pozitivní“ znění pravidla hlásá dle našeho mínění 

informaci, že školní pravidla jsou závazná pro všechny uživatele školního řádu, a to 

rovným dílem. Zvláště v případě norem chování se zdá být vstřícná formulace 

vhodným nástrojem, neboť implicitně vyjadřuje rovnost, spoluúčast a etický 

moment společného zájmu. Formulační „my“ forma je současně vhodným výrazem 

pro skutečnost, že se na tvorbě řádu podílely všechny zúčastněné strany. 

Pro úplnost dodáváme, že ona zmiňovaná „my“ forma není jediným přístupem, 

který se projevuje ve formulaci pravidel školního řádu. Jak podotýká S. Bendl, „typy 

formulací (či „slohu“), které se používají ve školním řádu na našich základních 

školách, zahrnují pestrou škálu přístupů. Používá se formulací ve všech osobách a ve 

všech číslech“.95  

Zatímco formulační jasnost a srozumitelnost jsou základními, a tedy nezbytnými 

předpoklady funkčnosti školního řádu, způsob, který bude užit pro vyjádření obsahu 

pravidel školního řádu, tedy onu námi označovanou formulaci „sama o sobě“, volí 

tvůrce normy. Proto se domníváme, že jsme v tomto aspektu nalezli další prvek, jež 

činí ze školního řádu efektivní nástroj pro řízení školy. Oblast formulace pravidel 

tak můžeme zařadit k již jmenovaným oblastem zájmu našeho výzkumu.  

 

3.2.5 Komunikace školního řádu 

 

Oblast komunikace školního řádu chápeme jako oblast předávání informací, 

přesněji řečeno jako způsob, kterým je školní norma komunikována s jejími 

uživateli. Oproti předchozím oblastem stojí oblast komunikace poněkud stranou 

zájmu odborné literatury. Příčinou může být skutečnost, že proces informování 
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pracovníků školy, žáků a jejich zákonných zástupců se formálně předpokládá a není 

potřeba jej nijak blíže popisovat. My se však u této problematiky zastavíme, neboť 

jsme přesvědčeni, že smysluplnosti a svého účelu může dosáhnout školní řád teprve 

tehdy, je-li s ním seznámen jeho uživatel. V opačném případě se stává neživým, 

formálním dokumentem, který vlastně nikoho nezajímá až do okamžiku, kdy se 

vynoří nějaký problém. 

    Podle znění § 30 zákona č. 561/2004 Sb., zveřejní ředitel školy školní řád 

nebo vnitřní řád na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, 

prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo 

školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých 

dětí a žáků.96 

Právní předpis tedy přímo ukládá řediteli školy povinnost koho, o čem a jakým 

způsobem má informovat. V případě povinnosti zveřejnit školní řád na přístupném 

místě ve škole nebo školském zařízení se tak obvykle děje formou umístění řádu na 

chodbě nebo ve vstupní hale školy. Nejlépe v některém z tzv. komunikačních uzlů 

školy, tedy v místě, kde se obvykle či v různých časových intervalech shromažďují 

žáci, jejich zákonní zástupci a další osoby, jež přicházejí do kontaktu s prostředím 

školy. M. Veselá v této souvislosti upozorňuje, že ačkoli se umístění školního řádu 

na webové stránky školy jeví jako praktické a transparentní, nenahrazuje takové 

zveřejnění postup výslovně stanovený zákonem. Proto je i v tomto případě potřeba, 

aby byl školní řád v prostorách školy někde volně přístupný v listinné podobě.97 

Základní podmínkou je přirozeně jeho zveřejnění v plném a aktuálním znění.  

Zatímco způsob zveřejnění školního řádu je jasně a jednoznačně stanoven 

zákonem, a tak nám příliš mnoho odlišných variant postupu neumožňuje, v případě 

povinnosti informovat uživatele školního řádu jsou uvedeny podmínky dvě: 

zaměstnanci a žáci s ním musí být seznámeni prokazatelným způsobem, zákonní 

zástupci nezletilých žáků musí být informováni o jeho vydání a obsahu. Jakým 

způsobem to ředitel školy učiní, je při dodržení stanovených podmínek jeho 

záležitostí. A právě v tomto momentu rozhodování ředitele školy se otevírá prostor 

pro otázku: Existuje mezi různými způsoby seznámení se školním řádem, respektive 

informování o jeho vydání a obsahu nějaký jeden nebo více osvědčených postupů, 

jež ředitelé škol považují za efektivní? Jinými slovy, může ředitel školy v tomto 

                                                 
96 KOLEKTIV AUTORŮ; 2011, s.. 
97 VESELÁ, M.; s. 21. 



 40 

okamžiku zvolit z více postupů ten, který podpoří efektivitu školního řádu jako 

nástroje řízení školy?  

Jaké postupy tedy přicházejí v úvahu? U zaměstnanců školy je obvyklou praxí 

seznámit je s obsahem školního řádu na pedagogické radě a toto uvést do zápisu, 

doplněném o podpisový arch účastníků jednání. U nových pracovníků se to pak děje 

při nástupu do pracovního poměru, kdy jsou, opět proti podpisu, seznámeni s vnitřní 

dokumentací školy.  

Žáci bývají o obsahu školního řádu poučeni například v třídnické hodině nebo 

v hodině občanské výchovy, a to obvykle v pravidelných ročních intervalech vždy 

na počátku školního roku. Zápis o provedeném poučení zaznamená příslušný učitel 

do poznámky v třídní knize. Podmínka prokazatelnosti seznámení je pak dokládána 

záznamy o přítomnosti žáků ve vyučovací hodině, kde poučení proběhlo. Stále 

rozšířenější praxí je v současné době stvrzení o tomto seznámení formou podpisu 

žáka, například pod výňatek ze školního řádu otištěný v žákovské knížce. M. Veselá 

v tomto aktu spatřuje především symbolický význam. Žáci svým podpisem, „tedy 

jakýmsi obřadním úkonem stvrzují, že se stávají členy společenství, do kterého byli 

tímto definitivně přijati, a to je váže k dodržování jeho pravidel“.98   

Předání informace o vydání školního řádu a o jeho obsahu zákonným zástupcům 

nezletilých žáků probíhá obdobným způsobem jako u žáků. Také v tomto případě 

platí podmínka prokazatelného splnění zákonné povinnosti. Rodiče mohou být 

s řádem seznámeni například na třídních schůzkách, v konzultačních hodinách, 

začleněním znění řádu do žákovské knížky. Rodiče budoucích prvňáčků jej mohou 

obdržet při zápisu do školy. Seznámení vždy stvrdí svým podpisem.  

Nyní, poté co jsme si představili několik možných postupů, jak naplnit 

podmínky stanovené § 30 školského zákona, se vraťme k naší původní otázce po 

efektivitě školního řádu. Je tedy možné říci, že některý ze způsobů seznámení a 

informování je proti ostatním efektivnější? Mohli bychom vycházet z předpokladu, 

že nejefektivnější způsob komunikace školního řádu bude ten, který ředitelé školy 

nejčastěji používají. Domníváme se však, že prostá četnost nemusí nutně znamenat 

efektivitu. Skrytou roli zde může hrát  nějaký zvyk, úzus, tradice školy, nebo 

jednoduše rozhodnutí ředitele školy, že používaný způsob seznamování s řádem není 

sice nejefektivnější, nicméně podmínky zákona splňuje, a je méně časově a 
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materiálově náročný než postup, jež by možná zaručil kvalitnější výsledky. Měřítko 

„četnosti“ by náš výzkum mohlo dovést k předvídatelným nepřesnostem. 

Vracíme se tedy zpět k samotné efektivitě. V čem vlastně ona hledaná efektivita 

postupu zvoleného pro realizaci seznámení uživatelů školního řádu s jeho obsahem 

spočívá? Seznámeni být ze zákona musí, takže jde o to jak. Naše úvaha je 

následující. Pokud se na tento komunikační akt již od počátku pohlíží jako na 

pouhou formální záležitost, protože prostě musí být „nějak“ uskutečněn, a nevěnuje 

se mu potřebný čas ani úsilí, pak je vlastně celý proces z pohledu řízení školy 

zbytečný, tedy neefektivní. Ředitel školy má sice „krytá záda“, poněvadž formálně 

svou povinnost splnil, nicméně ptáme se: Je tohle stav, se kterým má být jako řídící 

pracovník spokojen? Ono seznámení není ve skutečnosti prázdný pojem. Jeho 

účelem je předat informace, které svým adresátům pomohou v orientaci ve školním 

prostředí, čímž usnadní a harmonizují v něm nastavené procesy. Lapidárně řečeno, 

ředitel školy nepotřebuje toliko podpis žáka, rodiče či zaměstnance, stvrzující, že 

dotyčný byl seznámen. Jde o to, aby ten podpis nemusel potřebovat na svou 

obhajobu v okamžiku, kdy se s dotyčným dostane ohledně některého z pravidel 

školního řádu do sporu. Význam celého komunikačního procesu (a domníváme se, 

že slovo „proces“ v tomto pojetí vystihuje celou záležitost nejlépe) vnímáme tak, že 

adresát signuje ne „pro forma“, ale stvrzuje, že byl seznámen, že rozumí, že mu byly 

vysvětleny případné nejasnosti, že i on měl možnost poskytnout zpětnou vazbu a že 

je tedy svým způsobem se zněním řádu ztotožněn – ať již s ním plně souhlasí, nebo 

jej pouze respektuje jako normu školy, kterou navštěvuje, kde pracuje či kterou 

zvolil z titulu práva zákonného zástupce pro své dítě. Kvalitně a promyšleně 

informovat o obsahu řádu pro nás znamená mimo jiné otevřít adresátům dveře a 

přizvat je k diskuzi a účasti na chodu školy. V těchto souvislostech spatřujeme 

účelnost a efektivitu oblasti komunikace školního řádu. Buď vše proběhne formálně, 

s cílem splnit zákonnou povinnost, nebo ředitel školy nezbytný informační proces 

plně využije pro posílení efektivity jejího řízení.  

 

3.2.6 Aktualizace školního řádu 

 

Má být školní řád formálním nebo živým dokumentem? Další střípek do naší 

mozaiky školního řádu jako efektivního nástroje řízení školy se pokusíme nalézt 

v oblasti aktualizace školního řádu. 
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Jak jsme citovali v jiné kapitole, povinnost vydat školní řád ukládá zákon řediteli 

školy. Ten, po schválení předloženého návrhu školskou radou, uvede nový 

dokument v platnost obvykle k počátku nového školního roku, tedy k 1.9. Platnost 

řádu může formulovat s časovým omezením, například „od 1.9. po dobu školního 

roku…“ či „do odvolání“, nebo její trvání nevyznačit vůbec. Znamená to, že není 

povinnost školní řád každoročně měnit. Z hlediska aktualizace školního řádu 

rozlišuje J. Maslarová dva krajní případy škol. Na straně jedné to jsou školy, kde se 

v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 291/1991 Sb., jež ukončila platnost centrálně 

vydaného školního řádu, přistoupilo k problematice školního řádu „formálně, 

vypuštěním příslušných slovíček a formulací bez podstatné změny pohledu na žáka“. 

K opačnému pólu patří školy, v nichž se školní řád tvoří vlastně nepřetržitě – 

neustálým opravováním a doplňováním tzv. „za pochodu“. Důsledkem je pak řada 

nejasností v tom, co, pro koho a hlavně od kdy platí a s čím byl průkazně seznámen 

žák a jeho zákonný zástupce.“99 Ačkoli jsme si vědomi skutečnosti, že se v obou 

případech jedná, jak ostatně sama autorka uvádí, o „extrémy“, použijeme podobné 

rozdělení pro oblast přístupu školy k problematice aktualizace svých školních řádů i 

my. Takto vymezíme školy, jejichž školní řád je svým způsobem rigidní dokument. 

Je dlouhodobě platný, bez podstatných změn. Do druhé skupiny zařadíme naopak 

školy, které tuto vnitřní normu aktualizují, ať již v pravidelných časových 

intervalech či nepravidelně. Tímto rozlišením pro nás vyvstanou dvě zásadní otázky: 

Jak lze vysvětlit rozdíly mezi oběma skupinami? a Lze označit některý z přístupů 

k aktualizaci školního řádu jako prvek podporující jeho efektivitu? 

Nejprve si vysvětleme, jak chápeme pojem aktualizace. Vnímáme ji ve smyslu 

obměny, změny vyvolané působením vnějšího faktoru, ať již je to v našem případě 

změna nadřazených právních norem, školních podmínek či například rozhodnutí 

ředitele školy, nebo zevnitř (to je případ, kdy jsou pravidla školního řádu špatně 

nastavena či nevhodně formulována).  

Školní řády zařazené do první skupiny aktualizovány nejsou. Vedením školy 

jsou vnímány jako čistě formální dokumenty, jejichž praktické užití se možná ani 

nepředpokládá. Jejich účelem je splnit zákonnou povinnost a tímto plně zaštiťují 

pozici ředitele školy pro případ problému. Dá se také předpokládat, že u jejich zrodu 

stál nějaký vzorový dokument, který poskytuje jistotu „správnosti“ obsahu 

                                                 
99 MASLAROVÁ, J.; s. 9. 
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dokumentu. Z pohledu svých tvůrců tak dosahují vzhledem ke stanovenému účelu 

maximální míry efektivity. Proto je jejich životnost poměrně dlouhá. P. Vacek na 

základě analýzy školních řádů vyvodil, že „obecně je školní řád vnímán jako 

formální norma, jejíž význam se aktualizuje, když „se něco stane“ (tedy pro jistotu, 

jinak není v zásadě potřebný)“.100 Že pro některé školy bývá tvorba školního řádu 

„okrajová, formální záležitost“, uvádí také S. Bendl.101  

Druhou skupinu pro nás představují školy, které s obsahem svého školního řádu 

nějakým způsobem pracují. Aktualizují jej alespoň v důsledku nějakého  

vyskytnuvšího se problému, nebo provádějí přímo pravidelné hodnocení dokumentu. 

Podle M. Veselé je v praxi obvyklé, že „stávající řád je během probíhajícího 

školního roku průběžně pracovně doplňován a dochází ke shromažďování 

připomínek a změn, a to jak ze strany pedagogických pracovníků, tak ze strany 

ostatních účastníků vzdělávání“.102  Z. Souček zase doporučuje ověřit si přibližně po 

půl roce platnosti nového školního řádu, zda je funkční a zda naplňuje náš původní 

záměr.103  

Je zřejmé, že oba autoři popisují záměrné a plánované hodnocení školního řádu. 

Jeho cílem je ověřit, respektive zaručit praktickou funkčnost dokumentu a realizovat 

případné změny k jejímu dosažení. Funkční nastavení evaluačního procesu školního 

řádu umožňuje včas reagovat na vývoj proměnných zastoupených ve školním 

prostředí a vytváří těsnou vazbu mezi stanovenou normou a každodenním životem 

školy. Pracuje s dynamikou prostředí a zachycuje vývoj očekávání i zkušenosti 

všech jeho aktérů, čímž plní důležitou roli v oblasti řízení školy. To je pro nás 

důvodem k myšlence, že evaluace školního řádu je jednou z podmínek jeho 

efektivity. V souladu s možnou námitkou, kterou můžeme formulovat otázkou: Proč 

aktualizovat školní řád, když to není nezbytně nutné? (rozumějme vyvolané nějakou 

zásadní situací, problémem) připomínáme, že důsledkem procesu evaluace nemusí 

být vždy a nutně aktualizace hodnoceného dokumentu. Smyslem není aktualizovat 

„za každou cenu“, nýbrž pravidelným hodnocením prověřovat vazbu školního řádu 

na realitu školního prostředí, tedy kontrolovat jeho funkčnost, účelnost a 

smysluplnost. Jinými slovy, udržovat tento nástroj řízení „v chodu“. 

                                                 
100 VACEK, P.; s. 54. 
101 BENDL, S.; 2001, s. 129. 
102 VESELÁ, M.; s. 20. 
103 SOUČEK, Z.; s. 14. 
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Další otázkou v oblasti aktualizace školního řádu je časové určení případné 

obměny dokumentu. Zcela nový nebo zásadním způsobem změněný řád vstupuje 

z praktických důvodů v platnost obvykle začátkem školního roku. Jak ale postupovat 

v případě dílčích změn? Jak jsme ukázali výše, jednou z variant může být 

shromažďování připomínek a podnětů v průběhu školního roku a jejich zapracování 

do nové verze řádu s novelizací posunutou na začátek následujícího školního roku. 

Přirozeně, naléhavé změny jsou uvedeny v platnost bez zbytečného odkladu. Nebo 

lze zapracovávat změny hned, tedy aktuální změny zařazovat do řádu v aktuálním 

čase. Nicméně výhoda takovéto okamžité reakce může být na druhou stranu příčinou 

nejasností a zmatenosti v platnosti i obsahu ustanovení školního řádu.   

 

3.2.7 Řízení školy 

 

Naše zamyšlení nad úlohou školního řádu v oblasti školního managementu 

zakončíme oblastí, kterou jsme pro účely našeho výzkumu nazvali oblast řízení 

školy. Možná se tato kapitola v celkovém kontextu práce může zdát čtenáři 

zbytečná, vždyť celý předchozí text v podstatě není o ničem jiném. Proč tedy 

otevíráme toto téma? Pokud uznáme školní řád jako jeden z nástrojů řízení školy, 

můžeme souhlasit, že efektivita jeho použití v oblasti školského managementu je 

v prvé řadě odrazem řídících, pedagogických a dalších dovedností a postojů ředitele 

školy. Je projevem jeho osobnosti, jeho vizí a dlouhodobých cílů. To vše je ve 

školním řádu jako nástroji řízení školy implicitně obsaženo, projevuje se to v kultuře 

školy, v organizaci jejího prostředí, v nastavených normách a procesech. Školní řád 

tak můžeme považovat za jeden z klíčových řídících nástrojů, za hlavní komunikační 

uzel, skrze nějž je sdělována, interpretována, koordinována, evaluována a také 

přijímána vize školy. Zastává roli klíčového prostředníka mezi vedením školy a 

aktéry školního prostředí. Školy, jak podotýká Z. Souček, u nichž „se zjišťují různé 

nedostatky v řízení nebo v činnosti a koordinaci jejích hlavních součástí, mají 

většinou špatný školní řád a s tím související potíže s jeho vymahatelností“.104  

Je tedy zřejmé, že školní řád je výrazem řídícího stylu ředitele školy. Rigidní 

školní řády s nadměrnou fixací organizace systému, obvykle detailně rozpracované a 

s negativně formulovanými pravidly bez možnosti participace aktérů školního 

                                                 
104 SOUČEK, Z.; s. 4. 
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prostředí na jejich tvorbě bývají produktem direktivního stylu řízení školy. Jak uvádí 

F. Bacík, takový model je „alibistický“ v rozhodovacích procesech a řídící 

pracovník často „inklinuje k rozhodnutím na základě normy, což jej jakoby zbavuje 

subjektivní odpovědnosti za rozhodnutí“. Převažuje zde tendence preferovat 

povinnosti žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců před jejich právy.105 Tuto 

tendenci potvrdil svým šetřením J. Solfronk. Na základě analýzy školních řádů 

zaměřené na vzájemný poměr práv a povinností v nich obsažených  konstatoval, že 

„převládají direktivní formy řízení, demokratické či participační modely jsou 

výrazně v menšině“.106  

Důsledky direktivního systému, kde je minimalizován prostor pro samostatné 

rozhodování, popisuje H. Marinková. Podle ní tu dochází k situaci, kdy „ředitel 

školu prakticky neřídí, protože veškerá jeho činnost je zaměřena na sledování toho, 

zda jsou předepsané normy dodržovány“. Direktivní řízení vede „k odcizení, 

k utlumení aktivity a zájmu ředitele i učitelů o žáky, dochází v něm až k tragickému 

posunu hodnot“.107  

Naopak, styl řízení, který vytváří široké pole pro samostatné rozhodování a 

posiluje rozhodovací pravomoci učitelů, žáků a jejich rodičů, může podpořit jejich 

tvořivost a ochotu aktivně se podílet na cílech školy. Tento model řízení se opírá o 

zásady efektivní kázeňské politiky školy. V. Vojtová upozorňuje na  Gusheeho 

názor, že kázeňská politika by měla být mimo jiné flexibilní, tedy „připouštět různé 

situace, nikoli lpět na rigidních systémech trestů, měla by popisovat různé metody 

pro řešení problémů“.108 Podle Cangelosiho je důležité dát učitelům prostor pro 

zavedení vlastních pravidel chování ve třídě. Aby nedocházelo k rozporům mezi 

pravidly jednotlivých učitelů, měla by centrální kázeňská politika stanovit jednotný 

rámec, z něhož se tato individuální pravidla budou odvíjet.109  

Uvedli jsme dva základní styly řízení, jež se mohou projevit ve školním řádu a 

jeho užitím pro řízení školy. Protože efektivitu školního řádu jsme charakterizovali 

jako schopnost co nejlépe dostát svému účelu, a tento účel chápeme především v roli 

prostředníka mezi jeho uživateli a prostředím školy, je nyní otázkou, který styl řízení 

skutečně posiluje efektivitu školního řádu 

                                                 
105 BACÍK, F.; s. 26. 
106 SOLFRONK, J.; s. 7. 
107 MARINKOVÁ, H.; s. 108. 
108 VOJTOVÁ, V.; s. 5. 
109 CANGELOSI, J. S.; s. 134. 
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3.2.8. Stanovení hypotéz 

 

Ve výše předloženém rozboru teoretických východisek našeho výzkumu jsme si 

stanovili několik oblastí, o kterých se domníváme, že jsou pro naše téma zásadní. 

Každá z nich je dle našeho přesvědčení pro správnou funkci školního řádu klíčová, 

otázkou však je, jak, čím, respektive skrze co tento náš předpoklad splňuje. Proto 

bude naším dalším krokem formulování výzkumných hypotéz. 

Základní hypotézu jsme si již formulovali vymezením hlavního cíle našeho 

výzkumu. Je to předpoklad, že vůbec lze najít, určit a zmapovat takové znaky 

školního řádu, které z něj činí efektivní nástroj pro řízení školy. Tato hypotéza 

se a priori opírá o názor, že školní řád může být efektivním nástrojem školského 

managementu, že je u něj možné vysledovat určité znaky a tyto podrobit kritice 

zaměřené na jejich přínos účelu řádu. Efektivitu, jak jsme již upozornili na jiném 

místě, tak můžeme měřit pouze vzhledem k požadovanému účelu. Ale jak víme, 

různá očekávání vedou k různým cílům a preferují k jejich dosažení odlišné nástroje. 

Proto, aby byl školní řád skutečně efektivní, musí být co nejvíce účelný a účinný, 

tedy splňovat očekávání všech stran zúčastněných na vzdělávání. Nejsou to přitom 

pouze žáci, jejich zákonní zástupci, zaměstnanci školy a její management. Nesmíme 

opomenout ani stát a společnost, kteří svá očekávání, formulované požadavkem na 

určitou úroveň vzdělávání a na podmínky výchovně – vzdělávacího procesu, sdělují 

skrze příslušné právní normy. Skrze účel a cíl tak vstupuje do hry faktor 

subjektivity, jež má silný vliv na účinnost školního řádu, kterou jednotliví aktéři 

školního prostředí více či méně ovlivňují. Například vedení školy z pozice tvůrce 

školního řádu záměrně vymezuje jeho význam a účinnost, zaměstnanci v roli 

realizátorů jeho pravidel, tedy těch, kdo je uvádí prakticky v platnost, mohou 

účinnost řádu posílit nebo oslabit. Vliv žáků a jejich rodičů na účinnost školního 

řádu se odvíjí od míry, v níž jsou připraveni a ochotni řád akceptovat. 

 Stanovisko, že školní řád může být účinný a funkční, tedy efektivní nástroj 

řízení školy, v sobě implicitně předpokládá, že existují rozdílné školní řády a že jsou 

z hlediska prvků své efektivity porovnatelné. Lze tedy nejen mapovat jejich 

efektivní prvky, nýbrž naopak také stanovit jejich rizika. Tedy znaky, které 

způsobují malou efektivitu školního řádu a v krajním případě jeho účinnost omezují 

na pouhé splnění zákonné povinnosti.  
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Naším druhým apriorním předpokladem pro podporu výše uvedené základní 

hypotézy našeho bádání je názor, že ředitelé základních škol považují školní řád za 

užitečný nástroj pro řízení školy a z toho prostého důvodu je v jejich zájmu, aby byl 

efektivní. 

Přistupme nyní k jednotlivým oblastem našeho výzkumu a formulovaným dílčím 

hypotézám. 

 

1. Oblast tvorby školního řádu 

Lze říci, že v kapitole věnované problematice tvorby školního řádu se názory 

citovaných autorů shodně ubíraly směrem k podpoře zapojení všech uživatelů 

školního řádu do jeho tvorby. Mezi uváděnými argumenty figurovala praktičnost, 

posílení motivace a přesvědčení o tom, že takto vzniklá pravidla budou uživateli 

více akceptována. Tento trend můžeme chápat jako snahu o posílení demokratických 

procesů v prostředí našich základních škol s důrazem na jeho praktické důsledky a 

užitečnost. Dovolíme si tedy shrnout, že: 

• Školní řád upravuje vzájemné vztahy a pravidla pro společné školní prostředí, 

proto je do jeho tvorby vhodné zapojit všechny jeho aktéry. 

• Účast na tvorbě školního řádu funguje jako motivační prvek pro všechny 

zapojené osoby a napomáhá jim v přijetí dohodnutých pravidel. 

• Použití pouze direktivního přístupu k tvorbě školního řádu je neefektivní a 

oslabuje využitelný potenciál organizace. 

 

Hypotéza č. 1: Zapojení zaměstnanců školy, žáků a jejich zákonných zástupců 

do tvorby školního řádu je efektivní. 

 

2. Oblast obsahu školního řádu 

V oblasti obsahu školního řádu jsme si v souladu s názory uvedenými v citované 

odborné literatuře vymezili tři základní funkční znaky. Je to otázka účelnosti citace 

právních předpisů v textu řádu, dále začlenění ustanovení obecných předpisů a 

specifikace místních podmínek a nakonec zastoupení práv žáků a dalších aktérů 

školního prostředí ve školním řádu. V souladu s názory citovanými z odborné 

literatury se domníváme, že:  

• Doslovné přepisování ustanovení vyšších právních norem do textu školního 

řádu je ve většině případů neúčelné. 
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• Z obsahového hlediska je účelem školního řádu rozpracovat obecné předpisy 

na specifické podmínky školy.  

• Začlenění práv uživatelů školního řádu do jeho textu podporuje jejich 

ztotožnění s prostředím školy.  

 

Hypotéza č. 2: Školní řád má regulovat především konkrétní podmínky školy. 

 

Hypotéza č. 3: K efektivním znakům školního řádu z hlediska jeho obsahové 

stránky patří začlenění nejen povinností, ale také práv jeho uživatelů. 

 

3. Oblast rozsahu školního řádu 

Základní otázka této oblasti zněla: Kolik bodů ustanovení má mít efektivní 

školní řád? Dospěli jsme k rozhodnutí, že toto nelze jednoznačně určit. Záleží přitom 

na postoji jeho tvůrců. Má-li školní norma v maximálně možné míře upravovat 

podmínky školního prostředí, text řádu je obvykle delší. Je-li však její účel viděn 

především v praktické použitelnosti pro žáky školy, je vhodné počet pravidel omezit 

na minimum. Můžeme tedy vyvodit, že: 

• Velké množství ustanovení školního řádu jej činí nepřehledným, nezajímavým 

a obtížně zapamatovatelným. 

• Snaha upravit všechny potenciální situace školního života přináší stále nová  a 

nová „nadměrná“ pravidla. 

• Při tvorbě školního řádu je praktické držet se zásady nezbytnosti, účelnosti, 

smysluplnosti a přiměřeného počtu stanovených pravidel. 

 

Hypotéza č. 4: Školní řád s menším množstvím pravidel působí ve školní  praxi 

efektivněji.  

 

4. Oblast formulace pravidel školního řádu 

Naše úvahy o vlivu způsobu užitého pro formulaci pravidel na efektivitu 

školního řádu jsme uzavřeli domněnkou, že použitá formulace může účinnost 

pravidel významně posílit nebo oslabit. Formulaci sdělení totiž nahlížíme jako 

důležitého prostředníka mezi sdělovaným obsahem školního pravidla a 

respondentem. Zvolená forma sdělení tak ovlivňuje zásadním způsobem míru jeho 

přijetí. Proto jsme pro tuto oblast stanovili, že: 
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• Formulační jasnost a srozumitelnost jsou základními, a tedy nezbytnými 

předpoklady funkčnosti školního řádu. 

• Negativní formulace pravidel školního řádu je založena na užití příkazů, 

zákazů a rozkazů. Podle některých názorů může být stručnější a přesnější než 

vymezení toho, co je dovoleno. 

• Vstřícná formulace pravidel vyjadřuje rovnost, spoluúčast a etický moment 

společného zájmu. 

• Vstřícná formulace podporuje pozitivní chování. 

 

Hypotéza č. 5: Vstřícná formulace pravidel školního řádu pozitivně ovlivňuje 

jejich vnímání žáky a pracovníky školy. 

 

5. Oblast komunikace školního řádu 

Ačkoli povinnost prokazatelně seznámit zaměstnance školy, žáky a jejich 

zákonné zástupce s vydáním a obsahem školního řádu ukládá řediteli školy příslušný 

zákon, může být způsob použitý pro předání těchto informací z hlediska efektivity 

řízení školy důležitý. Zastáváme názor, že: 

• Seznámit účastníky vzdělávání s obsahem školního řádu není jen povinnost, 

nýbrž je to pro řízení školy nezbytné. 

• Pokud se na tento komunikační akt již od počátku pohlíží jako na pouhou 

formální záležitost, pak je z pohledu řízení školy zbytečný, tedy neefektivní. 

• Kvalitně a promyšleně informovat o obsahu řádu znamená otevřít diskuzi a 

přizvat k účasti na chodu školy.  

 

Hypotéza č. 6: Kvalitní informování o obsahu školního řádu přispívá 

k efektivnímu řízení školy. 

 

6. Oblast aktualizace školního řádu 

V této oblasti jsme se zabývali otázkou aktualizace a evaluace školního řádu. 

Domníváme se, že zatímco k obměně a inovaci školního řádu v základních školách 

dochází, alespoň pod tlakem výskytu řádem dosud neregulovaných událostí, 

pravidelná a záměrná evaluace je dosud spíše výjimkou. Pro formulování další 

hypotézy tedy vyvozujeme, že: 
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• Aktualizace pravidel školního řádu se provádí obvykle na začátku školního 

roku.  

• Pravidelná evaluace pomáhá prověřovat vazbu školního řádu na realitu 

školního prostředí, tedy kontrolovat jeho funkčnost, účelnost a smysluplnost. 

 

Hypotéza č. 7: Zavedení nového pravidla v aktuálním čase, tedy během školního 

roku, je účinné. 

 

Hypotéza č. 8: Kvalitní pravidelná a záměrná evaluace posiluje účinnost 

školního řádu. 

 

7. Oblast řízení školy 

Na samý závěr jsme se krátce zamýšleli nad úlohou školního řádu v řídících 

procesech školy. Zajímalo nás, jak se ve způsobu jeho použití a obecně ve vztahu ke 

všem vymezeným oblastem zrcadlí osoba ředitele školy. Došli jsme k zjištění, že: 

• Školní řád je výrazem řídícího stylu ředitele školy. 

• Rigidní školní řády bývají produktem direktivního stylu řízení školy. 

• V direktivním stylu řízení převažuje tendence preferovat povinnosti žáků, 

zaměstnanců a zákonných zástupců před jejich právy. 

• Styl řízení, který vytváří široké pole pro samostatné rozhodování a posiluje 

rozhodovací pravomoci učitelů, žáků a jejich rodičů, se opírá o zásady efektivní 

kázeňské politiky školy. 

• Je důležité dát učitelům prostor pro zavedení vlastních pravidel chování ve 

třídě. Školní řád k tomu vytváří jednotný rámec.     

 

Hypotéza č. 9: Školní řád má vytvářet zaměstnancům školy prostor pro jejich 

vlastní jednání.  

 

Hypotéza č. 10: Školní řád je zásadním nástrojem školského managementu. 
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4. Metody sběru dat 

 

V plánu našeho výzkumu jsme popsali, jakým způsobem se pokusíme o ověření 

stanovených hypotéz. Zvolili jsme dva, na sobě do jisté míry nezávislé postupy – 

dotazníkové šetření a analýzu dokumentů. Od metody dotazníkového šetření 

očekáváme, že nám umožní zjistit názory ředitelů škol na formulované hypotézy, 

tedy na faktory efektivity školního řádu. Analýza konkrétních školních řádů by měla 

ukázat, jak se dovednost ředitelů škol využít školní řád pro řízení školy projevuje 

v praxi. Vlastně chce konstatovat její současný stav.  

V následujících kapitolách si popíšeme použití obou metod, představíme si 

dotazníkové otázky a kritéria, vytvořená pro analýzu školních textů, abychom 

nakonec vyvodili závěry pro hlavní otázku našeho výzkumu. 

 

4.1 Formulace výroků  dotazníkového šetření 
 

Pokud máme hledat odpověď na otázku, které faktory či znaky činí školní řád 

efektivním nástrojem pro řízení školy, je bezesporu žádoucí obrátit se na 

nejpovolanější osoby – ředitele škol. A jak jsme již uvedli, použijeme za tím účelem 

dotazník. Zatímco tedy cílová skupina respondentů byla od samého počátku 

výzkumu jasná, velkým problémem se ukázala obsahová stránka dotazníkových 

otázek. Protože tuto problematiku považujeme pro posouzení objektivity našeho 

výzkumu za podstatnou, dovolíme si na tomto místě stručně popsat naše úvahy.  

V předešlé kapitole jsme si rozborem teoretických východisek vytknuli 

výzkumné hypotézy, které se týkají znaků školního řádu. Cílem dotazníkového 

šetření pak mělo být ověření, zda takto vybrané znaky, respektive způsob jejich 

použití přinášejí tomuto školnímu dokumentu efektivitu. Potíž jsme spatřovali ve 

výsledku, který by nám vyplynul z dotazníkových otázek typu: Podíleli se na tvorbě 

vašeho školního řádu žáci? Provádíte jedenkrát ročně evaluaci školního řádu? Byl 

pro vás při tvorbě školního řádu důležitý počet jeho pravidel? Formulujete ve 

školním řádu pravidla v podobě příkazů? Možné odpovědi, ANO – NE, by nám 

poskytly informaci o četnosti tázaného jevu, nikoli o jeho efektivitě. Je možné 

namítnout, že časté používání určitého postupu má nějaký důvod a může jím být i 

fakt, že je takový postup praktický a efektivní. Je zde ovšem i možnost, že 

nejrozšířenější postup efektivní není. Prostě se používá ze zvyku, má původ 
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v tradici, je nejméně náročný či probíhá podle nějakého nekriticky přejímaného 

vzoru. Zkrátka, získané závěry by nevedly naše tázání k požadovanému cíli. Proto 

jsme pro dotazníkové šetření zvolili podobu tvrzení. Respondent je v tomto případě 

tázán, do jaké míry souhlasí s předloženým výrokem, tezí. Tato metoda nám umožní 

nevztahovat otázky pouze k profesní praxi respondentů, nýbrž zapojit i jejich osobní 

postoje, obecné principy motivace a logiku zkoumané věci. Například, jestliže 

většina respondentů souhlasí s výrokem, že „žák si lépe zapamatuje menší množství 

pravidel“, a my předpokládáme, že je v logickém zájmu ředitele školy, aby jeho žáci 

školní řád znali, dovodíme, že menší množství pravidel řádu je považováno za 

efektivní (tedy vede ke skutečnosti, že žáci pravidla znají, a ta se stávají funkčními). 

Uvědomujeme si, že slabou stránkou našich závěrů může být popsaný převodový 

můstek, protože hypotézu potvrzujeme na základě jiného předpokladu. Nicméně, 

tyto předpoklady chápeme jako základní prvky školského managementu.  

Při formulování výroků dotazníku jsme postupovali podle oblastí našeho 

výzkumu a stanovených hypotéz (každý výrok je označen číslem a písmenem – číslo 

značí oblast výzkumu, písmeno pořadí výroku v oblasti). Představíme je ve stejném 

pořadí.  

 

1. Oblast tvorby školního řádu 

Výroky: 

1.a Je vhodné, aby do tvorby školního řádu aktivně promlouvali také zákonní 

zástupci žáků. (hypotéza č. 1) 

1.b Pokud se žáci podílejí na tvorbě pravidel školního řádu, snadněji je 

respektují. (hypotéza č. 1) 

1.c Školní řád je důležitou pomůckou pro jednání pracovníků školy, proto se 

mají podílet na jeho tvorbě. (hypotéza č. 1) 

1.d Školní řád by neměl obsahovat pravidla, která některý z pracovníků školy 

není ochoten respektovat. (hypotéza č. 1) 

2. Oblast obsahu školního řádu 

Výroky: 

2.a Citace právních předpisů dává školnímu řádu patřičnou důležitost. (hypotéza 

č. 2) 

2.b Školní řád má obsahovat především ustanovení, která se týkají specifických 

podmínek dané školy.(hypotéza č. 2) 
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2.c Ve školním řádu mají být obsaženy jak povinnosti, tak i práva žáků a jejich 

zákonných zástupců. (hypotéza č. 3) 

2.d Skutečnost, že jsou ve školním řádu uvedena práva žáků, má vliv na kulturu 

školy. (hypotéza č. 3) 

 

3. Oblast rozsahu školního řádu 

Výroky: 

3.a. Menší množství pravidel školního řádu si žák lépe zapamatuje. (hypotéza č. 

4) 

3.b Školní řád má být širokým výčtem pravidel (návodem), která postihují co 

nejvíce možných situací v životě školy. (hypotéza č. 4) 

 

4. Oblast formulace pravidel školního řádu 

Výroky: 

4.a Pravidla školního řádu musí být formulována jednoznačně. (hypotéza č. 5) 

4.b Vstřícná formulace pravidel školního řádu pozitivně ovlivňuje jejich vnímání 

žáky a pracovníky školy. (hypotéza č. 5) 

4.c Velké množství příkazů, zákazů a nařízení oslabuje účinnost pravidel 

školního řádu na žáky. (hypotéza č. 5) 

 

5. Oblast komunikace školního řádu 

Výroky: 

5.a Je žádoucí, aby pracovníci školy, žáci i jejich zákonní zástupci školní řád 

znali. (hypotéza č. 6) 

5.b Efektivnější je seznámit žáky s pravidly školního řádu postupně, než jim 

předložit všechna pravidla najednou. (hypotéza č. 6) 

5.c S pravidly školního řádu mají být zákonní zástupci žáků seznámeni ideálně 

na třídních schůzkách. (hypotéza č. 6) 

6. Oblast aktualizace školního řádu 

Výroky: 

6.a Žáci snadněji pochopí pravidlo, které je zavedeno jako odpověď na aktuální 

situaci. (hypotéza č. 7) 

6.b Doplňování pravidel školního řádu během školního roku působí zmatek. 

(hypotéza č. 7) 
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6.c Základem dobrého školního řádu je mimo jiné jeho pravidelná evaluace. 

(hypotéza č. 8) 

 

7. Oblast řízení školy 

Výroky: 

7.a Jednou z kompetencí třídního učitele je rozpracovat a specifikovat pravidla 

školního řádu pro vlastní třídu. (hypotéza č. 9) 

7.b Školní řád má upravovat chování žáků v době mimo školní vyučování. 

(hypotéza č. 10) 

7.c Charakter školního řádu mnohé vypovídá o způsobu řízení školy. (hypotéza 

č. 10) 

7.d Školní řád má být v prvé řadě nástrojem pro efektivní řízení školy. (hypotéza 

č. 10) 

7.e Hlavní rolí školního řádu je krýt záda řediteli školy. (hypotéza č. 10) 

 

Výroky nebyly v dotazníku seřazeny ve stejném pořadí, jako je ukázáno zde. 

Byly náhodně promíchány. Chtěli jsme tím docílit, aby respondent nezískal pocit, že 

odpovídá postupně na určité oblasti znaků školního řádu. Doufali jsme, že takto 

bude spíše posuzovat každý výrok jako jasnou a ucelenou tezi, bez vztahu 

k ostatním, čímž uplatní více svůj osobní názor. Respondent vyjadřoval míru svého 

souhlasu se zněním výroku na čtyřstupňové škále (rozhodně souhlasím, spíše 

souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím), středovou, neutrální pozici, 

jsme do dotazníku s ohledem na jeho vyhodnocení nezařadili.  

 

4.2 Formulace kritérií pro analýzu školních řádů 

 

Druhá výzkumná metoda, analýza školních dokumentů, byla zvolena s ohledem 

na praktickou stránku používání školních řádů. Jejím cílem bylo zmapovat, zda a 

jakým způsobem se námi stanovené výzkumné hypotézy odrážejí v konkrétních 

textech školních řádů. Zatímco dotazníkové šetření zkoumalo názory ředitelů škol a 

jejich postoje, rozbor dokumentů měl odhalit praktické uplatnění jejich řídících 

dovedností v oblasti práce se školním řádem a jeho možným potenciálem pro řízení 

školy, přičemž zároveň informoval o současném stavu těchto dokumentů ve školské 

praxi.  
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Jsme si vědomi, že oproti „objektivně získaným“ odpovědím respondentů 

v dotazníkovém šetření je analýza dokumentů zatížena vysokou mírou subjektivity. 

Obzvláště v našem případě, kdy rozbor provádí pouze jeden výzkumník a ztrácí se 

možnost vzájemné korekce názorů na zjištěné skutečnosti. Taková analýza je nutně 

poznamenána jeho názory a postoji. Z důvodu omezení subjektivních prvků jsme si 

ke každé oblasti výzkumu formulovali níže uvedená kritéria. Považujeme je za 

srozumitelná (definovaná v úvahách o teoretických východiscích naší práce) a 

rozpoznatelná. Jinými slovy, víme, co, jaké znaky, formulace apod. máme v textu 

hledat (například kritérium č. 4). Jejich měřitelnost je zajištěna četností výskytu 

hledaného jevu (například kritérium č. 5), u některých kritérií stačí obyčejné 

konstatování výskytu jevu (kritérium č. 9 a další). Pro funkční formulaci kritérií 

jsme použili vyjádření pomocí otázky. V jednotlivých oblastech výzkumu jsme tedy 

sledovali:         

 

1. Oblast tvorby školního řádu 

Kritérium č. 1: Lze z textu zkoumaných školních řádů usuzovat, zda se na jeho 

tvorbě podíleli žáci, jejich zákonní zástupci a zaměstnanci školy? (hypotéza č. 1)  

 

2. Oblast obsahu školního řádu 

Kritérium č. 2: Je citace ustanovení nadřazených právních předpisů ve školních 

řádech častým jevem? (hypotéza č. 2) 

Kritérium č. 3: Upravují školní řády především místní podmínky školy? 

(hypotéza č. 2) 

Kritérium č. 4: Jsou ve zkoumaných školních řádech zastoupena práva jeho 

uživatelů? (hypotéza č. 3) 

 

3. Oblast rozsahu školního řádu 

Kritérium č. 5: Jaký je průměrný rozsah školního řádu? (hypotéza č. 4) 

4. Oblast formulace pravidel školního řádu 

Kritérium č. 6: Jaký způsob formulace pravidel školního řádu v praxi 

převažuje? (hypotéza č. 5) 
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5. Oblast komunikace školního řádu 

Kritérium č. 7: Jaký způsob komunikace školního řádu převládá? (hypotéza      

č. 6) 

 

6. Oblast aktualizace školního řádu 

Kritérium č. 8: V jaké míře dochází k aktualizaci školních řádů v průběhu 

školního roku? (hypotéza č. 7) 

Kritérium č. 9: Jsou ve školních řádech uvedeny zásady jejich evaluace? 

(hypotéza č. 8) 

 

7. Oblast řízení školy 

Kritérium č. 9: Vytvářejí školní řády svými ustanoveními prostor pro vlastní 

jednání pracovníků školy? (hypotéza č. 9) 
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5. Výsledky dotazníkového šetření  

 

5.1 Popis průběhu dotazníkového šetření 

 

Základní soubor pro dotazníkové šetření byl tvořen všemi základními školami na 

území našeho státu. Znamená to, že na školy nebylo pohlíženo podle jejich druhu, 

typu, zaměření či zřizovatele. Do výběrového souboru bylo metodou náhodných 

čísel zařazeno 120 škol. Do výzkumu se jich ale zapojilo 48. Původní předpoklad 

byl 30 subjektů, tomu odpovídal i stejný počet školních řádů zařazených do analýzy 

dokumentů. S ohledem na validitu výzkumu byly nakonec zařazeny odpovědi všech 

respondentů. Míra návratnosti dotazníků tedy dosáhla 40%. 

Respondenti byli požádáni o účast na výzkumu prostřednictvím elektronické 

pošty, použity byly veřejně přístupné kontakty uvedené na webových stránkách 

jednotlivých škol. Do textu informačního dopisu byl vložen odkaz na dotazník 

umístěný na www adrese:  

<https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGpSZXpSUGl

ZMS1VZlVuSGFPbzhLcXc6MQ>. 

Účelnost, smysluplnost a formulační jasnost výroků dotazníku byla ověřena 

v předvýzkumu, realizovaném na třech subjektech. V návaznosti na zjištěnou 

zpětnou vazbu byly přeformulovány dva výroky dotazníku. 

 

5.2 Výzkumná zjištění 

 

Na následujících stránkách si představíme výsledky provedeného dotazníkového 

šetření. Poněvadž se jedná o vyjádření četnosti odpovědí na výroky uvedené 

v dotazníku, použijeme pro její znázornění histogram. Přidáme také numerické a 

procentuální vyjádření počtu odpovědí. Postupovat budeme podle jednotlivých 

výroků v pořadí, v němž byly seřazeny v kapitole 4.1, tedy podle výzkumných 

oblastí.  
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4.a - Pravidla školního řádu musí být formulována jednoznačně 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.a - Žáci snadněji pochopí pravidlo, které je zavedeno jako odpověď na   
        aktuální situaci. 
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2.a - Citace právních předpisů dává školnímu řádu patřičnou důležitost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.a - Je žádoucí, aby pracovníci školy, žáci i jejich zákonní zástupci školní  
        řád znali. 
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7.c - Školní řád má upravovat chování žáků v době mimo školní    
        vyučování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. f - Hlavní rolí školního řádu je krýt záda řediteli školy pro případ   
        problému. 
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6.c - Základem dobrého školního řádu je mimo jiné jeho pravidelná  
        evaluace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.c - Velké množství příkazů a nařízení oslabuje účinnost pravidel 
školního řádu na žáky i pracovníky školy. 
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2.c - Ve školním řádu mají být obsaženy jak povinnosti, tak i práva žáků a  
        jejich zákonných zástupců. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1.d - Školní řád by neměl obsahovat pravidla, která některý z pracovníků  
         školy není ochoten respektovat. 
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3.a - Menší množství pravidel školního řádu si žák lépe zapamatuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.c – S pravidly školního řádu mají být zákonní zástupci žáků seznámeni  
         nejlépe na třídních schůzkách. 
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7.d – Charakter školního řádu mnohé vypovídá o způsobu řízení školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.b – Školní řád má obsahovat především ustanovení, která se týkají  
         specifických podmínek dané školy. 
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1.a – Je vhodné, aby do tvorby školního řádu aktivně promlouvali také   
         zákonní zástupci žáků. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.c – Školní řád je důležitou pomůckou pro jednání pracovníků školy,  
         proto se mají podílet na jeho tvorbě. 
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3.b – Školní řád má být širokým výčtem pravidel (návodem), která     
         postihují co nejvíce možných situací v životě školy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.b – Jednou z kompetencí třídního učitele je rozpracovat a specifikovat  
         pravidla školního řádu pro vlastní třídu. 
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6.b – Doplňování pravidel školního řádu během školního roku působí  
         zmatek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

7.e – Školní řád má být v prvé řadě nástrojem pro efektivní řízení školy. 
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4.b – Vstřícná formulace pravidel školního řádu pozitivně ovlivňuje jejich  
          vnímání žáky a pracovníky školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2.d – Skutečnost, že jsou ve školním řádu uvedena práva žáků, má vliv na    
         kulturu školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rozhodně souhlasím 25 52%
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Spíše souhlasím 24 50%
Spíše nesouhlasím 2 4%
Rozhodně nesouhlasím 0 0%
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5.b – Efektivnější je seznámit žáky s pravidly školního řádu postupně, než  
         jim předložit všechna pravidla najednou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.b – Pokud se žáci podílejí na tvorbě pravidel školního řádu, snadněji je   
         respektují. 
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Rozhodně souhlasím 19 40%
Spíše souhlasím 22 46%
Spíše nesouhlasím 7 15%
Rozhodně nesouhlasím 0 0%
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5.3 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

 

V této kapitole nechceme dávat výsledky dotazníkového šetření do souvislosti 

s výzkumnými hypotézami, jež jsme si stanovili – to považujeme bez závěrů analýzy 

školních řádů za předčasné. Proto se této problematice budeme věnovat až v samém 

závěru naší práce. Považujeme ale za důležité pokusit se objasnit možné názorové 

postoje našich respondentů. Zajímá nás, nakolik jsou jejich názory vnitřně 

konzistentní a co vše lze ze souvislostí jejich odpovědí ještě vyčíst. Domníváme, že 

odhalení takovýchto vazeb mezi názory ředitelů škol na výroky dotazníků ještě více 

poodhalí postoje respondentů k úloze školního řádu v procesu řízení školy. Z výše 

umístěných grafů je však nevyčteme, jsou totiž ukryty v souhrnu odpovědí 

jednotlivých respondentů a naším úkolem bude je navzájem porovnat. Nebudeme se 

přitom zabývat všemi použitými výroky, nýbrž uvedeme jen ty, které vytváření 

smysluplnou vazbu pro naše téma.  

Začneme výroky, jež považujeme v souvislosti s naším tématem za zásadní. Jsou 

to tvrzení 7.d (Školní řád má být v prvé řadě nástrojem pro efektivní řízení školy.) a 

7.e (Hlavní rolí školního řádu je krýt záda řediteli školy.). Poskytují nám informaci, 

v čem vnímají oslovení ředitelé škol účel školního řádu. Celkem 25 respondentů jej 

považuje za nástroj pro efektivní řízení školy, 14 pak preferuje jeho „ochrannou 

funkci“. Ale jaký je vzájemný poměr mezi oběma výroky? Který z posuzovaných 

účelů je hlavní? A můžeme na základě získaných dat tvrdit, že efektivní školní řád je 

ten, který kryje záda řediteli školy?  

Srovnáním jednotlivých odpovědí zjistíme, že 22 respondentů sice souhlasí 

s výrokem 7.d, ale odmítá druhý výrok. Efektivitu školního řádu tak nedává do 

spojitosti s jeho úlohou „krýt záda řediteli školy“. Můžeme se domýšlet, že jeho 

efektivitu vidí někde jinde. Z opačného pólu vnímá situaci pouze 1 respondent. Ten 

preferuje jistotu, kterou řád dává řediteli školy.  

Současně s oběma výroky vyslovilo souhlas 13 ředitelů. Podle našeho názoru to 

může znamenat, že efektivitu školního řádu spatřují v roli nástroje, který chrání 

ředitele školy před možnými problémy. Naopak ani jednu možnost neohodnotilo 

kladně celých 12 respondentů. Otázkou tak zůstává, co oni považují za hlavní roli 

školní normy. Odpověď jsme se pokusili najít v jiném výroku. Jedná se o výrok 3.b, 

jenž praví, že Školní řád má být širokým výčtem pravidel (návodem), která postihují 

co nejvíce možných situací v životě školy. 11 z nich však odmítlo také tuto možnost. 
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Nezbývá nám než ponechat v tomto případě otázku otevřenou. Jisté je jen to, že 

oněch 12 ředitelů buď vůbec nepovažuje školní řád za nástroj, jejž lze použít pro 

řízení školy, nebo v jeho vlastnostech nevidí přínos pro efektivní řízení.  

Z popsaných souvztažností nám dle našeho zdání vykrystalizovaly tři postoje. 

První spojuje dohromady efektivitu školního řádu a jeho roli „krýt záda řediteli 

školy“, druhý jej vnímá jako nástroj pro efektivní řízení školy bez bližšího určení 

jeho role a konečně třetí postoj školní řád jako nástroj odmítá. Posledně jmenovaný 

pro účely našich úvah ponecháme stranou a blíže se podíváme na oba předchozí 

názory. 

Chápání role školního řádu primárně v povaze dokumentu, který chrání ředitele 

školy (výrok 7.e), máme spojeno s direktivním stylem řízení organizace. Myslíme si, 

že potřeba zajistit „neprůstřelnost“ takového štítu nutně znamená vytvářet detailní, 

na vše pamatující dokument, ve kterém ředitel školy v prvé řadě prosazuje svůj 

zájem, a nevytváří tak prostor pro jeho ostatní uživatele. Zda je tato naše 

charakteristika správná, nám mohou pomoci odhalit další z dotazníkových tvrzení. A 

začneme hned u již citovaného výroku 3.b. Porovnáním obou se dovídáme, že ze 14 

respondentů, kteří potvrdili výrok 7.e, chce celých 8 ředitelů mít školní řád jako 

„široký výčet pravidel (návod), která postihují co nejvíce možných situací v životě 

školy“. V souvislosti s dalším z tvrzení (7.a: Jednou z kompetencí třídního učitele je 

rozpracovat a specifikovat pravidla školního řádu pro vlastní třídu.) je 12 těchto 

ředitelů ochotno dát třídním učitelům na své škole prostor pro specifikaci pravidel ve 

třídě. Jsou nakloněni také spolupráci se zaměstnanci školy na tvorbě školního řádu, 

což vyvozujeme ze skutečnosti, že 13 jich považuje za vhodné, aby se pracovníci 

školy na jeho tvorbě podíleli (1.c Školní řád je důležitou pomůckou pro jednání 

pracovníků školy, proto se mají podílet na jeho tvorbě.). Nicméně z oněch 14 

ředitelů jich 8 nepovažuje za nutné, aby ve škole platila pouze ta pravidla, která jsou 

všichni pracovníci ochotni respektovat (1.d Školní řád by neměl obsahovat pravidla, 

která některý z pracovníků školy není ochoten respektovat.). Pro spolupráci se 

zákonnými zástupci na tvorbě školního řádu se z těchto 14 ředitelů vyslovilo 8 (1.a 

Je vhodné, aby do tvorby školního řádu aktivně promlouvali také zákonní zástupci 

žáků.), a poněvadž plných 13 jich potvrzuje zkušenost, že účast žáků na tvorbě 

pravidel řádu příznivě ovlivňuje schopnost dětí tato pravidla respektovat, 

vyvozujeme, že umožňují aktivní podíl na tvorbě i této skupině aktérů školního 
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prostředí (1.b Pokud se žáci podílejí na tvorbě pravidel školního řádu, snadněji je 

respektují.).  

Mezi 14 řediteli, jež vidí úlohu školního řádu v „krytí“ ředitele školy, jsou také 4 

respondenti, kteří ve výzkumu hlasovali pro výrok 7.b ve znění Školní řád má 

upravovat chování žáků v době mimo školní vyučování. Zajímavé je, že je to o 2 

hlasy méně než ve druhé námi definované skupině ředitelů – těch, pro které je školní 

řád sice také nástrojem řízení (7.d) a také podporuje jeho efektivitu, ale již jej 

nespojují s „krytím“ ředitele školy. Tuto skupinu máme tendenci vnímat jako 

protiklad předcházející skupině respondentů. Ze své povahy nemusí být tolik 

svázaná formálními aspekty školního řádu (v duchu zásady „mít ve školním řádu 

vše, co tam být musí a může“) a neprosazovat nutně jen svou vůli. Výše jsme uvedli, 

že sem řadíme celkem 22 respondentů. Již z prvního srovnání získáme zajímavé 

údaje. Tak například oproti předchozí skupině se zde 12 ředitelů vyjádřilo pro školní 

řád v podobě širokého výčtu pravidel, návodu k jednání v různých situacích (3.b). 

V oblasti řízení lidí by 15 z nich předalo třídním učitelům kompetenci specifikovat 

pravidla řádu ve třídě (7.a). U 14 ředitelů tohoto souboru se lze domnívat, že by 

umožnili žákům účast na tvorbě pravidel školního řádu, ale pouze 10 respondentů 

považuje za vhodné dát prostor i jejich zákonným zástupcům (1.a, 1.b). Téměř 

všichni (20 respondentů) pak správnou funkci školního řádu spojují s nutností 

zajistit účast pracovníků školy na jeho tvorbě (7.a), ale jejich vliv omezují 

nesouhlasem s výrokem, podle něhož by školní řád neměl obsahovat pravidla, která 

některý z pracovníků školy není ochoten respektovat (1.d). 

Srovnáme-li údaje, uvedené u obou námi pojmenovaných skupin ředitelů škol, je 

zřejmé, že naše prvotní představa příliš neobstojí. Zdá se, že celá problematika je 

složitější a nelze ji jednoduše postavit na dvou protikladných skupinách ředitelů. 

Každá skupina je v některých ohledech liberálnější než druhá a naopak, nenašli jsme 

zde nějaké jednoznačně určující priority či motivy jednání. Je zapotřebí si uvědomit 

rozmanitost školního prostředí, pedagogických sborů, zkušeností i osobnostních 

charakteristik ředitelů škol – pak se každá systematizace může jevit příliš 

schématická a omezující. 

Informační možnosti, které nám z porovnávání souhrnu odpovědí na jednotlivé 

výroky plynou, však tímto nejsou vyčerpány. Zastavme se proto ještě u několika 

z nich. Prvním příkladem mohou být výroky 1.b (Pokud se žáci podílejí na tvorbě 

pravidel školního řádu, snadněji je respektují.) a 2.d (Skutečnost, že jsou ve školním 
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řádu uvedena práva žáků, má vliv na kulturu školy.). Z celkového počtu 

respondentů, kteří potvrdili vliv uvedení žákovských práv na kulturu školy nevěří 4 

ředitelé v souvislost mezi účastí žáků na tvorbě pravidel řádu a vyšší mírou respektu 

ke společně vytvořeným pravidlům. Dovedeno do důsledku chceme říci, že popírají 

své tvrzení, neboť nám se zdá vazba mezi účastí žáků na tvorbě řádu, zakotvením 

jejich práv v dokumentu a následným vlivem na kulturu školy evidentní (vycházíme 

ovšem z předpokladu, že školní řád není jen formálním dokumentem bez 

praktického dopadu na každodenní život školy). Naopak tvorbu podpořili a vliv 

uvedení práv na kulturu školy odmítli 2 ředitelé.  

Jiný rozpor bychom mohli konstatovat také u srovnání tvrzení 3.a (Menší 

množství pravidel školního řádu si žák lépe zapamatuje.) a 3.b (Školní řád má být 

širokým výčtem pravidel (návodem), která postihují co nejvíce možných situací 

v životě školy.) z oblasti rozsahu školního řádu. Pokud jsme přesvědčeni o první 

myšlence, pak nám připadá logické podřídit jí své úvahy o rozsahu školního řádu. 

Z hlediska jeho správného a tedy efektivního fungování určitě. Přitom v našem 

dotazníku vyslovilo s obojím tvrzením zároveň souhlas celých 26 respondentů.  

Výroky 6.a a 6.b (Žáci snadněji pochopí pravidlo, které je zavedeno jako 

odpověď na aktuální situaci; Doplňování pravidel školního řádu během školního 

roku působí zmatek.) se věnují otázce, kdy provádět změny textu školního řádu. 

V tomto případě souhlasilo 21 ředitelů škol s prvním výrokem a potvrdilo i ten 

druhý. Můžeme se proto domnívat, že efektivní způsob uchopení pravidla žáky 

ustupuje z nějakého, ať již praktického či koncepčního, důvodu do pozadí a 

častějším, respektive smysluplnějším postupem je novelizace na začátku školního 

roku? 

Otázkou je také postup, který použijeme pro předání informací o obsahu 

školních pravidel žákům školy (výrok 5.b: Efektivnější je seznámit žáky s pravidly 

školního řádu postupně, než jim předložit všechna pravidla najednou.). 18 

respondentů označilo za efektivnější postupné informování, ačkoli chápou obsah 

školního řádu ve smyslu výroku 3.b (Školní řád má být širokým výčtem pravidel 

(návodem), která postihují co nejvíce možných situací v životě školy.). Napadá nás, 

jak by takové předávání informací mohlo v praxi probíhat a nakolik by bylo 

efektivní? Při souhlasném vyjádření s výrokem 5.b bychom určitě uvažovali o, co do 

rozsahu skromnějším, pojetí obsahu školního řádu. 
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V posledním porovnání výroků se ještě na okamžik vraťme k předání některých 

kompetencí zaměstnancům školy. V případě výroků 1.c a 7.a (Školní řád je důležitou 

pomůckou pro jednání pracovníků školy, proto se mají podílet na jeho tvorbě; 

Jednou z kompetencí třídního učitele je rozpracovat a specifikovat pravidla školního 

řádu pro vlastní třídu.) potvrdili všichni respondenti, kteří souhlasí s prvním 

výrokem, i tvrzení druhé (32 ředitelů). Uvádíme to proto, abychom ukázali 

myšlenkový soulad a kontinuitu v přístupu k chápání role třídního učitele. Je 

zájmem ředitele organizace, aby učitel předával žákům pravidla, na jejichž tvorbě se 

podílel a která respektuje. Teprve pak  může být vhodným vzorem v reprezentaci a 

prosazování takovýchto pravidel. A z oněch 32 respondentů jen 13 soudí, že 

navzdory spolupráci vedení s pracovníky školy na tvorbě školního řádu do tohoto 

dokumentu patří i pravidla, která některý z pracovníků školy není ochoten 

respektovat.  
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6. Výsledky analýzy školních řádů  

 

6.1 Popis průběhu analýzy školních řádů 

 

Základní soubor prvků pro náš výzkum se skládal ze všech základních škol 

v České republice bez rozdílu druhu, typu, zaměření či zřizovatele. Vlastní analýza 

pak proběhla na výběrovém souboru 30 školních řádů. Dokumenty byly vybrány 

metodou náhodných čísel ze základních škol uvedených ve školském rejstříku, 

posuzováno bylo jejich znění uvedené na webových stránkách jednotlivých škol. Ve 

dvou případech zde figurovaly dvě školy z jednoho města. Speciální školství bylo 

mezi vybranými školami zastoupeno jednou školou, ostatní školy byly běžné 

základní školy zřizované obcí. 

 

6.2 Výzkumná zjištění 

 

Pro prezentaci našich výzkumných zjištění budeme postupovat podle 

sledovaných kritérií, která jsme si stanovili v kapitole 4.2.  

 

Kritérium č. 1: Lze z textu zkoumaných školních řádů usuzovat, zda se na jeho 

tvorbě podíleli žáci, jejich zákonní zástupci a zaměstnanci školy? 

(oblast tvorby školního řádu, hypotéza č. 1)  

Při zkoumání tohoto kritéria jsme vycházeli z předpokladu, že není obvyklé 

uvádět v textu školního řádu osoby či skupiny osob, které se podílely na jeho tvorbě. 

A skutečně se ukázalo, že vypovídací hodnota školních řádů je v tomto ohledu velmi 

omezená. Pouze v jednom případě považoval tvůrce řádu za důležité uvést okolnosti 

jeho tvorby. V preambuli školního řádu uvádí, že jeho znění je „praktickým 

výsledkem realizace práva každého dítěte na vyslovování svých názorů ve všech 

záležitostech, které se ho týkají“ a byla jim věnována pozornost „v celoškolní 

demokratické diskusi vedené mezi žáky, učiteli, rodiči a vedením školy.“ Dále 

k řádu upřesňuje, že „rodiče vznesli podněty a připomínky v době jeho tvorby i 

vývoje“.110    

                                                 
110 Školní řád [online]. Písek: Základní škola J.K.Tyla  [cit. 2012-04-02 ]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zstylova.cz>. 
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Kritérium č. 2: Je citace ustanovení nadřazených právních předpisů ve školních 

řádech častým jevem? 

(oblast obsahu školního řádu, hypotéza č. 2) 

S citací právních předpisů jsme se setkali ve většině zkoumaných školních řádů. 

Přitom ve 23 případech šlo o doslovný přepis, v pěti školních řádech byla ustanovení 

zákona včleněna do textu, dvě školy ustanovení nadřazených norem vůbec neuvedly. 

Nejčastěji byly přepisem příslušných paragrafů zákona č. 561/2004 Sb., vyjádřeny 

práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pro oblast upravující podmínky pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

byly často kopírovány pasáže z odpovídajících metodických pokynů MŠMT. Použita 

byla také ustanovení Úmluvy o právech dítěte. Je však na místě uvést, že citace byly 

v mnoha případech doplňovány vlastními pravidly a zásadami, podle potřeb a 

charakteru dané školy.  

 

Kritérium č. 3: Upravují školní řády především místní podmínky školy?  

(oblast obsahu školního řádu, hypotéza č. 2) 

Na specifické podmínky dané školy reagovaly všechny analyzované řády, 

většinou v kapitolách nazvaných Provoz a vnitřní režim školy a Chování žáků. Míra 

pozornosti, kterou úpravě těchto oblastí školního života věnovaly, byla ovšem 

rozdílná. Pouze dva školní řády se věnovaly výhradně prostředí dané školy a 

funkčně sem začlenily i informace o právech a povinnostech všech účastníků 

vzdělávání. Ve zbylých školních normách se praktická a obecná ustanovení mísila 

různou měrou, více než třetina v nás přitom budila silně formální dojem. Navíc jsme 

nuceni konstatovat, že značná část zkoumaných dokumentů vychází ze stejného 

vzoru, a to v případě dílčích pasáží nebo takřka kompletního textu. Oním zdrojem 

mohl být nějaký vzorový školní řád, například vydaný některou ze vzdělávacích 

institucí působících v oblasti školského managementu či školského práva, nebo 

prostě řád některé školy, jež koluje po školách jako příklad „dobré praxe“. Odhalit 

původce není naším cílem, nicméně jedná se celkem o 10 škol, které mají text do 

značné míry totožný, rozlišený pouze právě vlastními podmínkami vzdělávání 

(například režim školního dne, zásady omlouvání žáků, stavebně – technické 

podmínky školních prostor, přesun žáků mezi různými školními budovami apod.). 
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Další dvě školy mají s předchozími totožné některé odstavce. Ve vztahu 

k výzkumnému kritériu č. 3 chceme především poznamenat, že takto okopírované 

části řádů nelze dle našeho názoru považovat za autorský počin školy, a proto je 

nemůžeme, byť popisují konkrétní postupy, vztahovat k realitě dané školy. Jejich 

výpověď o ní je zpochybnitelná.  

 

Kritérium č. 4: Jsou ve zkoumaných školních řádech zastoupena práva jeho 

uživatelů?  

(oblast obsahu školního řádu, hypotéza č. 3) 

Práva žáků byla ve zkoumaných dokumentech zastoupena ve 29 případech. 

Nejčastěji byla explicitně vyjmenována hned na začátku školního řádu, často 

v podobě citace školského zákona, v jednom případě byla funkčně začleněna do 

textu. Jeden dokument práva žáků neobsahoval vůbec. Na znění zákona bylo ve 

většině případů omezeno i vyjádření práv zákonných zástupců nezletilých žáků. 

Jejich práva chyběla pouze v jednom školním řádu. Povinnosti obou jmenovaných 

skupin účastníků výchovně – vzdělávacího procesu pak obsahovaly všechny řády (v 

několika málo případech byly práva a povinnosti souhrnně, a dosti nepřehledně, 

začleněny v kapitole s prostým názvem „žák“ či „rodič“). Ačkoli jsme neměřili 

četnost zastoupení obou položek, provedená analýza nás přesvědčila o tom, že práva 

žáků a jejich rodičů jsou v textech školních řádů zastoupena méně než jejich 

povinnosti. Ty jsou kromě takřka obvyklého výčtu uvedeny a následně rozpracovány 

také v ustanoveních dalších kapitol – vnitřní režim, provoz budovy, chování žáků 

apod.   

Co se týče práv zaměstnanců školy, nalezli jsme je pouze jednou. Jejich 

povinnosti, vyjádřené jako povinnosti učitelů, pedagogů (jen výjimečně jsme v 

povinnostech zaměstnanců zaznamenali nepedagogické pracovníky) obsahovaly 

školní řády v 9 případech. Dvakrát považoval tvůrce řádu za potřebné uvést zvlášť 

také povinnosti třídních učitelů a třikrát speciálně pravidla pedagogického dohledu 

ve škole. Můžeme tedy uzavřít, že oproti právům žáků a jejich zákonných zástupců, 

nejsou práva zaměstnanců školy obvykle v textu školních řádů obsažena. 

 

Kritérium č. 5: Jaký je průměrný rozsah školního řádu? 

(oblast rozsahu školního řádu, hypotéza č. 4) 
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Než odpovíme na otázku tohoto kritéria, je nutné poznamenat, jakým způsobem 

jsme rozsah školních řádů posuzovali. Poněvadž řády nebyly stejné co do počtu 

jednotlivých kapitol, rozhodli jsme se do námi sledovaného rozsahu nepočítat části 

věnované pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Zbylý text 

jsme započítávali včetně příloh. 

Námi studované školní řády se pohybovaly v rozsahu od tří do devatenácti stran 

textu. Průměrný rozsah byl 8,7 stran. Rovná polovina dokumentů se přitom 

pohybovala mezi 3 a 6 stranami textu, zbylé čítaly 8 a více stran. 

Zajímavý je v této souvislosti ještě jeden pohled. U kritéria č. 3 jsme uvedli, že 

12 analyzovaných školních řádů se opírá o nezjištěný vzorový dokument. Jejich 

průměrný rozsah je 10,25 stran, zatímco délka zbylých 18 řádů je v průměru 6,61 

stran.  

 

Kritérium č. 6: Jaký způsob formulace pravidel školního řádu v praxi 

převažuje? 

(oblast formulace pravidel školního řádu, hypotéza č. 5) 

Pokud bychom potvrdili platnost hypotézy č. 5, že vstřícná formulace pravidel 

školního řádu podporuje jeho efektivitu a přijetí uživateli, přineslo by nám šetření 

školních řádů dozajista zklamání. Tento typ formulace jsme rozpoznali pouze ve 

třech případech. Negativní formulaci jsme určili u pětice školních řádů, ostatní 

studované dokumenty konstatovaly požadovaný stav neutrálním, věcným způsobem. 

Takto hodnotíme mimo jiné oněch 12 obsahově blízkých řádů. Z hlediska 

provedeného výzkumu tedy můžeme konstatovat, že nejčastěji se v našem 

výběrovém souboru vyskytovaly prvky s neutrální formulací pravidel. 

 

Kritérium č. 7: Jaký způsob komunikace školního řádu převládá? 

(oblast komunikace školního řádu, hypotéza č. 6) 

Způsob, jakým byli informováni uživatelé školního řádu o vydání dokumentu a 

seznámeni s jeho obsahem, není obvyklé v jeho textu uvádět. My jsme tuto 

informaci nalezli celkem u 6 norem. V tomto počtu se ve třech případech 

dozvídáme, že pracovníci školy byli s novým školním řádem seznámeni na poradě, 

že žáky seznámil třídní učitel a provedl o tom záznam do třídní knihy, a konečně, že 

zákonní zástupci žáků byli o vydání informováni prostřednictvím žákovské knížky a 

řád je pro ně zpřístupněn na chodbách školy či na webových stránkách. Tyto 
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informace byly doplněny konkrétním termínem, kdy k seznámení  došlo. Podle 

jiného školního řádu byla informace rodičům předána na třídních schůzkách, další ze 

škol použila za prostředníka žákovskou knížku. V jednom případě text řádu 

konstatuje, že  zákonní zástupci byli seznámeni, nicméně neudává zvolený způsob.  

 

Kritérium č. 8: V jaké míře dochází k aktualizaci školních řádů v průběhu 

školního roku? 

(oblast aktualizace školního řádu, hypotéza č. 7) 

V případě tohoto kritéria bylo pro nás jediným vodítkem datum vydání školního 

řádu. Podle něj jsme určili, že 15 zkoumaných dokumentů bylo vydáno na začátku 

školního roku, 8 v jeho průběhu. Zde však nebyl nejčastěji voleným termínem 

začátek února či konec ledna, jak by se z hlediska členění školního roku dalo 

očekávat. Dvakrát změna nastala v dubnu, jednou v únoru, v listopadu a v prosinci 

(v tomto případě byl školní řád doplněn o pravidla používání šatních skříněk, změnil 

se tedy režim školních šaten). Zbylé školní řády žádný časový údaj o své platnosti 

neobsahovaly. 

 

Kritérium č. 9: Jsou ve školních řádech uvedeny zásady jejich evaluace? 

(oblast aktualizace školního řádu, hypotéza č. 8) 

V otázce provádění evaluace jsou řádky školních řádů téměř němé. Pouze jeden 

dokument obsahoval ve své preambuli zásadu, že školní řád je otevřeným 

dokumentem, který se „i v dalších létech bude upravovat na základě zkušeností 

z jeho realizace a změn podmínek pro práci školy“.111 V pěti dalších textech si 

můžeme přečíst informaci o tom, který pracovník byl pověřen kontrolou provádění 

ustanovení této směrnice. Tato pasáž je ale v oněch pěti případech téměř doslovně 

stejná, a proto skrývá nebezpečí pouze formálního uvedení podle nějakého 

společného vzoru.  

 

Kritérium č. 9: Vytvářejí školní řády svými ustanoveními prostor pro vlastní 

jednání pracovníků školy? 

(oblast řízení školy, hypotéza č. 9) 

                                                 
111 Tamtéž. 
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V námi zkoumaných školních řádech nebyla tato oblast nikde výslovně uvedena. 

Podle většiny studovaných textů si ale troufáme říci: Ne, nevytvářejí. Usuzujeme tak 

na základě zjištění, jak tyto řády detailně upravují záležitosti, jež dle našeho názoru 

spadají do kompetence třídních učitelů. Například se dovídáme, že „třídní knihu 

přenášejí během vyučování určení žáci a pomáhají učiteli udržovat ji v náležitém 

stavu a zamezit její ztrátě“ nebo že „služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá 

za čistě umytou a utřenou tabuli“ apod.112 Toto je příklad školního řádu vytvořeného 

patrně podle výše zmiňovaného kolujícího vzoru.  

 

6.3 Hodnocení zkoumaných školních řádů 

 

Než se pustíme do hodnocení získaných poznatků ve vztahu k hlavní hypotéze 

naší práce, považujeme za důležité připomenout si, jak pro naše účely chápeme 

efektivní školní řád. Definovali jsme si jej jako funkční, účelný a smysluplný 

dokument a vyvodili, že jen takový školní řád může být funkčním nástrojem pro 

řízení školy. Dále jsme uvedli, že zajistit školní normě takto požadované atributy 

spadá výhradně do kompetence ředitele školy, který, jak jsme uvedli pro podporu 

naší hlavní hypotézy, má jako řídící pracovník zájem řídit školu kvalitně a efektivně, 

a k tomu používá smysluplné a funkční nástroje. Jak ale tato idea koresponduje 

s výsledky šetření konkrétních školních řádů, jež mají sloužit každodenní školní 

praxi? Domníváme se, že je důležité uvést na tomto místě několik postřehů. 

Ačkoli byly studované školní řády v mnohém navzájem odlišné, spojovaly je 

některé znaky, jež považujeme za poněkud problematické, zvláště ve vztahu k řízení 

školy. V prvé řadě to byla formálnost dokumentu. Už sama skutečnost, že plná 

třetina výběrového souboru pochází pravděpodobně ze stejného zdroje, naprosto 

popírá myšlenku efektivního školního řádu. Spíše vypovídá o faktu, že ředitelé škol 

funkci školního řádu nevěnují dostatečnou pozornost. Co je k tomu ale vede? Možná 

nepřikládají školnímu řádu důležitost. Nebo se domnívají, že vzorový text je natolik 

„právně v pořádku“, že se jej neodvažují zásadně přetvořit.  Jinou příčinou mohou 

být neblahé zkušenosti s kontrolními orgány a snaha mít ve všech ohledech „krytá 

záda“ či jejich nedostatečná informovanost v otázce, co ve školním řádu být musí a 

                                                 
112 Školní řád [online]. Ledeč nad Sázavou: Základní škola Ledeč nad Sázavou [cit. 2012-04-
02 ]. Dostupné na WWW: <http://www.zs.ledecns.cz>. 
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co tam být může. Jen tak lze vysvětlit, proč kopírují několikastránkové pasáže, aniž 

by je přizpůsobili podmínkám vlastní školy. Nebo máme uvěřit, že podmínky ve 

dvanácti školách z třiceti zkoumaných jsou natolik stejné? Toto je argument, jež 

silně zpochybňuje vnímání školního řádu jako nástroje pro řízení školy, o efektivitě 

ani nemluvě.  

Také většina ostatních zkoumaných řádů se potýkala s nejrůznějšími formálními 

frázemi, které nic praktického nesdělovaly, nýbrž hlásaly jakési obecné zásady, 

ideály a předsevzetí. Plně souhlasíme s názorem, že školní řád má svou koncepcí 

vyjadřovat vizi školy, ale i ona by měla být vztažena ke konkrétním podmínkám 

školy. Tady se neodbytně vkrádala myšlenka, že školní řád má v mysli svých tvůrců 

plnit úlohu jakéhosi vznešeného dokumentu, memoranda, bez ohledu na praktický 

účel. A tak zatímco práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců byla mnohde  

vyřešena stručnou citací z nadřazených právních předpisů, zbylé části řádů ubíjely 

dlouhými pasážemi příkazů, zákazů a detailních návodů. Přitom, ačkoli neznáme 

motivy tvůrců oněch řádů, se odvažujeme označit mnohá ustanovení za naprosto 

zbytečná. V lepším případě bychom je umístili do vnitřní směrnice (například popisy 

řešení úrazů žáků a vyhotovování záznamů o úrazech nebo kapitoly věnované řešení 

případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí školy), do náplně 

práce pedagogických pracovníků (mnohé povinnosti pedagogických pracovníků jsou 

zde navíc uváděny velmi detailně – například informace, že „všechny třídní knihy se 

ukládají denně ve sborovně“ nebo že „k vyplňování TK, TV a KL se používá modré 

nebo černé barvy, zápisy se negumují ani nevyškrtávají“113), zvlášť vytvořeného 

řádu školní družiny a školní jídelny, případně je do textu vůbec nezařadili (například 

informace, jaký je zákonem daný maximální počet žáků ve třídě, že škola vede 

evidenci úrazů, že ředitel školy má právo udělit 5 dní v roce volno, že se ve škole 

drží dozory, že rodiče předškoláků se musí dostavit k zápisu mezi 15. lednem a 15. 

únorem, kdy má učitel odevzdat povinnou dokumentaci ke kontrole, dále třeba 

opakující se pokyny určující, kdy má žák vstát, jak má pozdravit a jak koho 

oslovovat atd.). Některá pravidla jsou formulována zbytečně detailně, jiná 

považujeme za nesmyslná či nelogická (například pravidlo „žák má právo na 

                                                 
113 Školní řád [online]. Cheb: 3. základní škola Cheb  [cit. 2012-04-02 ]. Dostupné na WWW: 
<http://www.3zscheb.cz>. 
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vzdělání, proto dochází na vyučování včas a připraven“114 či informaci, že žák se do 

školy dostane „na základě použití zvonku u dveří školy v pořadí – školní družina, 

sborovna, kancelář, ředitelna“115).  

Nechápeme, proč některá pravidla nejsou vymezena trochu obecněji a jejich 

konkretizace není svěřena do kompetence jednotlivých pedagogů (například pravidlo 

„žák dodržuje zasedací pořádek stanovený učitelem“ nebo při návštěvě kulturní akce 

„nosí žáci slavnostnější oblečení“ nebo „po zahájení vyučování vstupuje žák do třídy 

po zaklepání“116 nebo obvyklé „po příchodu do učebny se žáci připravují na 

vyučování“ a „po zvonění sedí všichni žáci v lavicích“117). Nevyhneme se bohužel 

ani již zmiňovanému poučení, že „odpadky se ukládají do odpadkových košů“118. 

Další pravidla považujeme pro změnu za zavádějící (třeba ustanovení, že „na 

odpolední vyučování čekají žáci před školou 10 minut před zahájením hodiny a 

vstupují do budovy jen na pokyn dohlížejícího učitele“119 nebo „žáci, kteří přechází 

do jiné třídy, tak učiní dvě minuty před zvoněním na hodinu“120), jiná za nevhodně 

formulovaná (třeba položka z povinností pedagogických pracovníků zní „konzumace 

alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní i 

mimopracovní době. Jakákoli výjimka z ustanovení tohoto článku je výhradně 

v pravomoci ředitelky školy“121). Část ustanovení byla formulována nesrozumitelně, 

jakoby důsledek neúspěšné snahy včlenit vlastní myšlenku do právnického textu. 

Pochopení obsahu řádů nemálo komplikovala také nepřehlednost a logická 

neuspořádanost jejich struktury. 

Z hlediska řízení školy považujeme za problematické i veškeré pokusy o regulaci 

mimoškolního času žáků. Existenci takových ustanovení jsme konstatovali celkem 

v šesti studovaných řádech. Nejčastěji se jednalo o požadavek na slušné chování 

žáků (například „žák zdraví všechny dospělé osoby v budově školy i nejbližším 

                                                 
114 Školní řád [online]. Chotěboř: Základní škola Buttulova  [cit. 2012-04-02 ]. Dostupné na 
WWW: <http://www.zsbuttulova.cz>. 
115 Organizační řád školy [online]. Svitavy: Základní škola Svitavy, nám. Míru 73  [cit. 2012-
04-02 ]. Dostupné na WWW: < http://www.zsmiru.svitavy.cz/ >. 
116 Školní řád [online]. Cheb: 2. základní školaCheb  [cit. 2012-04-02 ]. Dostupné na WWW: 
<http://www.2zscheb.cz>. 
117Školní řád [online]. Základní škola Ledeč nad Sázavou  
118 Školní řád [online]. 2. základní škola Cheb 
119 Tamtéž. 
120 Školní řád [online]. Břeclav: ZŠ a MŠ Kupkova 1  [cit. 2012-04-02 ]. Dostupné na WWW: 
<http:// http://www.kupkova.cz/kupkova/dokumenty.cz>. 
121 Školní řád [online]. Praha: Základní škola Plzeňská  [cit. 2012-04-02 ]. Dostupné na 
WWW: <http:// www.zsplzenska.educ.cz/nove/docs/docs.php>. 
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okolí“122 nebo „mimo školu dbají žáci na to, aby nepoškozovali dobrou pověst 

školy“123, dále „žáci dbají na čistotu okolí školy“124), v jednom případě ustanovení 

souviselo s prevencí (položka „žáci mají povinnost v prostoru do 20 metrů od budov 

školy, tělocvičny, dílen a školní jídelny nekouřit“ 125), jedno ustanovení se týkalo 

bezpečnosti žáků („po odchodu ze školy se dojíždějící žáci řadí do dvojstupu na 

zastávkách autobusů, zdržují se před školou pouze na chodnících, nepřebíhají 

vozovku“126). Jeden školní řád přímo obsahoval kapitolu s názvem „Povinnosti žáků 

mimo vyučovací dobu“, kde upravoval chování žáků v dopravních prostředcích, 

povinnost připravit si doma úkoly a věci na příští den a rozdělit si volný čas tak, aby 

jej žáci „využili k pohybu na čerstvém vzduchu, k přípravě na vyučování, ke své 

zájmové činnosti“.127 Nepřímo zde ukládal povinnosti také učitelům, neboť žáky 

upozorňuje, že „učitelé si chování mimo školu všímají, na případné závady 

upozorňují rodiče“.128  

Argumentem do diskuze k otázce, nakolik ředitelé školy vnímají školní řády 

coby nástroje řízení školy, jsou také nepřesnosti, jež se v nich vyskytují. Ve znění 

dvou studovaných dokumentů bylo uvedeno, že zákonný zástupce je povinen doložit 

důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 48 hodin, jedna škola zkrátila zákonnou 

lhůtu na jeden den.129 Jak si to máme vysvětlit? Omylem ředitele školy nebo 

formálním pojetím dokumentu, který nepodléhá evaluaci a nikdo jej nečte?  

Abychom shrnuli výsledky provedeného šetření, uzavíráme, že studované školní 

řády v nás většinou budily silně formální dojem. Uvědomujeme si přitom, že 

příčinou může být odtrženost našeho výzkumu od prostředí konkrétních škol. Přesto 

i míra případů, kdy tvůrci řádu sáhli po citacích právních předpisů, ačkoli jejich 

znění je pro specifické podmínky konkrétní školy hodně obecné a neurčité, je dle 

našeho názoru ve vztahu k účelu školních řádů dosti vysoká. Místní podmínky se 

pak školy často snažily „implementovat“ do cizích textů a důsledkem byla 

                                                 
122 Školní řád [online]. Mohelnice: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1  [cit. 2012-04-02 ]. 
Dostupné na WWW: < http://www.zsmlynska.cz/o-skole/dokumentycz>. 
123 Školní řád [online]. Teplice: Základní škola Metelkovo náměstí [cit. 2012-04-02 ].          
Dostupné na WWW: < http://www.zsmetelkovo.cz/stranka.php?id_stranky=13>. 
124 Školní řád [online]. Základní škola Plzeňská. 
125 Školní řád [online]. Základní škola Ledeč nad Sázavou 
126 Školní řád [online]. Kravsko: Základní škola a mateřská škola Kravsko  [cit. 2012-04-02 ]. 
Dostupné na WWW: < http://www.zskravsko.cz/skolni-rad.html>. 
127 Školní řád [online]. Praha: Základní škola Vokovice  [cit. 2012-04-02 ]. Dostupné na 
WWW: < http://www.zsvokovice.cz/stranka-skolni-rady-40>. 
128 Tamtéž. 
129 Srovnej § 50 odst. 1 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
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omezenost vyjádření, nesrozumitelnost, v některých případech až nesmyslnost. Užitá 

formulace pravidel pak dojem neosobního dokumentu, odtažitého od skutečného 

školního prostředí (což ostatně může podporovat dojem jeho nedůležitosti), jen 

posilovala. Ve dvou případech použily školy vlídnější jazyk alespoň ve výtahu 

z pravidel školního řádu určeném pro žáky.   

Jak jsme již uvedli, není možné na základě shromážděných dat prokázat, zda a 

do jaké míry je prováděna evaluace školních řádů. Formálnost, nepřesnosti a 

duplicita značné části sledovaného vzorku svědčí spíše o záporné odpovědi. Neboť 

pokud vytvoříme takto důležitý školní dokument jako téměř věrnou kopii nějakého 

vzoru, co chceme v praxi hodnotit a ověřovat? A máme vůbec takový záměr? 

Případná změna dokumentu nebo jeho části pak přichází jako reakce na nějaký 

podnět. Protože původ takového podnětu často spočívá ve skutečných a specifických 

podmínkách dané školy, ukazuje se začlenění takto vyvolaných pravidel do školního 

řádu plně v souladu s jeho účelem. Tato pravidla vlastně podporují funkčnost řádu 

(úsměvným příkladem reality českého školství je ustanovení, jež říká, že „rodiče 

žáků se informují na prospěch a chování svých dětí nebo na činnost školy 

v prostorách školy k tomu určených, nikoli na veřejnosti nebo v soukromí 

pracovníků školy“130). Jak jsme ukázali, k aktualizacím řádu dochází na začátku 

školního roku i v jeho průběhu a zřejmě záleží vždy na závažnosti změny, její 

časové aktuálnosti a subjektu, jež ji vyvolal (například je pravděpodobné, že ředitel 

školy uvedený do funkce v průběhu školního roku počká s novelizací školního řádu 

do září, zatímco reakce na inspekční zprávu bude okamžitá). 

Zbývá ještě konstatovat, že v komunikaci pravidel školního řádu mezi vedením 

školy a jeho dalšími uživateli nelze na základě provedené analýzy textů určit 

nějakou oblíbenější, tedy více používanou podobu. 

Ze školních řádů se nám vytrácí jejich účel, takto bychom mohli formulovat náš 

dojem z provedeného šetření. Uvědomujeme si přitom, že neznáme motivy jejich 

tvůrců, místní podmínky škol ani genezi studovaných dokumentů. Dokumenty jsme 

zkoumali pouze jako produkt řídící práce vedení školy. Z našeho pohledu jsou oním 

výsledkem zbytečně dlouhé texty, které – pokud se tvůrci školního řádu vydali 

cestou detailních návodů - stejně nikdy nemohou obsáhnout vše. A pokud naopak 

                                                 
130 Školní řád [online]. Brumov - Bylnice: Základní škola Brumov - Bylnice  [cit. 2012-04-02 
]. Dostupné na WWW: < http://zsbru.hyperlink.cz/dokumenty/skolni_rad.pdf>. 
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zvolili cestu obecných formulací a právních citací, uniká nám zase praktický účel 

takového školního řádu a ptáme se: Kde je jeho užitečnost? Napadá nás, že při 

tvorbě řádu by jednou z vůdčích myšlenek mohla být věta: Méně psát a více 

vysvětlovat. Smysl školního řádu totiž vidíme v možnosti upravit si pravidla 

společného soužití ve škole, jež by měla být dána všem aktérům školního života. A 

možná právě jejich aktivní zapojení do tvorby školního řádu pomůže řediteli školy 

více než texty plné právních citací či nepřehledné návody na život ve škole. 
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7. Kritika výzkumných hypotéz 

 

Představili jsme si výsledky obou provedených šetření. Zatím jsme jim věnovali 

pozornost spíše ve vztahu k dotazníkovým otázkám a kritériím, jež jsme si 

formulovali. Hlavním cílem provedeného šetření ale bylo ověření, zda platí naše 

výzkumné hypotézy. Ptáme se tedy: Jak korespondují výsledky šetření se 

stanovenými hypotézami? Pro lepší přehlednost budeme opět postupovat po 

jednotlivých oblastech našeho výzkumného zájmu.    

 

Hypotéza č. 1: Zapojení zaměstnanců školy, žáků a jejich zákonných zástupců 

do tvorby školního řádu je efektivní.(oblast tvorby školního řádu) 

 V oblasti tvorby školního řádu se názory respondentů liší v otázce, které 

skupiny aktérů školního prostředí je vhodné do procesu tvorby zapojit. Nejsilnější 

podporu respondentů získali zaměstnanci školy (graf č. 1.c). Je zřejmé, že důvod 

tohoto kroku je čistě praktický. Školní řád je důležitou pomůckou pro každodenní 

práci zaměstnanců, je tedy účelné přizvat je k účasti na jeho tvorbě. Otázkou pak 

zůstává, jakým způsobem má taková spolupráce probíhat. Bylo by jistě zajímavé 

sledovat, jaké principy v jednání mezi vedením školy a zaměstnanci o školním řádu 

převažují. Zda je respektován rozhodovací potenciál většiny a zásady demokratické 

diskuze nebo zda je ona spoluúčast vykládána jako liberálně benevolentní souhlas 

ředitele školy s předložením návrhů pracovníků. Z odpovědí respondentů můžeme 

usuzovat, že představa rovnosti v tomto procesu není namístě. Převládá názor, že 

pracovník je povinen podřídit se i školnímu pravidlu, se kterým nesouhlasí (graf č. 

1.d). Nakolik je v praxi efektivní zařadit takové ustanovení do řádu, ponechme 

stranou. 

 Také zapojení žáků vnímá většina respondentů jako efektivní (graf č. 1.b). 

Potvrzují tak zkušenost, že žák, který spoluvytváří pravidla, tato pravidla spíše 

přijme než v opačném případě. O poznání méně vstřícní jsou oslovení ředitelé vůči 

rodičům žáků. Zde převládají na obou stranách škály opatrné postoje (graf č. 1.a). 

Možnou příčinou mohou být praktické ohledy, tedy otázka, jakým způsobem lze 

vůbec zákonné zástupce do tvorby řádu efektivně zapojit, tedy jaký postup zvolit. 

Nebo je školní řád vnímán jako výsadní právo školy v duchu přesvědčení, že 

představy rodičů se příliš často míjejí s cíli školy? Domníváme se, že protože 
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v tomto případě není jednoznačně patrný užitek z takového kroku, se zapojením 

rodičů do tvorby školního řádu se ve školách příliš nepočítá, tato otázka prostě ještě 

není na pořadu dne. Ostatně, ve zkoumaných školních řádech byly práva i povinnosti 

zákonných zástupců řešeny obvykle pouze formálně, v podobě citace zákona. 

Uvedená hypotéza byla podle našeho názoru potvrzena částečně. Účast na 

tvorbě školního řádu vnímají oslovení ředitelé škol jako efektivní hlavně u 

pracovníků školy a žáků, méně u jejich rodičů. 

 

Hypotéza č. 2: Školní řád má regulovat především konkrétní podmínky školy. 

(oblast obsahu školního řádu) 

S touto hypotézou vyslovila souhlas většina oslovených ředitelů škol (graf č. 

2.b). Bohužel analýza školních řádů tuto výpověď značně zpochybňuje. Ačkoli byly 

konkrétní podmínky škol v řádech upraveny, museli jsme konstatovat, že ve 

značném množství případů se tak dělo formálně, například kopírováním ustanovení 

z nějakého vzorového dokumentu. Pravidla, vycházející ze skutečných potřeb dané 

školy, se zde navíc mísila s řadou detailních ustanovení, dle našeho názoru naprosto 

zbytečných.  

Naopak téměř pravidelným jevem byla citace nadřazených právních předpisů. 

Tvůrci řádů takto řešili nejčastěji oblasti práv a povinností žáků a jejich zákonných 

zástupců, v menší míře použili alespoň vlastní formulace. Tuto skutečnost odráží 

názor respondentů – 25 % jich vnímá citování právních předpisů v textu školního 

řádu rozhodně jako důležité (graf č. 2.a). Můžeme se pouze domýšlet, zda se tak 

děje, protože je citace přesnějším vyjádřením, nebo je to vedeno snahou po formálně 

dokonalém dokumentu. Svou roli může hrát i skutečnost, že školní řád je často první 

právní normou, se kterou se děti v životě setkávají. Citace právních předpisů tak 

může podpořit jeho výchovně - vzdělávací účinek v oblasti rozvoje právního vědomí 

žáků. 

Na základě takto rozporuplných zjištění je obtížné rozhodnout, zda došlo 

k potvrzení hypotézy č. 2. Zatímco ona je postavena na tezi, že citace právních 

předpisů je neúčelná a prvořadé má být ošetření specifických podmínek školy, 

osciluje představa ředitelů škol o obsahu školního řádu na pomezí mezi konkrétním 

a obecným textem dokumentu. Oba znaky vnímají jako důležitou součást školního 

řádu. 
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Hypotéza č. 3: K efektivním znakům školního řádu z hlediska jeho obsahové 

stránky patří začlenění nejen povinností, ale také práv jeho uživatelů. (oblast obsahu 

školního řádu) 

Pro uvedení nejen povinností, ale také práv žáků a jejich zákonných zástupců 

v textu školního řádu se oslovení ředitelé škol vyslovili téměř jednohlasně (graf č. 

2.c). Podobně dopadla i analýza školních řádů. Ačkoli byla práva často vyjádřena 

jen prostřednictvím právních citací a povinnosti byly v textech v převaze, nalezli 

jsme je ve 29 případech. Ředitelé škol tedy vnímají jejich uvedení za účelné, i když 

to zákon výslovně nestanoví.131 Potvrzují také domněnku, že uvedení práv účastníků 

vzdělávání, v tomto případě žáků, ve školním řádu,  podporuje jejich ztotožnění se 

s prostředím školy. Ovlivní tak kulturu školy.  

Práva zaměstnanců školy nebyla ve zkoumaných řádech uvedena téměř nikde. 

Vysvětlujeme si to tak, že tato oblast spadá do pracovně – právní problematiky, a 

proto je upravena jinými vnitřními normami organizace.  

Tuto hypotézu považujeme za potvrzenou.  

 

Hypotéza č. 4: Školní řád s menším množstvím pravidel působí ve školní  praxi 

efektivněji. (oblast rozsahu školního řádu) 

K ověření této hypotézy směřovaly dvě otázky dotazníkového šetření. Zatímco 

90% respondentů potvrdilo tvrzení, že žák si lépe osvojí menší množství pravidel 

školního řádu, výrok o účelu školního řádu v roli širokého výčtu pravidel rozdělil 

hlasující na co do počtu hlasů rovné poloviny (grafy č. 3.a, 3.b). Tento rozpor 

chápeme tak, že zkušenost, opírající se o obecné paměťové dovednosti dětí školního 

věku, není pro polovinu respondentů dostatečným důvodem k vnímání stručného 

školního řádu jako efektivnějšího. Potřeba mít v dokumentu vše ošetřeno u nich 

převažuje. Tomu nasvědčuje i obsah analyzovaných školních řádů. Domníváme se, 

že ve většině případů vznikaly s důrazem na jakousi „vyčerpávající obsahovou 

správnost či maximálně možnou praktičnost“ bez ohledu na délku dokumentu. Jak 

jsme již naznačili, snad se ani nepočítalo, že některé z nich bude někdo číst. Zlomek 

škol vyřešil protiklad stručnosti a praktičnosti alespoň vytvořením výtahu textu řádu 

pro žáky.  

                                                 
131 Srovnej § 30 odst. 1 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
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Dospěli jsme k závěru, že nebylo prokázáno, že by stručné znění školního řádu 

bylo stejně efektivní pro ředitele škol jako pro žáky. Taktéž se neprokázalo, že by 

ředitelé vnímali menší množství pravidel jako účelné stejnou měrou ve vztahu 

k žákům i k řízení školy jako celku. Proto nemůžeme platnost uvedené hypotézy 

potvrdit. 

 

Hypotéza č. 5: Vstřícná formulace pravidel školního řádu pozitivně ovlivňuje 

jejich vnímání žáky a pracovníky školy. (oblast formulace pravidel školního řádu) 

Jeden ze závěrů výzkumné analýzy, kterou jsme uskutečnili na souboru 30 

školních řádů, potvrdil mezi školními dokumenty převahu neutrálně formulovaných 

textů. Máme tomu rozumět tak, že vstřícná formulace pravidel školního řádu není 

v praxi efektivní? Zhodnotíme-li výsledky odpovídajících položek dotazníku 

(grafy č. 4.b, 4.c), můžeme hypotézu č. 5 přijmout.   

Jak tedy vysvětlíme onen rozdíl mezi názory ředitelů školy a praxí obsaženou ve 

školních řádech? Domníváme se, že původcem silného zastoupení neutrálně 

formulovaných pravidel ve školních řádech může být tradice. Odvíjí se 

z předchozích centrálně vydávaných právních dokumentů a plošně platných 

vzorových školních řádů. „Účinnost“ jejich jazyka je považována za ověřenou. 

Nabízí se ale také možnost, že školy vstřícně formulovat pravidla prostě neumějí, a 

proto jim ostatní způsoby formulace mohou připadat funkčnější a efektivnější. 

Zvláště neutrálně laděný jazyk po vzoru právních předpisů může být v uvedeném 

smyslu považován ve způsobu vyjádření za  přesnější a bezproblémovější. 

 

Hypotéza č. 6: Kvalitní informování o obsahu školního řádu přispívá 

k efektivnímu řízení školy. (oblast komunikace školního řádu) 

Na jiném místě této práce jsme uvedli, že školský zákon ukládá řediteli školy 

povinnost informovat o vydání a obsahu školního řádu zaměstnance školy, žáky a 

jejich zákonné zástupce. Pouhá povinnost v sobě ovšem nemusí nutně zakládat 

efektivitu takového jednání. Zajímalo nás proto, zda sami oslovení ředitelé škol 

považují za žádoucí, aby uživatelé školního řádu znali jeho obsah. A dočkali jsme se 

téměř jednoznačně souhlasné odpovědi (graf č. 5.a). Umožňuje nám konstatovat, že 

z hlediska řízení školy je efektivní, nejen informovat účastníky školního života o 

obsahu školního řádu, nýbrž zvolit pro předání této informace kvalitní postup. 

V případě zákonných zástupců nezletilých žáků označilo 90 % respondentů jako 



 90 

takový ideální způsob třídní schůzky (graf č. 5.c). U žáků doporučili oslovení 

ředitelé škol raději postupné seznamování s pravidly školního řádu. Tento způsob 

považují za efektivnější, než jim předložit všechna pravidla najednou (graf č. 5.b). 

Bohužel analýza školních řádů nám k tomuto tématu podala jen velmi kusé 

informace. Vyjádření respondentů tak zakládá náš souhlas s touto hypotézou.  

 

Hypotéza č. 7: Zavedení nového pravidla v aktuálním čase, tedy během školního 

roku, je účinné. (oblast aktualizace školního řádu) 

Téměř třetina studovaných školních řádů byla novelizována v průběhu školního 

roku. Vzato do důsledků, tento fakt ovšem mnoho nevypovídá o efektivitě takového 

rozhodnutí. Může být vyvoláno nezbytností, časovou tísní a jinými důvody 

s nebezpečím z prodlení. Efektivní by takový krok byl v případě, pokud by jeho 

rozhodujícím motivem byla očekávaná vyšší účinnost již v aktuálním čase. Že je pro 

žáky jednoduší pochopit pravidlo, které je zavedeno jako odpověď na aktuální 

problém, potvrdili téměř všichni ze 48 respondentů (graf č. 6.a). Téměř polovina jich 

však zároveň uvedla, že novelizace školního řádu během školního roku působí 

zmatek (graf č. ). Nemůžeme tedy s jistotou tvrdit, že je hypotéza o aktualizaci 

školního řádu platná.   

 

Hypotéza č. 8: Kvalitní pravidelná a záměrná evaluace posiluje účinnost 

školního řádu. (oblast aktualizace školního řádu) 

Tato hypotéza byla jednoznačně potvrzena. 63% respondentů s ní vyjádřilo 

rozhodný souhlas (graf č. 6.c). Musíme však poznamenat, že tento stav příliš 

nekoresponduje s obsahem zkoumaných školních řádů. U části z nich jsme totiž 

nabyli dojem, že se jedná o dosti formálně chápané dokumenty, a proto si 

nedovedeme dost dobře představit, že by v jejich případě vůbec nějaká pravidelná 

evaluace probíhala. Zdá se, že u této hypotézy je od přání k jeho praktické realizaci 

ještě notný kus cesty.     

 

Hypotéza č. 9: Školní řád má vytvářet zaměstnancům školy prostor pro jejich 

vlastní jednání. Takový školní řád je efektivní. (oblast řízení školy) 

V případě hypotézy č. 9 jsme naši pozornost zaměřili v dotazníkovém šetření na 

prostor, který má třídní učitel k dispozici pro specifikování školních pravidel pro 

vlastní třídu. Stalo s tak z důvodu našeho přesvědčení, že třídní učitelé o školním 
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řádu se žáky, ale i jejich rodiči nejtěsněji komunikují a nejčastěji jeho pravidla 

v praxi na chování žáků aplikují. Takovou kompetenci jim rozhodně přisuzuje 13 

respondentů, dalších 29 spíše souhlasí (graf č. 7.a). Ve studovaných školních řádech 

jsme však vyjádření takovéto pravomoci, nebo možná přímo úkolu, nenalezli. 

Požadované jednání, respektive chování žáků bylo často tak detailně upraveno, že 

souhrn pravidel ani žádný prostor pro uplatnění podobné kompetence třídnímu 

učiteli neposkytoval. A rozšíříme- li tuto množinu na všechny učitele, obáváme se, 

že naše poznání bude obdobné - v několika dokumentech jsme nalezli také detailní 

výčet jejich povinností. Popsaný nesoulad mezi myšlenkou vzorku ředitelů školy a 

konkrétním jednáním vyjádřeným v textech školních dokumentů je pro nás důvodem 

k opatrnému konstatování, že hypotéza potvrzena není.  

 

Hypotéza č. 10: Školní řád je zásadním nástrojem školského managementu. 

(oblast řízení školy) 

Formulace naší zbývající hypotézy se dotýká samotného účelu školního řádu. 

Jako nástroj, který je v prvé řadě určen k efektivnímu řízení školy, jej vnímá 73% 

oslovených ředitelů škol (graf č. 7.d). Jak jsme si již ukázali jinde, jeho efektivitu lze 

chápat různým způsobem. Myšlenku, že hlavní rolí školního řádu je krýt záda 

řediteli školy pro případ problému, odmítlo celkem 33 respondentů, z toho 13 

vyslovilo rozhodný nesouhlas (graf č. 7.e). Naše očekávání, navíc podpořené závěry 

obsahové analýzy školních řádů, bylo v této věci spíše opačné. Již jsme poznamenali 

výše, že mnohé ze studovaných norem působily více dojmem obsáhlých detailních 

návodů, připravených čelit maximu potenciálních situací, k nimž ve školním, a často 

i mimo školním, prostředí může dojít. Ostatně regulovat ve školním řádu chování 

žáků v době mimo školní vyučování odmítly skoro tři čtvrtiny respondentů (graf č. 

7.b). 

Rozhodná většina respondentů se přiklonila i k názoru, že charakter školního 

řádu vypovídá mnohé o způsobu řízení školy (graf č. 7.c). Totéž nám potvrdila 

provedená analýza řádů. Domníváme se, že již samotný fakt, že ředitel školy 

nekriticky použije pro tvorbu tak zásadního dokumentu cizí vzor, je informací o jeho 

způsobu řízení školy. Smysluplně a efektivně mohu použít jen promyšlený a 

propracovaný dokument, a nikoli formální text, u něhož ani nemuselo dojít 

k praktickému ověření jeho platnosti, natož účinnosti. Nebo prostě „pokulhává“ 

praktická podoba našich školních řádů za představami ředitelů? To by znamenalo, že 
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sice ví o jeho potenciálu pro řízení školy, ale neumí jej v této úloze efektivně využít. 

Třeba proto, že sami tvůrci řádů netuší, které znaky dokumentu podporují jeho 

užitečnost.  

Aniž bychom chtěli uvedený rozpor mezi závěry dotazníkového šetření a 

textovou analýzou řádů přehlížet, přikloníme se k potvrzení této hypotézy. 

Přesvědčil nás argument, že i formálně koncipovaný dokument je vytvářen se 

záměrem „mít něco pro vedení školy stanoveno, o co se lze v případě problému 

opřít“. Míra dosažené efektivity je pak věc druhá. 

 

Touto poslední hypotézou uzavíráme kapitolu věnovanou posuzování platnosti 

stanovených hypotéz vzhledem k závěrům provedených šetření. Ne všechny 

hypotézy však byly potvrzeny. Celkem ve čtyřech případech se tak nestalo vůbec a 

jednu hypotézu náš výzkum potvrdil jen částečně. Zásadní rozpory se přitom 

mnohde ukázaly mezi názory oslovených ředitelů základních škol a konkrétními 

obsahy zkoumaných školních řádů.  

Jak vlastně mohlo k takové disproporci dojít? Předkládáme dvě možná 

vysvětlení. Za prvé se může jednat o prostý rozkol mezi teorií a praxí. Představy 

ředitelů škol o využití školního řádu a tedy jeho úloze v každodenním fungování 

školy jsou jiné než konkrétní formulace řádů. Důvodem může být kupříkladu tradice 

v obsahu a formě školních norem, nedostatek zkušeností či podnětů pro nový pohled 

na jejich úlohu v řízení školy, obava z neprověřených postupů, ale také třeba 

neochota hlouběji se tvorbou školního řádu zabývat. Dále nás napadá, zda jsme onen 

nesoulad sami nevytvořili formulovanými hypotézami. Naše úvaha je asi taková: 

Ředitelé škol obecně chápou školní řády v rovině, jakou nám ukázala jejich 

obsahová analýza. Dotazníková tvrzení, která jsme sestavili na základě studia 

odborné literatury, jim prezentují teze, se kterými se při tvorbě vlastních školních 

řádů možná nesetkali a které se jim mohou zdát jako efektivní. Navíc je posuzují 

odděleně od komplexního procesu tvorby školního řádu. Vzniká tak rozdíl mezi 

přijetím nově předloženého názoru a dosavadní praxí. V tom případě by ale 

odpovědi respondentů byly příliš vzdáleny jejich osobní zkušenosti.  

Z metodologického hlediska chceme k provedení dotazníkového šetření 

poznamenat, že problémem pro verifikaci hypotéz se ukázalo být nerovnoměrné 

obsahové rozložení dotazníkových tvrzení. Zatímco k některým hypotézám jich 

směřovalo několik, což umožnilo prověřit jejich platnost z více úhlů pohledu, pro 
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jiné hypotézy zůstalo dotazníkovým zdrojem informací jediné tvrzení. V takových 

případech pak hrály zásadní roli závěry obsahové analýzy školních řádů.  

U některých dotazníkových tvrzení je dále evidentní, že nesměřují k prověřované 

hypotéze přímo, jaksi „nejkratší možnou cestou“. Jejich úkolem bylo více poodkrýt 

danou oblast. Výsledkem jsou mimo jiné nuance, které jsme popsali v kapitole 5.3. 

Uvědomujeme si, jak jsou tyto souvztažnosti mezi odpověďmi každého respondenta 

na jednotlivá tvrzení dotazníku cenné. Pro námi stanovený cíl výzkumu jsou však 

příliš jemné a své uplatnění by nalezly více při pokusu formulovat jednotlivé postoje 

a psychologické profily řídících pracovníků škol. Proto jsme jim ve vztahu k našim 

výzkumným hypotézám nevěnovali větší pozornost.  
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Závěr  

 

Ohlédneme-li se zpět, naše hlavní výzkumná otázka nás velkým obloukem vrací 

na počátek našeho výzkumného plánu. A to k cílům, které nás skrze ni po celou 

dobu provázely, bezpečně ukryty v hloubce našich úvah. My se domníváme, že jsme 

odpověď na tuto otázku nalezli. V potvrzených hypotézách jsme předložili znaky, 

které podle závěrů šetření považujeme za ony hledané prvky a faktory, jež činí 

školní řád efektivním nástrojem v procesu řízení základní školy. Prostřednictvím 

analýzy textu konkrétních školních řádů jsme zmapovali podobu a míru jejich 

použití, hlasy respondentů nám odhalily jejich možný potenciál pro řízení školy. 

Můžeme tak s jistotou říci, že tyto funkční znaky školního řádu existují, jsou 

použitelné pro každý školní řád a je účelné s nimi pracovat.  

Tolik k obecnému a odbornému cíli naší práce. Aby však naše práce byla 

smysluplná, musela by mít také nějaký dopad do každodenní praxe českých škol. 

Doufali jsme, že první krok tímto směrem učiníme již prostřednictvím 

dotazníkového šetření. A to tím, že respondentům předložíme tvrzení, formulovaná 

na podkladě studia odborné literatury. Věřili jsme, že je takto podanou výzvou 

přivedeme k zamyšlení nad pro ně možná dosud neznámým názorem na efektivnější 

využití možností školního řádu. Pokud se tak stalo, jsme spokojeni, protože nakolik 

se zmapované prvky ukáží být funkční v prostředí konkrétní školy, to již plně záleží 

na jejím řediteli.  

A hodnocení našich osobních cílů? Realizovali jsme výzkum a získali tak 

důležitou zkušenost. Třeba ji uplatníme právě při evaluaci našeho školního řádu. To 

je přece plně v souladu s pravidly, jež jsme si na stránkách této práce ověřili…  

Na samém konci našich úvah stojí nadějná otázka: Může být pro nás školní řád 

vůbec ještě takovým dokumentem, jakým byl dříve? Domníváme se, že tato věta 

naprosto vyjadřuje náš osobní pocit z dosažení cíle. 
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