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Úvod 

 Téma péče o zaměstnance, které jsem se rozhodla ve své bakalářské práci 

zpracovat je tématem vyvíjejícím se, měnícím se a stále doplňovaným. Firmy si 

uvědomují, že vhodně nastavená podniková sociální politika jim umožňuje co 

nejefektivnější, hospodárné a optimální využití potenciálu pracovní síly – 

nejdražšího z materiálních, finančních a lidských zdrojů. Téma jsem nakonec 

zúžila na rozbor péče o nepedagogické pracovníky ve školství, na možnosti, 

využívání, očekávání a přijímání péče o tyto zaměstnance. V době, kdy není 

problémem opatřit dokonalé technologie a úroveň technického vybavení ve 

školách je téměř totožná, jsou pro výkonnost a efektivitu práce nepedagogických 

zaměstnanců důležité různé motivátory. Cílem motivace je, aby pracovníci 

dosahovali co nejvyššího výkonu a vykonávali činnost co možná nejefektivněji. 

 V teoretické části práce jsem vysvětlila pojem péče o zaměstnance, 

historický vývoj péče o zaměstnance, rozdělení a druhy péče o zaměstnance. Dále 

jsem rozebrala možnosti poskytování péče nepedagogickým zaměstnancům 

v základních školách. Výzkumná část obsahuje zpracování a vyhodnocení 

dotazníkového šetření k tématu. 

 

1.  Cíl práce 

 

Cílem práce je zjistit motivující, efektivní a funkční složky péče o 

nepedagogické zaměstnance, které může management základní školy využít 

k motivaci, posílení výkonnosti a produktivity těchto pracovníků. Cílem je poznat 

účinnost, vhodnost a efektivnost péče o nepedagogické zaměstnance, poznání 

jednotlivých položek této péče, které může ředitel školy nepedagogickým 

pracovníkům poskytnout a které mohou být velmi dobrou motivací a mohou vést 

ke stabilizaci pracovníků. Je dobré stanovit nebo navrhnout proveditelné a 

praktické rady a typy vhodné pro řídící pracovníky v základním školství. Při 

výzkumném šetření jsem poznala, že téměř na všech dotázaných školách 

využívají motivační schopnosti péče o zaměstnance, ale někteří řídící pracovníci a 

zaměstnanci si tuto možnost neuvědomují a neumí ji využít.
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2. Teoretická část 

2.1 Pojem péče o zaměstnance 

 Péče o zaměstnance - téma, které nabývá na důležitosti. Zvláště v době 

konkurenčního prostředí. Pro firmy je důležité udržení a motivace 

kvalifikovaných zaměstnanců. Ze strany zaměstnavatele může být péče o 

zaměstnance nástrojem získávání, motivace a stabilizace pracovníků. Je ve 

vlastním zájmu zaměstnavatele kvalitní a kvalifikované zaměstnance motivovat, 

uspokojovat a stabilizovat. Možným nástrojem je právě péče o zaměstnance, 

přičemž dobře vedenou podnikovou sociální politikou zaměstnavatele lze podpořit 

vyšší pracovní nasazení a výkony zaměstnance.  

 V odborných materiálech lze najít definici kdo je zaměstnanec, kdo 

zaměstnavatel, ale jednoznačné vymezení pojmu péče o zaměstnance neexistuje. 

Výklad pojmu péče o zaměstnance není jednotný a je různě široký. V širším slova 

smyslu zahrnuje všechny podmínky k práci, které potřebuje zaměstnanec pro 

úspěšné, kvalifikované, ekonomické, bezpečné vykonávání své práce a v užším 

slova smyslu je péče o zaměstnance zahrnuta v platné právní úpravě, v hlavě první 

až třetí, části desáté zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění č. 367/2011 Sb.  

  Právní normy upravující problematiku péče o zaměstnance mají převážně 

doporučující charakter. Lze je chápat jako obecné určení zaměstnavatelovy 

činnosti, které musí být konkretizováno zejména v kolektivních smlouvách a 

nepůsobí-li u zaměstnavatele odbory, ve vnitřních předpisech
1
.  

 Podle J. Koubka je péče o zaměstnance nezbytnou součástí moderní 

personální práce a reprezentuje tři druhy zájmů a cílů. Prvním jsou 

celospolečenské zájmy, týkající se občanských práv, sociálního rozvoje a zdraví 

člověka a sledující stabilitu společnosti, prosperitu a podobně. Druhé jsou zájmy a 

cíle jednotlivce. A třetími jsou zájmy a cíle zaměstnavatele, které se týkají hlavně 

zabezpečení potřebných lidských zdrojů, jejich stabilizace, motivace, vytváření 

zdravých pracovních vztahů a sbližování zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Personální činnost zahrnuje v nejširším pojetí tyto formy péče o pracovníky: 

                                                           
1 Foot, M.; Hook, C. Personalistika. České pracovní právo doplnil Galvas M.. COMPUTER PRESS, 2002.  

IBSN 80-7226-515-6 
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služby poskytované pracovníkům na pracovišti, pracovní prostředí, pracovní dobu 

a pracovní režim, bezpečnost práce a ochranu zdraví, péči o životní prostředí. 

Péče poskytovaná zaměstnancům je po odměňování tou další personální činností, 

která je používána k porovnávání organizace s jinými.  

 Zaměstnavatel bude ve vlastním zájmu kladně ovlivňovat pomocí různých 

stimulů pracovní výkony svých zaměstnanců v pracovní době a vytvářet jim 

podmínky i pro trávení doby odpočinku sloužící k reprodukci jejich pracovní síly. 

Rozsah a pojetí péče o zaměstnance je v různých státech různé, vzhledem k tomu, 

co je v kterém stanoveno zákonnými úpravami. Péče o pracovníky je výrazem 

zájmu a cílů organizace, individuálních zájmů a cílů člověka (uspokojování 

potřeb), zároveň i celospolečenského zájmu a cílů (občanská práva, zdraví a 

sociálního rozvoje). Armstrongovo pojetí se týká jen oblasti služeb pracovníkům: 

například pomoc konzultacemi při osobních problémech, pomoc při zdravotních 

problémech a službami pro penzionované pracovníky. 

 Podle Slovníku českého práva je vykládán jako „plnění povinností a 

poskytování doporučených plnění zaměstnavatele zaměstnanci, která jsou 

zaměřena na usnadnění plnění pracovních povinností, popřípadě na prožívání 

mimopracovní doby.“ 

2.2 Historie péče o zaměstnance 

 První náznaky úpravy práv a povinností zaměstnavatelů lze nalézt už ve 

středověkých zákonech. Asi nejvýznamnějším může být horní zákon Václava II. 

z let 1300 – 1305. Mimo jiné obsahuje pravidla k zajištění bezpečnosti práce 

v dolech. Od svého vydání až do 16. století byl základní normou určující báňský 

pracovní pořádek. Od 13. až do 16. století začínají platit učednické smlouvy 

upravené cechovním právem. V 18. století při rozvoji manufaktur byly postupně 

upraveny pracovní podmínky zaměstnanců a podmínky práce žen a dětí.  

 Byly vydávány tzv. Dvorské dekrety. Zmíním nejprve Dvorský dekret o 

hygieně pracujících dětí a žen, který byl vydán roku 1786 a pak Dvorský dekret, 

který výslovně zakázal práci dětí mladších devíti let
2
. 

 Skutečný rozvoj ochranného zákonodárství nastává teprve až v druhé 

polovině 19. století, kdy jsou prováděny reformy sociální povahy. Mezi 

                                                           
2 Malý, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: LINDE, 2010.  

ISBN 978-80-87212-39-4 Str. 206  
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nejvýznamnější předpisy této doby patří Živnostenský řád z roku 1859. Tento 

zákon se vztahoval především na výrobu a zpracování předmětů v obchodu a dále 

na konání služeb a prací. Zakázal využívat dětí do dvanácti let k tzv. pravidelnému 

živnostenskému zaměstnání. Novela Živnostenského řádu z roku 1885 se ještě 

kritičtěji postavila k těžké manuální práci dětí
3
.  

 Ovšem veškeré tyto zákony byly zaměstnavateli brány jako velké břemeno 

v ekonomice podnikání, časem ale došli ke zjištění, že veškeré aktivity sloužící 

k bezpečnosti práce a sociální činnosti mají efekt hlavně ekonomický.  

 Po 1. světové válce, při které se podmínky zaměstnanců vzhledem ke 

zhoršené ekonomické situaci velmi zhoršily, přinesl vznik Československé 

republiky změny. Zákonem 2/1918 Sb. bylo zřízeno Ministerstvo sociální péče jako 

ústřední úřad státní správy na úseku sociální politiky. Do kompetence 

ministerstva patřily např. otázky péče o mládež, válečných poškozenců, sociální 

pojištění, ochranné dělnické zákonodárství, péče o nezaměstnané aj
4
.  

 Středem mezinárodní pozornosti se stal zákon č. 91/1918Sb., o pracovní 

době, kterým Československo, jako právní země, uzákonilo osmihodinovou 

pracovní dobu
5
. 

 

 
Mezi lety 1918 až 1938 začaly působit kolektivní pracovní smlouvy, které 

upravovaly hlavně mzdové a pracovní podmínky nad zákonem stanovené 

podmínky. Hospodářská krize v roce 1933 zhoršila celkově životní úroveň a jen ti 

ekonomicky nejsilnější zaměstnavatelé mohli i nadále poskytovat závodní sociální 

péči. Například firma Baťa, jejíž vedení mělo zájem udržet zaměstnance co 

nejdéle a bylo si vědomo, že pracovní síla je největším kapitálem a jistotou 

prosperity. Tak jak fungoval systém ve výrobě, skladování, logistice, obchodě tak 

byla zpracována sociální firemní politika. Zajišťovala komplexní a kvalitní, 

finančně dostupné služby: stravování, lékařskou péči, sportoviště, stadiony, 

vlastní obchody, kina, kluby, prádelny, školy. 
 

 
Po vyhlášení Protektorátu Čech a Moravy byla zpočátku ponechána 

v platnosti úprava pracovněprávních vztahů tak, jak vznikala v předcházejících 

                                                           
3 Malý, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: LINDE, 2010.  

ISBN 978-80-87212-39-4 Str. 206  
4 Galvas M. a kolektiv Pracovní právo. Doplněk, MU Brno 2004 
5 Foot, M.; Hook, C. Personalistika. České pracovní právo doplnil Galvas M.. COMPUTER PRESS, 2002.  

IBSN 80-7226-515-6 str. 9 



11 
 

letech. Brzy však do ní byly učiněny zásahy, odpovídající okupační politice. 

K prvním opatřením patřila tzv. regulace pracovního trhu. Byla zavedena 

všeobecná pracovní povinnost pro muže ve věku 16 až 25 let. Ve druhé polovině 

roku 1942 byl vytvořen systém mobilizace pracovních sil, občané byli podrobeni 

totálnímu nasazení a přikazováni na práci do Německa. Po válce byly zrušeny 

všechny protektorátní předpisy o nuceném pracovním poměru, výkon práce však 

byl regulován dekretem prezidenta republiky č. 88/1945 Sb. o všeobecné pracovní 

povinnosti. Po roce 1948 došlo k zásadnímu zlomu v právní úpravě i přístupu 

zaměstnavatelů k této problematice. Vedle nedemokratických jevů, jako byly 

pracovní tábory, došlo i k pozitivním jevům, zejména v úpravě pracovních 

podmínek
6
. 

 

 
Vývoj v pracovněprávním prostředí pokračoval přijetím zákoníku práce č. 

65/1965 Sb., nejdéle platícím právním předpisem v České republice. Tento 

zákoník práce byl, zejména v posledních patnácti letech jeho platnosti, mnohokrát 

novelizován. Ovšem přestal vyhovovat hlavně soukromě - podnikatelskému 

prostředí a společensko – ekonomickým podmínkám, a proto byl v roce 2005 

schválen vládou návrh nového zákoníku práce. 8. 2. 2006 jej Poslanecká 

sněmovna přijala, jako zákon č. 262/2006 Sb. a ten vstoupil v platnost 1. 1. 2007.  

S účinností od 1. 1. 2012 byl zákoník práce zákonem č. 367/2011 Sb. rozsáhle 

novelizován, v návrzích bylo až tři sta změnových bodů.  
 

2.3 Prameny právní úpravy péče o zaměstnance 

 Nejzákladnějším zákonem, zákonem, který má nejvyšší právní sílu, je 

Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., součást 

ústavního pořádku České republiky. Zde v hlavě čtvrté – hospodářské, sociální a 

kulturní právo, článku 28, stanovuje právo zaměstnance na spravedlivou odměnu 

za práci a na uspokojivé pracovní podmínky.  

 Pro zpřesnění odkazuje na zákon – zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je péči o zaměstnance věnována 

část desátá, která se dále člení na hlavy a oddíly. Zde jsou rozpracovány zákonné 

podmínky pro péči o zaměstnance a také zvláštní pracovní podmínky některých 

                                                           
6 Foot, M.; Hook, C. Personalistika. České pracovní právo doplnil Galvas M.. COMPUTER PRESS, 2002. 

 IBSN 80-7226-515-6 str. 9 
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zaměstnanců. V hlavě první je odkaz na povinnost zaměstnavatele poskytovat 

pracovnělékařskou péči. Tato je specifikována zákonem č. 20/1966 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, jako Zákon o péči o zdraví lidu. I tento zákon byl 

mnohokrát novelizován a upravuje hlavní zásady péče o zdraví lidu, účast občanů, 

profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení v péči o zdraví. 

 Dále je třeba mít na zřeteli, že je mnoho dalších předpisů, které souvisejí a 

upravují péči o zaměstnance. Jsou to mimo jiné: 

zákon o zaměstnanosti č. 435/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

zákon o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Mezi zdroje práva řadíme i velké množství prováděcích předpisů – 

nařízení vlády a vyhlášek, například: 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

Pro problematiku péče o zaměstnance je nejvýznamnější vyhláška č. 114/2002 

Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb.  

 Nemohu opominout mezinárodní prameny, neboť podle článku 10 Ústavy 

České republiky mezinárodní smlouvy ratifikované Parlamentem ČR, kterými je 

ČR vázána, jsou součástí českého právního řádu. Uvedu jen některé, například: 

Úmluva MOP č. 87/1948, o svobodě odborů a ochraně práva odborově se 

sdružovat, 

Úmluva MOP č. 111/1958, o diskriminaci v zaměstnání a povolání, 

Úmluva MOP 100/1951, o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné 

hodnoty a mnohé další.  

 Mezinárodní organizace práce je nejdůležitějším tvůrcem mezinárodních 

právních úprav. Je specializovanou organizací, jež od samého vzniku má za cíl 

prosazování sociální spravedlnosti a uznání lidských a pracovních práv 

v celosvětovém měřítku. Byla založena v roce 1919 a od roku 1946 je součástí 

OSN. 

2.4 Druhy péče o zaměstnance 

 Péče o zaměstnance má zcela jistě vliv i na jiné personální činnosti a může 

zvyšovat jejich efektivnost. Při vytváření pracovního místa se porovnávají 
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pracovní úkoly s pracovními podmínkami, které tvoří součást popisu pracovního 

místa, dále při výběru a získávání pracovníků bývá informace o formách péče 

součástí nabídky a zároveň může být péče i do jisté míry kompenzací při 

odměňování. Úroveň péče o pracovníky se zrcadlí v pracovních vztazích. Péče o 

kvalifikaci a její zvyšování je péčí o personální rozvoj. Vytváření podmínek pro 

vzdělávání pracovníků zvyšuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem a 

vazbu na organizaci. 

 Škála forem poskytování péče o pracovníky je široká a stále se rozšiřuje, 

proto je podrobněji rozeberu. Podle Koubka se péče o zaměstnance dělí na tyto 

základní druhy. 

 

 2.4.1 Povinná péče 

 Je stanovena zákony a kolektivními smlouvami vyššího stupně. Kolektivní 

smlouvy vyššího stupně jsou smlouvy, které uzavírají odborové organizace pro 

více než dva zaměstnavatele. Její rozsah je striktně stanoven zákonnými a 

podzákonnými předpisy. Je uložena Ústavou České republiky, Listinou 

základních práv a svobod, ústavními zákony, nařízeními vlády, vyhláškami a 

ostatními obecně právními předpisy. Nejvíce konkretizuje tuto péči zákoník práce. 

Jde o obligatorní péči, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

ze zákona a uzavřených kolektivních smluv vyššího stupně. 

 Nejvýznamnější oblastí povinné péče je péče o pracovní režim, pracovní 

dobu a délku dovolené. Péče o tuto oblast má vliv na skloubení zaměstnaneckých 

profesních a soukromých životů. Péče o pracovní prostředí ovlivňuje pracovní 

výkon, zdraví a pohodu pracovníků. Nedílnou součástí je i zabezpečení 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.  Zaměstnavatel je povinen 

zajistit pracovníkům školení o bezpečnostních předpisech a jejich dodržování 

kontrolovat, nepřipustit výkon práce neodpovídající schopnostem a pracovní 

způsobilosti pracovníka, zajistit a umožnit lékařské preventivní prohlídky, zajistit 

první pomoc, vybavit zaměstnance osobními ochrannými pomůckami, vytvářet 

nezávadné pracovní prostředí, přijímat opatření k vyhledávání, stanovení a 

odstranění rizik prováděné práce.  
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 2.4.2 Smluvní péče 

 Je stanovena podnikovými kolektivními smlouvami uzavřenými na úrovni 

organizace. Pokud jsou jednotlivé položky této kategorie péče o zaměstnance 

v kolektivní smlouvě sjednány jako povinné, pro zaměstnavatele se stávají 

závazkem, který je povinen plnit. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová 

organizace, může tento dle zákoníku práce vydat takzvaný vnitřní předpis, který 

bude upravovat pracovně právní nároky pracovníků.  

 2.4.3 Dobrovolná péče 

 Dobrovolná péče je nad rámec povinné péče stanovené zákonnými 

předpisy, upravují ji vnitřní předpisy zaměstnavatele. Je zcela nepovinná a je 

možné ji využít ke zkvalitnění, zlepšení a rozšíření péče o zaměstnance. Jinak je 

také nazývaná benefit. Stručná definice benefitu zní, že se jedná o nepeněžní 

plnění poskytované zaměstnancům. Buďto z fondů kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP), ze sociálního fondu nebo ze zisku po jeho zdanění. Firma může rovněž 

použít tzv. nedaňové náklady, ze kterých nemusí odvádět sociální a zdravotní 

pojištění a zdaňovat je daní z příjmů. Může být jako motivující a stabilizační 

prvek personální politiky zaměstnavatele. Její součástí bývají výhody, které 

nejsou vázány na pracovní výkon, ale poskytují se dle vnitřních předpisů. Mohou 

to být jak zdravotní péče, psychologické a právní poradenství, poskytnutí 

služebního vozidla i k soukromému užívání, péče o děti zaměstnanců, možnost 

ubytování či bydlení, poskytování služeb pro volný čas, využití firemního telefonu 

i pro soukromé účely, vzdělávací kurzy.  

 Podle Novinky.cz roste obliba vzdělávání zaměstnanců jako benefitu. 

Firmy tímto investují do svých zaměstnanců, do jejich budoucnosti, místo 

odměňování věcného. Podle tohoto zdroje byly stravenky vždy nejoblíbenější 

forma péče, právě v posledních měsících zařazeny až na třetí příčku. Pojistné 

produkty životní a důchodové připojištění, také stoupají v žebříčku obliby 

poskytované péče. Služební automobil a mobilní telefon, i když nejsou daňově 

zvýhodněny, bývají u ziskových organizací nejoblíbenějším benefitem. Mezi 

velmi motivační opatření patří: finanční odměna za odpracované roky, týden 

dovolené navíc, odměny za výkonnost. Zajímavé pojetí dobrovolné péče o 

zaměstnance mají mezinárodní firmy, které podnikají v ČR a využívají zkušeností 

ze svých domovských firem. Například podle mluvčí firmy T-Mobile nabízí tato 
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svým zaměstnancům péči ve formě flexibilního pracovního uspořádání. Výhodné 

toto uspořádání je zejména pro ty zaměstnance, kteří potřebují zkrácenou pracovní 

dobu nebo nemohou pracovat z různých důvodů na plný úvazek a jinak by zůstali 

bez práce. Například kvůli studiu, péči o člena rodiny, kvůli zdravotním 

důvodům. Pružné uspořádání se týká například posunu začátku pracovní doby, 

částečné práce z domova, krátkodobého pracovního volna až po přerušení výkonu 

práce až na několik měsíců, sdílení pracovního místa. Krátkodobé volno je 

pracovníkovi poskytnuto, pokud po skončení zkušební doby dojde k mimořádné 

události, a to v rozsahu maximálně 30 kalendářních dnů, přitom se přihlíží 

k oprávněným zájmům firmy a důvodům zaměstnance a je možné jej poskytnout 

pouze tam, kde to povaha práce umožňuje. Jedno místo pro dva je další 

z možností, kterou tato firma v péči o zaměstnance nabízí. Tzv. job sharing neboli 

sdílená pozice znamená, že na jednom pracovním místě se střídají dva 

zaměstnanci. I zde je tato možnost podmíněna vhodností pro vykonávanou pozici 

a je třeba dobré koordinace.  

 Život v rovnováze: Společnost T-Mobile se neustále snaží zlepšit 

harmonizaci osobního a pracovního života (tzv. work-life balance). Svým 

pracovníkům nabízí v průběhu roku řadu vzdělávacích programů v oblasti zdraví 

a rovnováhy osobního a pracovního života. Jedním z nich byl například veletrh 

Život v rovnováze, během něhož si zaměstnanci měli možnost uvědomit, že život je 

i o osobních prožitcích a aktivně tráveném volném čase
7
. 

 Většina uváděných příkladů využití benefitů v praxi je ukázkou personální 

práce nadnárodních společností a firem ze ziskového sektoru. Podle Bohdana 

Wojnara člena představenstva Škoda, odpovědného za řízení lidských zdrojů je 

poskytování široké škály benefitů a dlouhodobé investování do dalšího rozvoje 

pracovníků důležité. V rámci programu Růstové strategie nabízí životní příležitost 

jak pro čerstvé absolventy, tak i experty s praxí.  

 Uchazeči mají příležitost k dalšímu růstu, čeká je práce v perspektivní 

firmě se silným zázemím, ambiciózní projekty a špičkové technologie. Podle 

Wojnara Škoda dlouhodobě investuje do dalšího rozvoje svých zaměstnanců a 

                                                           
7
 
B. Stejskalová, Novinky (online), (cit. 21. 10. 2011), kariéra.
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investice do jazykové vybavenosti zaměstnanců dokládají více než čtyři tisícovky 

absolventů jazykových kurzů od začátku roku (nárůst o 30% oproti 2010)
8
 

 Různé průzkumy mezi firmami ukazují na nejvíce využívané benefity 

v České republice. Podle průzkumu firmy PayWell je v Česku nejoblíbenějším 

prvkem péče o zaměstnance pět týdnů dovolené, o týden více než nařizuje zákon. 

Mezi další nejoblíbenější benefity se opět zařadily stravenky, které podle tohoto 

průzkumu poskytuje svým zaměstnancům 76 procent firem. Vlastní stravovací 

zařízení mají nejčastěji logistické společnosti a průmyslové podniky. Firmy, které 

mají vlastní stravovací zařízení, přispívají v průměru 46 korun. Hodnota jedné 

stravenky na den dosahuje v průměru 75 korun. Penzijní připojištění patří stále 

mezi nejčastěji poskytované finanční výhody, nabízí jej svým zaměstnancům až 

72 procent zaměstnavatelů. Novým směrem jsou benefity, které mají 

zaměstnancům usnadnit skloubení práce a péče o děti, např. příspěvek na školné, 

chůvu či jesle a občerstvení na pracovišti. Další oblíbenou formou a stále častější 

formou poskytování benefitů je systém cafeteria, čili volitelné zaměstnanecké 

výhody. Tento systém provozuje téměř třetina společností v České republice a 

stále častěji se mezi tyto společnosti zařazuje i školství. 

 Zaměstnanci si mohou vybírat z mnoha různých benefitů, téměř v žádné 

firmě mezi nimi nechybí příspěvek na sportovní vyžití, kulturní akce a rekreaci. O 

oblíbenosti systému volitelných zaměstnaneckých výhod mezi zaměstnanci svědčí i 

fakt, že v zaměstnanci v rámci cafeteria systému v průměru vyčerpají 99 procent 

svého rozpočtu. Studie PayWell 2011 je mzdový průzkum, který mapuje trendy 

základních a celkových mezd včetně poskytovaných zaměstnaneckých benefitů 

v České republice. V loňském roce se studie PayWell zúčastnilo 125 společností 

z 14 sektorů
9
.  

 2.4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a její řízení je nedílnou 

součástí každého pracovního vztahu. Provádění prověrek BOZP v podniku – 

§108(5) dle Zákoníku práce (Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně 

jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech 

pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo 

                                                           
8
 
Kvapil K., Novinky (online), (cit. 20. 10. 2011), kariéra

 
9
 
Sušanka F., Aktuálně.cz (online), (cit. 19. 12. 2011), Finance
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zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zjištěné nedostatky odstraňovat) je jedna z mnoha povinností a odpovědností 

statutárního zástupce společnosti, která mu vyplývá z následujících právních 

předpisů: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků.  

Zákon č. 251/2005 Sb. zákon o inspekci práce, v platném znění.  

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci.  

 A další předpisy, které zde neuvádím, neboť nejsou ve školství při běžném 

provozu relevantní.  

 Náklady, které vznikají při zajišťování BOZP, hradí zaměstnavatel a nesmí 

tuto povinnost přenášet přímo ani nepřímo na zaměstnance. Dále je zaměstnavatel 

povinen přijímat opatření k předcházení rizikům. Touto prevencí rizik se rozumí 

všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 

 2.4.5 Novelizace zákoníku práce  

S platností od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost nejrozsáhlejší novela zákoníku práce 

za dobu jeho platnosti. Změny se týkají i struktury zákona, tj. číslování paragrafů 

a přesunů některých ustanovení, a to i z jedné části zákona do jiné. 
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Terminologickou změnou je například nahrazení označení „účastník“ pojmem 

„smluvní strana“
10

. 
  

 
Pro tuto bakalářskou práci jsou důležité změny v oblasti péče o 

zaměstnance:  

Péče o zaměstnance  

 vypuštění povinnosti zaměstnavatele zajišťovat mj. zřízení, údržbu a 

zlepšení zařízení pro zaměstnance, zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť, 

vytvářet podmínky pro uspokojování kulturních, rekreačních a 

tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců (§ 224 odst. 1),  

 jako příklady nemzdových odměn se uvádějí odměny při životním nebo 

pracovním jubileu, nejen při dovršení 50 let věku (§ 224 odst. 2),  

 formy odborného rozvoje zaměstnanců jsou napříště uvedeny jen jako 

příklady (§ 227)
11

.  

 Péči o zaměstnance ovlivňuje i novelizace Zákona o specifických 

zdravotních službách. V zákoně došlo ke stanovení zcela nové právní úpravy 

pracovně lékařských služeb, nahrazující současnou závodní preventivní péči. 

Úpravou prošlo i vydávání lékařských posudků, posudková péče, uznávání 

nemocí z povolání (sněmovní tisk č. 407, již schválený Poslaneckou sněmovnou). 

Současně s tímto návrhem zákona je projednáván ještě návrh doprovodného 

zákona, kterým se mění související právní předpisy, včetně zákoníku práce nebo 

zákona o zaměstnanosti.  

 Vazbu na tento zákon má rovněž projednávaná novela zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, protože má být vypuštěno 

ustanovení § 35 tohoto zákona o tom, které úkony v rámci závodní preventivní 

péče jsou hrazeny ze zdravotního pojištění (náklady ponese až na výjimky 

zaměstnavatel)
12

.
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http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h224.1&effect=27.9.2011
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h224.2&effect=27.9.2011
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2.5. Poskytování péče nepedagogickým zaměstnancům v základních školách 

 2.5.1 Možnosti zaměstnavatele 

 V zákoníku práce § 224 jsou upraveny pracovní podmínky zaměstnanců, 

tato úprava je však jen minimální, protože pojetí zákoníku práce umožňuje 

zaměstnavatelům poskytnout zaměstnancům péči ve větším rozsahu. V platném 

zákoníku práce je také zařazeno ustanovení umožňující zaměstnavateli poskytnout 

zaměstnanci mimořádnou odměnu i zde jde o ustanovení doporučující, upřesnění 

je provedeno ve vnitřních směrnicích či smlouvách. 

 Ředitelé škol jsou zaměstnavatelem majícím podle vyhlášky č. 114/2002 

Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb povinnost vytvářet tento fond. Pokud 

funguje na škole odborová organizace, podle § 225 ZP spolurozhoduje o přídělu 

do tohoto fondu a jeho čerpání, pokud není, rozhoduje o FKSP ředitel školy 

vydáním směrnice. Zásady pro sestavování rozpočtu a stanovení způsobu čerpání 

fondu kulturních a sociálních potřeb jsou směrnicí v podstatě určující rozsah 

povinné a dobrovolné péče poskytované všem zaměstnancům školy. Dále je 

zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, 

které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. V budovách základních škol je 

řešením vyhrazení uzamykatelných šaten pro nepedagogické pracovníky.  

 Zákoníkem práce je dále ošetřen v Hlavě II., § 227 až § 235 odborný 

rozvoj zaměstnanců.  

 Zaměstnavatel má zákonem stanovenou povinnost pečovat o odborný 

rozvoj svých zaměstnanců. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména: 

zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace, 

zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci zaměstnanců, prováděnou zaměstnavatelem 

podle zákona o zaměstnanosti. Jde o deklaratorní ustanovení, které zakotvuje 

předpokládaný standard řízení a rozvoje lidských zdrojů
13

.  

 Podle novelizovaného zákoníku práce jsou formy odborného rozvoje 

uvedeny jen jako příklady. Na odborný rozvoj nepedagogických zaměstnanců 

v základních školách je třeba nahlížet diferencovaně, neboť je rozdíl mezi 

odborným rozvojem uklízečky nebo ekonomického pracovníka školy nebo 

vedoucí školní jídelny. Na pozici uklízečky zcela jistě stačí zaškolení, ovšem 

na pozici ekonomického pracovníka školy je třeba pravidelně a neustále 

                                                           
13

 
Mgr. Bičáková, O., Motivace a stabilizace zaměstnanců, Práce a mzda 2008/5, cit. 7. 5. 2008
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prohlubovat kvalifikaci. Pod pojmem prohlubování kvalifikace se myslí průběžné 

doplňování, kterým se nemění její podstata. Kvalifikací se rozumí schopnost 

vykonávat určité povolání za daných technických a organizačních podmínek. Je 

možné ji získat zaučením, zaškolením, třeba na pracovišti jiného zaměstnavatele, 

rekvalifikací. Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, její 

získání či rozšíření. Prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za 

který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, zatímco zvyšování kvalifikace je 

považováno za překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel je pak 

povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu pouze v 

případech vymezených v § 232 ZP. Bohužel na nepedagogické zaměstnance ve 

školství se nevztahuje žádný projekt, akreditace či podpora Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy podporující jejich celoživotní vzdělávání, ačkoliv jim 

zákoník práce prohlubování kvalifikace doporučuje. 

 § 236 zákoníku práce upravuje stravování zaměstnanců. Podle tohoto 

paragrafu je zaměstnavatel povinen umožnit stravování všem zaměstnancům při 

všech směnách. Bližší konkretizace organizace stravování, způsobu jeho 

provádění a financování zaměstnavatelem, okruhu zaměstnanců, kterým se 

poskytuje, je ponechána kolektivní smlouvě nebo vnitřnímu předpisu. Při 

základních školách ve většině případů působí školní jídelny, které zajišťují i 

závodní stravování, úplata za toto stravování je upravena kolektivní smlouvou 

nebo vnitřní směrnicí a vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.  

 Hlava IV., § 237 až § 247 zákoníku práce upravují zvláštní podmínky 

některých zaměstnanců, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní 

podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň - matek, zaměstnanců pečujících o dítě a 

jiné fyzické osoby, kojících matek a pracovní podmínky mladistvých. Vysoký 

podíl zaměstnaných žen má mimo řadu pozitivních rysů i negativní důsledky 

vyplývající zejména z toho, že žena má nezastupitelnou, důležitou funkci - 

mateřskou. Zvláštní pracovní podmínky žen lze vymezit tak, že jde o soubor práv 

a povinností, případně právem doporučené plnění zaměstnavatele a státních 

orgánů, jehož cílem je umožnit ženám zvládání pracovních úkolů, aniž by to 

ovlivnilo jejich zdravotní stav a možnost plnění dalších společenských funkcí.  

 Ve školství o zaměstnaneckých výhodách však platí, že působí motivačně 

pouze tehdy, když jsou poskytovány podle předem daných pravidel. Nabízí se 
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model stanovující jednotlivým zaměstnancům na vymezené období určitý fond, 

z něhož může zaměstnanec čerpat benefity dle svých potřeb a požadavků 

(cafateria systém). Tento model umožňuje zlepšit účinnost motivace, poskytuje 

přehlednější sledování nákladů a hospodaření s nimi, výhodný je i z pohledu 

zaměstnance. Nabízí možnost změny čerpání benefitů se změnou životního stylu. 

Nevýhodou tohoto poskytování péče o zaměstnance jsou hlavně nároky na 

administrativní práci, potřeba specifického softwaru a technických možností 

zaměstnavatele. Avšak daňové zákony a účetní předpisy ve svých paragrafech, 

výjimkách a ustanoveních umožňují jen málo alternativních forem odměňování. 

Pokud by zaměstnanci tyto odměny brali jako samozřejmost, pak benefity 

nemohou plnit svoji motivační funkci. 

 2.5.2 Očekávání nepedagogických zaměstnanců v poskytování     

  dobrovolné péče od zaměstnavatele 

 O to, aby základní školy řádně fungovaly, se stará také bezpočet 

nepedagogických pracovníků – školníků, uklízeček, kuchařek, ekonomů a jiných. 

A jejich situace je – hlavně z hlediska platů – velmi komplikovaná.  V každé 

škole, nejen základní, kromě pedagogů pracují také účetní, vedoucí školních 

jídelen, údržbáři, školníci, uklízečky. Kvalifikační předpoklady pro tyto 

pracovníky nejsou vůbec nízké. Ekonom školy musí mít vysokoškolské vzdělání, 

administrativní pracovníci a vedoucí školní jídelny pak minimálně střední 

odborné vzdělání. Přesně podle nařízení vlády č. 564/2006. Škola je však jeden 

celek a každý ze zaměstnanců, ať pedagogický či nepedagogický, se nějakou 

měrou podílí na jejím chodu. Proto není možné ani vhodné z péče o zaměstnance, 

zejména dobrovolné péče, vynechávat či opomíjet žádného zaměstnance.  

 Častým jevem se ukázala neznalost nepedagogických pracovníků ohledně 

jejich zákonných nároků na poskytování péče o zaměstnance. Neznalost možností 

zvyšuje pocit nepedagogických pracovníků, že není jejich nárokům dostatečně 

vyhověno, a že pedagogičtí pracovníci jsou neustále zvýhodňováni. Jako řešení 

tohoto komunikačního problému vidím seznámení s nároky, nejdříve vedoucí 

pracovníky středního managementu školy, kteří své podřízené již mohou 

informovat. Překvapující byla zkušenost s vedoucím nepedagogických 

pracovníků, který sám nevěděl, co je jeho zákonný nárok, pak nebyl schopen 

podpořit své podřízené v žádostech o plnění těchto nároků. Neznalost, ačkoliv 
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v každých Zásadách pro sestavování rozpočtu a stanovení způsobu čerpání fondu 

kulturních a sociálních potřeb je noticka o povinnosti seznámit se zněním do 

měsíce od vydání, je mezi kolegy, kteří odpověděli na mé dotazy ohledně FKSP, 

velmi početná.  

 V elektronických dotaznících zněl dotaz na očekávání nepedagogických 

pracovníků v dobrovolné péči o zaměstnance: Pokud by měl zaměstnavatel zájem 

poskytovat dobrovolně některé benefity, který by vám nejvíce vyhovoval? 

 Z výsledků šetření vyplynul největší zájem, nadpoloviční, o prodloužení 

dovolené nad pět týdnů. Předpokládám, že z důvodu letních prázdnin, kdy 

nepedagogičtí pracovníci mají problém s řešením devíti až desíti týdnů uzavření 

škol. Dalším nejvíce očekávaným benefitem byla možnost pružné pracovní doby a 

omluvená krátkodobá absence bez lékařského potvrzení či pracovní neschopnosti. 

Příspěvek do penzijního či životního připojištění a poradenství poskytované 

externími firmami následuje, nejmenší zájem by byl o poskytnutí parkoviště a 

zřejmě jako důsledek poskytování půjček z FKSP o podnikové půjčky.  

3. Výzkumná část 

 3.1 Výzkumný cíl 

 Cílem práce je zjistit, v jakém rozsahu je poskytována povinná péče 

nepedagogickým pracovníkům na základních školách. Jak jsou nepedagogičtí 

pracovníci seznámeni a poučeni o svých zákonných nárocích. Dále v jakém 

rozsahu a jestli je poskytována nepedagogickým pracovníkům základních škol 

dobrovolná péče. A nakonec jsem zjišťovala, je-li dobrovolná péče motivačním 

prvkem pro nepedagogické pracovníky na základních školách. Výsledky výzkumu 

jsem posuzovala nejen z pozice řídícího pracovníka, ale i z pozice 

nepedagogického pracovníka.  

 Práce by měla přinést zjištění, zda a jak je poskytována povinná, smluvní a 

dobrovolná péče nepedagogickým pracovníkům, a inspiraci, podněty řídícím 

pracovníkům k motivování těchto zaměstnanců. 

 Výsledkem výzkumné části by mělo být na základě vyhodnocení 

dotazníků zadaných řídícím pedagogickým pracovníkům a nepedagogickým 

pracovníkům na základních školách potvrzení stanovených tvrzení. Po 



23 
 

vyhodnocení výsledků dotazníkových šetření jsem vytvořila doporučení 

k poskytování dobrovolné péče.  

 3.2 Stanovení tvrzení 

Tvrzení byla stanovena s pomocí studia odborné literatury, vnitřních 

předpisů několika základních škol a na základě vlastních zkušeností.  

 

Tvrzení: 

1. Nepedagogičtí pracovníci rozlišují pojmy dobrovolná a povinná péče. 

2. Ačkoliv zákon neudává rozsah dobrovolné péče o zaměstnance, je tato, 

v rámci možností, poskytována nepedagogickým pracovníkům 

v základních školách.  

3. Poskytovaná dobrovolná péče je pro nepedagogické pracovníky motivační. 

4. Odbory se zasluhují o rozšíření obsahu dobrovolné / smluvní péče o 

nepedagogické zaměstnance. 

 3.3 Předvýzkum 

 Zkušební výzkumné šetření bylo provedeno v průběhu ledna, dotazníky 

jsem zaslala elektronickou poštou. Respondenty byli kolegyně, vedoucí školní 

jídelny a ředitel základní školy. Po osobním a telefonickém pohovoru 

s respondenty jsem upravila znění dvou otázek v dotazníku pro nepedagogické 

pracovníky a v dotazníku pro řídící pedagogické pracovníky jsem přepracovala 

znění posledních tří dotazů a tím jsem sjednotila dotazníky pro pedagogické a 

nepedagogické pracovníky, aby bylo možné porovnat výsledky dotazníků.  

 3.4 Dotazníkové šetření 

 Znění dotazníku jsem vytvořila pomocí nástroje Google dokumenty a byl 

rozesílán pomocí elektronické pošty na adresy, které jsem určila při náhodném 

výběru.  

 3.5 Sběr a zpracování údajů 

Při průzkumu jsem použila tyto metody: metody a techniky sběru faktu, 

metodu vyhodnocování získaného materiálu. Mezi techniky a metody získávání 

faktů patří: metoda literární, metoda dotazníková a obsahová analýza. 

K vyhodnocování faktů jsem použila metody: analýzu, porovnávání a statistické 

metody. 
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V první etapě jsem použila literární metodu a logické metody. Nejdříve 

jsem prostudovala odbornou knižní literaturu a snažila se získat co nejvíce 

poznatků od různých autorů v této oblasti. Tato etapa byla zaměřená na 

teoretickou analýzu řešené problematiky. 

 V druhé etapě byla použita dotazníková metoda pro získání 

empirických faktů. Vytvořila jsem dva dotazníky, číslo 1 pro řídící pracovníky 

v základních školách a číslo 2 pro nepedagogické pracovníky základních škol, 

jsou identické, pro možnost porovnání názorů a posouzení zda je současný stav i 

očekávaný a nakolik jsou nepedagogičtí pracovníci seznámeni s možnostmi 

zaměstnavatele poskytovat jim péči, ať již zákonnou, smluvní či dobrovolnou.  

Viz příloha č. 1 a 2. Dotazníky jsou tvořeny otázkami uzavřenými, pouze jedna je 

otevřená pro upřesnění předchozího dotazu. Otázky jsou identické pro možnost 

vzájemného porovnání a na základě tohoto porovnání byla vyhodnocena 

stanovená tvrzení. Jen v dotazníku č. 2 pro nepedagogické pracovníky je otázka 

13 navíc, poskytuje doplňující informace k potvrzení tvrzení 4. Pro řídící i 

nepedagogické pracovníky byly dotazníky určeny k anonymnímu vyplnění. Pro 

možnost rozlišení odpovědí byla v  úvodu specifikována funkce respondenta a 

v závěru kraj, ve kterém dotazovaný působí.  

 Ve třetí etapě při zpracování faktů jsem využila metody kvantitativní a 

kvalitativní analýzy. Z kvalitativních metod jsem použila logické metody – 

analýzu a komparativní metodu. Z kvantitativních metod jsem použila 

matematicko-statistické metody: procentuální výpočet, tabelování. 

 

 3.6 Respondenti a návratnost 

 Základním souborem výzkumu jsou řídící pracovníci a nepedagogičtí 

pracovníci všech základních škol z celé České republiky. 

 Výběrový soubor jsem vytvořila z databáze základních škol České 

republiky, kdy na adrese http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-

instituce/Zakladni-skoly/Statni-zakladni-skoly?source=fhint jsem přidělila školám 

čísla a náhodným výběrem, vylosováním zvolila 104 respondentů.   

Jak je uvedeno výše, dotazníky jsem rozesílala elektronickou poštou. Vyhledala 

jsem na stránkách e-mailovou adresu ředitele či zástupce ředitele školy a na tuto 

jsem dotazník odeslala. Zároveň jsem přiložila prosbu o přeposlání připojeného 

http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Zakladni-skoly/Statni-zakladni-skoly?source=fhint
http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Zakladni-skoly/Statni-zakladni-skoly?source=fhint
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dotazníku pro nepedagogické pracovníky. Ten jsem zároveň rozeslala kolegyním, 

vedoucím školních jídelen, se kterými jsem v kontaktu.  

Dotazník pro řídící pracovníky v základních školách jsem rozeslala 104 

respondentům, vrátilo se 25 dotazníků. Z těchto vrácených dotazníků jsem 1 

vyřadila pro neúplnost. Pro nepedagogické pracovníky jsem rozeslala 103 

dotazníků a zpět jsem obdržela 32 vyplněných dotazníků, z toho jsem pro 

neúplnost vyřadila 3 dotazníky.  

Tabulka 1 

 

respondenti 

počet 

zadaných 

dotazníků 

počet 

odevzdaných 

dotazníků 

počet 

vyřazených 

dotazníků 

počet 

úplných 

dotazníků 

návratnost 

řídící pracovníci 

ZŠ 
104 25 1 24 25% 

nepedagogičtí 

pracovníci ZŠ 

 

103 32 3 29 30% 
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 3.7 Výsledky výzkumu 

 Potvrzení či vyvrácení tvrzení 

 V úvodní části uvádím data, která se vztahují k potvrzení či vyvrácení 

tvrzení. Vyberu z obou dotazníků otázky, které se vztahují k jednotlivým tvrzením 

tak, aby mohlo dojít ke zjištění odpovídajících informací. Pro vyhodnocení 

pravdivosti tvrzení použiji dotazník č. 1 Dotazníkové šetření k práci Poskytovaná 

péče o nepedagogické zaměstnance v základních školách, určený pro řídící 

pracovníky na základních školách – viz.  příloha  č. 1 a dotazník č. 2 N 

Dotazníkové šetření k práci Péče o nepedagogické pracovníky ZŠ, určený 

nepedagogickým pracovníkům v základních školách - viz. příloha č. 2. 

 Úvodní otázky směřovaly ke zjištění, z jaké pozice respondent odpovídá 

z důvodu objektivnosti odpovědí. V dotazníku č. 1 odpovědělo 21 ředitelů škol a 

3 zástupci ředitele, v dotazníku č. 2 nejvíce odpověděly vedoucí školních jídelen -  

23, ekonomky - 3 a hospodářky školy - 3, tedy střední management. Všichni 

respondenti jsou součástí managementu škol, mohu předpokládat, že jsou se 

zjišťovanými daty seznámeni. Mezi nepedagogickými pracovníky odpovídal 

pouze střední management, bohužel odpovědi za ostatní pracovníky elektronickou 

poštou nedošly. Mohu se domýšlet, že dotazník střední management ani ředitelé 

škol mezi ostatní nepedagogické pracovníky nerozšířili.  

Graf 1 dotazník 1 
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Graf 2 dotazník 2 

 

 

 K potvrzení tvrzení číslo 1. „Nepedagogičtí pracovníci rozlišují pojmy 

dobrovolná a povinná péče“, jsem použila dotazník č. 1 a 2, kde jsem porovnala 

otázky č. 2, 3, 4, 5, 6.  

 Pro potvrzení tvrzení číslo 2 „Ačkoliv zákon neudává rozsah dobrovolné 

péče o zaměstnance, je tato, v rámci možností, poskytována nepedagogickým 

pracovníkům v základních školách“, při použití dotazníků 1 a 2, jsem porovnávala 

otázky č. 10, 11. 

 Tvrzení číslo 3 „Poskytovaná dobrovolná péče je pro nepedagogické 

pracovníky motivační“ měly potvrdit z dotazníku č. 1 otázky č. 12 a z dotazníku 

č. 2 otázky č. 12 a 13.  

 „Odbory se zasluhují o rozšíření obsahu dobrovolné/ smluvní péče o 

nepedagogické zaměstnance“ je tvrzení číslo 4 a potvrdit jej měla v dotazníku č. 

2, otázka č. 9 a 14. 

Tvrzení č. 1: 

 Otázku č. 2 jsem položila, abych zkoumala znalost respondentů ohledně 

povinné péče, protože tato péče je stanovena zákoníkem práce.  
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Graf 3 dotazník 1 

 

Graf 4 dotazník 2 
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Otázky č. 3, 4, 5, 6 jsou upřesňující ohledně povinné péče. 

 Dotaz číslo 3 jsem formulovala tak, aby došlo ke specifikování formy 

poskytované povinné péče. Zde respondenti měli možnost zatrhnout více 

možností, proto součet procent mohl být více než 100, jak je vidět v grafu 5 a 6 . 

Nejvíce poskytovanou povinnou péčí je v obou dotaznících závodně preventivní 

péče, průměrně 85%, pak odměna při životním či pracovním jubileu 79%, 

vytváření podmínek pro bezpečný výkon práce 79%, zajištění bezpečné úschovy 

svršků 75%, odměna při ukončení pracovního poměru při odchodu do důchodu 

70%. 

Graf 5 dotazník 1 

 

Graf 6 dotazník 2 
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 Otázka 4 zkoumá péči o odborný rozvoj, který je také stanovený 

zákoníkem práce. Ten je většinou zajišťován zaškolením a zaučením a 

prohlubováním kvalifikace. Ovšem není dobou zprávou, že 17% respondentů 

z nepedagogických pracovníků v grafu 8 uvedlo, že odborný rozvoj není 

zajišťován. Oproti tomu, podle řídících pracovníků, jak je vidět v grafu 7, není 

škola, kde by se o odborný rozvoj nepečovalo. Opět tyto výsledky poukazují na 

menší právní znalost nepedagogických pracovníků. 

Graf 7 dotazník 1 

 

Graf 8 dotazník 2 
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 Pátá a šestá otázka řeší stravování zaměstnanců, jeho zajištění a 

financování, viz graf 9 a 10. Jak bylo uvedeno, stravování je 100% respondentů 

poskytováno, většinou je zajištěno vlastní kuchyní, umožněno a je zajištěno od 

jiného dodavatele. Financování stravování je ošetřeno vyhláškou 84/2005 Sb. a je 

to jeden z nejvíce využívaných benefitů i v základním školství. 97% respondentů 

uvádí, že stravování je finančně zvýhodněno, 3% nemá stravování zvýhodněno. 

Musíme si ale ujasnit, že za finanční zvýhodnění nemůžeme považovat jen 

příspěvek z FKSP, o který je snížena platba za potraviny od zaměstnance, ale je 

třeba vzít v úvahu, pokud je prováděna, úhradu mzdových a režijních nákladů 

zaměstnavatelem za každý oběd. 

Graf 9 dotazník 1 

 

Graf 10 dotazník 2 
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Graf 11 dotazník 1 

 

Graf 12 dotazník 2 

 

 K potvrzení nebo vyvrácení tvrzení č. 1 „Nepedagogičtí pracovníci 

rozlišují pojmy dobrovolná a povinná péče“ použiji tabulku č. 2 Porovnání 

poskytování povinné péče, kde byly zpracovány odpovědi pedagogických a 

nepedagogických respondentů podle pracovní pozice. Při porovnání výsledků 

dojdeme ke zjištění, že nepedagogičtí pracovníci rozlišují pojmy povinná a 

dobrovolná péče. 

 Pedagogičtí respondenti v dotazníku číslo 1, zobrazeni v grafu 15, uvedli, 

že všichni vytvářejí podmínky pro bezpečný výkon práce, 88% zabezpečuje 

závodní lékařskou péči, 96% poskytuje odměnu při pracovním a životním jubileu, 

83% při odchodu do důchodu. Nepedagogičtí respondenti uvedli, jak je zobrazeno 

také v grafu 15, že vytváření podmínek pro bezpečný výkon práce a odměnu při 

životním jubileu jim poskytuje 69% zaměstnavatelů. Závodně preventivní péči 
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zajišťuje zaměstnavatel 86% respondentů. Dotazovaní shodně odpovídali, že 

100% mají zajištěno stravování a 96% má toto stravování finančně zvýhodněno 

příspěvkem z FKSP. Největší rozdíl je zřetelný v otázce odborného rozvoje 

zaškolením a zaučením, zde pedagogové označili, že je zajišťován 96% a oproti 

tomu nepedagogičtí pracovníci pouze 48%. Podobně je rozdíl v otázce bezpečné 

úschovy svršků a osobních věcí, kdy řídící pracovníci odpověděli, že je 

zabezpečen z 96% a nepedagogičtí pracovníci jen z 62%.  

Ovšem i při těchto rozdílech je možné říci, že povinná péče je nepedagogickým 

pracovníkům poskytována v dostatečném rozsahu.  

Tabulka 2 

        

  

Porovnání poskytování povinné 

péče   

 
ředitelé 

zástupci 

ředitelů 
% 

vedoucí 

ŠJ 
ekonom 

hospodář

ka 
% 

vytvářením podmínek pro 

bezpečný výkon práce 
21 3 88 16 3 1 69 

závodně preventivní péče 18 3 96 21 2 2 86 

odměna při životním či 

pracovním jubileu 
20 3 83 16 3 1 69 

odměna při prvním ukončení 

pracovního poměru po nabytí 

nároku na starobní 

(invalidní) důchod 

17 3 96 14 3 1 62 

zajištěním bezpečné úschovy 

svršků a osobních předmětů, 

které zaměstnanci obvykle 

nosí do zaměstnání 

20 3 96 15 2 1 62 

odborný rozvoj zaškolením a 

zaučením 
20 3 96 11 3 

 
48 

odborný rozvoj odbornou 

praxí absolventů škol 
5 1 25 

   
0 

odborný rozvoj 

prohlubováním kvalifikace 
12 1 54 8 

 
2 34 

odborný rozvoj zvyšováním 

kvalifikace 
5 2 29 1 

  
3 

odborný rozvoj není 
  

0 2 
 

1 10 
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Stravování zaměstnanců 

finančně zvýhodňujete 

příspěvkem z FKSP 

20 3 96 22 3 3 97 
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finančně nezvýhodňujete 
2 

 
4 1 

  
3 
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Tvrzení č. 2.: 

 Ačkoliv zákon neudává rozsah dobrovolné péče o zaměstnance, je 

v základních školách, v rámci možností, poskytována dobrovolná péče o 

zaměstnance. 

 Pro posouzení tohoto tvrzení slouží dotazníky č. 1 a č. 2 a z nich dotazy 

10, 11. Otázkou č. 10 jsem zjišťovala, zda je na základních školách poskytována 

dobrovolná péče, výsledky jsou zobrazeny v grafu 13 a 14. Ta není stanovena 

zákonem ani jinými předpisy. Může být stanovena v rámci organizace vnitřním 

předpisem a je zcela na ředitelích škol, zda budou tuto formu péče o zaměstnance 

poskytovat. Shodně 7 respondentů z každého dotazníku uvedlo, že dobrovolná 

péče na jejich školách není poskytována.  

Graf 13 dotazník 1 

 

Graf 14 dotazník 2 
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 Otázka č. 11 v obou dotaznících obsahovala nabídku možností 

poskytování dobrovolné péče, odpovídající měli možnost výběru více možností. 

Jejich výběr je zobrazen v grafu 15. Nabídka možností dobrovolné péče 

koresponduje s nabídkou v podnikatelském sektoru a to i přesto, že některé 

možnosti jsou ve školství zákonem omezeny.   

Respondenti se 100% shodli na neposkytování zaměstnaneckého spoření.  

Graf 15 

 

 Vyhodnocením odpovědí respondentů, ať již z řad řídících pracovníků 

nebo nepedagogických zaměstnanců, je potvrzeno, že v rámci možností je 

dobrovolná péče nepedagogickým zaměstnancům v základních školách 

poskytována.  

 V tabulce 3 je rozděleno, jak odpovídali dotázaní podle pracovního 

zařazení. 
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Tabulka 3 

Otázka 11. ředitelé 
zástupci 

ředitelů 
ekonom 

hospo-

dářka 

vedoucí 

ŠJ 

zkrácení pracovní doby při 

zachování platu 
1 

    

možnost pružné pracovní doby 4 
   

5 

prodloužení dovolené (nad 5 

týdnů) 
1 

  
1 1 

příspěvek do penzijního či 

životního připojištění 
8 

 
1 1 9 

zaměstnanecké spoření 
     

podniková půjčka a ručení za 

půjčku 
6 

   
6 

poskytnutí nápojů a občerstvení 

na pracovišti (mimo ochranných 

nápojů) 

6 1 
  

2 

poskytnutí příspěvku na ošatné 3 1 
  

6 

omluvená krátkodobá absence 

bez lékařského potvrzení o 

neschopnosti 

5 1 
  

1 

poskytnutí volna nad rámec 

zákonných povinností 
4 

   
3 

poradenství poskytované 

zaměstnanci externími 

organizacemi (právní, daňové, 

psychologické poradny) 

3 1 
  

3 

poskytnutí parkoviště 6 
 

1 
 

9 

neposkytuje 6 1 1 2 6 

 

 Pro porovnání poskytované a očekávané péče nepedagogickým 

zaměstnancům jsem v tabulce 4 vyhodnotila odpovědi nepedagogických 

zaměstnanců na otázku č. 12 - očekávaná dobrovolná péče. 
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Tabulka 4 

    P É Č E očekávaná     

  
ekonom hospodářka vedoucí ŠJ 

zkrácení pracovní doby při 

zachování platu 
    3 

možnost pružné pracovní 

doby 
2   12 

prodloužení dovolené (nad 5 

týdnů) 
  1 14 

příspěvek do penzijního či 

životního připojištění 
    9 

zaměstnanecké spoření     2 

podniková půjčka a ručení za 

půjčku 
    1 

poskytnutí nápojů a 

občerstvení na pracovišti 

(mimo ochranných nápojů) 

1   1 

poskytnutí příspěvku na 

ošatné 
    4 

omluvená krátkodobá 

absence bez lékařského 

potvrzení a neschopnosti 

  1 9 

poskytnutí volna nad rámec 

zákonných povinností 
    5 

poradenství poskytované 

zaměstnanci externími 

organizacemi (právní, 

daňové, psychol. poradny) 

    7 

poskytnutí parkoviště     1 

neposkytováno, žádné    1 1 
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 V tabulce č. 4 a grafu 16 jsou výsledky porovnání poskytované a 

očekávané péče nepedagogickým zaměstnancům v základních školách. 

Vyhodnoceny byly otázky č. 11 a 12 dotazníku č. 2. Pokud porovnám v tabulce 5 

očekávání nepedagogických zaměstnanců oproti poskytované péči, zjistím, že 

zkrácení pracovní doby při zachování platu neposkytuje žádný ze zaměstnavatelů, 

ale uvítali by jej 3 nepedagogičtí zaměstnanci. Možnost pružné pracovní doby 

poskytuje 5 ředitelů a o tuto možnost by mělo zájem 14 nepedagogů. Největší 

rozdíl v poskytované a očekávané péči respondenti z řad nepedagogických 

pracovníků vidí v možnosti poskytovat prodloužení dovolené nad pět týdnů. 

Poskytováno je 2 zaměstnavateli a zájem by mělo 15 nepedagogů. Z právního 

hlediska zaměstnavateli nic nebrání sjednat, nebo stanovit právo na dovolenou 

nad minimální rozsah stanovený zákonem a podmínky odpovídající principu 

rovného zacházení (§ 211). Současná základní výměra dovolené jsou 4 kalendářní 

týdny s tím, že v podnikatelských subjektech může být prodloužena o další týdny. 

V nepodnikatelských subjektech je to 5 týdnů.  

 Vysvětlení pojmu tzv. „nepodnikatelský“ subjekt, jehož zaměstnanci mají 

nárok na pětitýdenní dovolenou. Tito zaměstnavatelé jsou uvedeni v § 109 

odstavec 3 ZP. Jedná se o subjekty, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni platem, 

nikoliv mzdou, jako je tomu v podnikatelských subjektech. Jedná se např. 

o zaměstnance státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, 

jejichž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně kryty 

a zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele 

nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školských právnických osob 

zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a veřejných neziskových 

zdravotnických zařízení. Rozsah působnosti části ZP upravující platové otázky, je 

vymezen pozitivně pro všechny rozpočtové organizace, které zřizují podle 

rozpočtových pravidel republiky ústřední orgány, kraje a obce k plnění úkolů 

v oboru své působnosti. Činnost těchto organizací je plně financována z veřejných 

zdrojů, a proto jsou i způsob poskytování a výše platů jejich zaměstnanců 

kogentně upraveny zákonem a prováděcími nařízeními vlády. V tom spočívá 
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základní rozdíl při odměňování za práci uvedených zaměstnanců a zaměstnanců 

v tzv. podnikatelské sféře, který je převážně založen na smluvním principu
14

. 

 A zároveň je upraveno poskytování dovolené, což zamezuje ředitelům 

poskytovat delší dovolenou nepedagogickým zaměstnancům.  

 Zaměstnavatelé, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, nemají 

možnost prodlužovat dovolenou na zotavenou. ZP stanoví, že zaměstnancům 

těchto zaměstnavatelů přísluší dovolená o 1 týden delší, než činí základní výměra, 

tedy 5  kalendářních týdnů (§ 213 odst. 2 ZP). Těmto zaměstnancům tak přísluší 

při splnění stanovených podmínek právo na 5 týdnů dovolené. Další prodloužení 

dovolené těmto zaměstnancům však není možné, a to ani v kolektivní smlouvě. 

Zákon rovněž nepřipouští prodlužování dovolené pedagogickým pracovníkům 

a akademickým pracovníkům vysokých škol, jejichž zákonná dovolená činí 8 

týdnů
15

.  

 Poté hned následuje návrh poskytnutí omluvené krátkodobé absence bez 

lékařského potvrzení a neschopnosti, což umožňuje 1 ředitel a uvítalo by jej 10 

nepedagogických pracovníků. Zároveň by nepedagogickým pracovníkům 

vyhovovala pružná pracovní doba, což poskytuje 5 ředitelů a přivítalo by 14 

pracovníků. Zprostředkování poradenství externími firmami poskytují 3 

zaměstnavatelé a využilo by 7 zaměstnanců.  

 Nejvíce poskytovaná možnost parkoviště, celkem 10 zaměstnavatelů, patří 

mezi nejméně očekávanou péči, společně s podnikovou půjčkou. 

  

                                                           
14

 
JUDr. Jouza, L., 3. Problémy kolem dovolené a jejich řešení,

 
15

 
JUDr. Jouza, L., 3. Problémy kolem dovolené a jejich řešení,
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Tabulka 5 

P É Č E 

 

poskytovaná 

 

očekávaná 

 
ekonom 

hospo-

dářka 
vedoucí ŠJ ekonom 

hospo-

dářka 

vedoucí 

ŠJ 

zkrácení pracovní doby při 

zachování platu      
3 

možnost pružné pracovní 

doby   
5 2 

 
12 

prodloužení dovolené (nad 

5 týdnů)  
1 1 

 
1 14 

příspěvek do penzijního či 

životního připojištění 
1 1 9 

  
9 

zaměstnanecké spoření 
     

2 

podniková půjčka a ručení 

za půjčku   
6 

  
1 

poskytnutí nápojů a 

občerstvení na pracovišti 

(mimo ochranných nápojů) 
  

2 1 
 

1 

poskytnutí příspěvku na 

ošatné   
6 

  
4 

omluvená krátkodobá 

absence bez lékařského 

potvrzení a neschopnosti 
  

1 
 

1 9 

poskytnutí volna nad rámec 

zákonných povinností   
3 

  
5 

poradenství poskytované 

zaměstnanci externími 

organizacemi (právní, 

daňové, psychologické 

poradny) 

  
3 

  
7 

poskytnutí parkoviště 1 
 

9 
  

1 

neposkytováno, žádné 1 2 6 
 

1 1 

 

Tvrzení č. 2 „Ačkoliv zákon neudává rozsah dobrovolné péče o zaměstnance, je 

v základních školách, v rámci možností, poskytována dobrovolná péče o 

zaměstnance“, bylo potvrzeno.  
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Tvrzení č. 3: 

 „Poskytovaná dobrovolná péče je pro nepedagogické pracovníky 

motivační“ by měly potvrdit z dotazníku č. 1 otázky č. 12, graf 17 a z dotazníku č. 

2 otázka 13, graf 18, tato byla v obou dotaznících shodná. Respondenti měli na 

výběr z šesti - stupňové škály odpovědi. 

Graf 17 dotazník 1 

 

Graf 18 dotazník 2 

 

 Dle očekávání většina respondentů odpověděla zcela jistě nebo ano, 

přičemž mezi nepedagogickými pracovníky ano odpovědělo 38%, zcela jistě 28%, 

částečně a ne 10% a možná a nevím 7%. Mezi řídícími pracovníky ano 

odpovědělo 25%, částečně 21%, možná 12,5% a ne 4% odpovídajících. Porovnání 

odpovědí v tabulce 5 zobrazuje frekvenci odpovědí respondentů dle pracovní 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ano 

zcela jistě 

možná 

částečně 

ne 

 nevím 

12.Dobrovolná péče motivací 

0 2 4 6 8 10 12 

zcela jistě 

ano 

možná 

částečně 

ne 

nevím 

13. Bylo by pro vás poskytnutí některého 
z uvedených benefitů motivační? 

13. Bylo by pro vás 
poskytnutí některého z 
uvedených benefitů 
motivační? 
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pozice. Překvapivá byla odpověď devíti řídících pracovníků „nevím“, což činí 

37,5% z odpovídajících na dotazník č. 1.  

Tabulka 6 

Motivace nepedagogů benefity 

 ředitelé zástupci  

ředitelů 

ekonom hospodářka vedoucí ŠJ 

zcela jistě 0  2 2 4 

ano 6   1 10 

možná 2 1   2 

částečně 5    3 

nevím 7 2 1  2 

ne 1    3 

Porovnání v procentuálních výpočtech, viz tabulka 6, ukazuje, že pro 66% 

nepedagogických pracovníků je poskytnutí dobrovolné péče motivační a 25% 

řídících pracovníků si myslí, že poskytnutí této péče je motivační. Zodpovězením 

otázky respondenti potvrdili, že poskytnutí dobrovolné péče je pro nepedagogické 

pracovníky zcela jistě motivační.  

Tím bylo tvrzení č. 3 potvrzeno. 

Tvrzení č. 4: 

 „Odbory se zasluhují o rozšíření obsahu dobrovolné / smluvní péče o 

nepedagogické zaměstnance“ 

 Pro potvrzení či vyvrácení jsem využila dotazníku č. 1 otázky 9 a 

v dotazníku č. 2 otázek 9 a 14.  

 Otázka 9 zobrazená v grafu 19 a 20, upřesňuje formu stanovení smluvní 

péče, což je péče, která je stanovena kolektivní smlouvou či vnitřním předpisem. 

 Řídící pracovníci odpověděli, že v 60% není smluvní péče stanovena a jen 

5% sdělilo, že smluvní péče je ošetřena kolektivní smlouvou. Nepedagogičtí 

pracovníci uvedli, že u 30% není smluvní péče poskytována a u 33% je stanovena 

kolektivní smlouvou a 37% má tuto péči stanovenu vnitřním předpisem, a zároveň 

v otázce 14, graf 21, která u nepedagogických zaměstnanců upřesňovala, zda na 

pracovišti působí odbory, uvedlo, že zde z 28% odborové organizace působí. 

Ovšem při podrobnějším zpracování dotazníků jsem došla k výsledkům, že u 24% 
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dotázaných nepedagogických respondentů na pracovišti nepůsobí odbory a 

zároveň není poskytována smluvní péče. Shodně u 17% nepůsobí odborová 

organizace a je poskytována smluvní péče podle kolektivní smlouvy anebo působí 

odbory a není poskytována tato péče. Porovnání je v tabulce 7. 

Tabulka 7 

  Otázka 9 dotazník 2         

  

smluvní 

péče ano 

smluvní 

péče ne 

kolektivní 

smlouva 

ano 

kolektivní 

smlouva 

ne 

vnitřní 

předpis 

ano 

vnitřní 

předpis 

ne 

neví 

odbory 

ano 
4 3     2     

odbory ne  5 7 5         

              3 

 
       

Graf 19 dotazník 1 

 
0 2 4 6 8 10 12 14 

kolektivní smlouvou 

vnitřním předpisem 

není 

nevím 

 9. Smluvní péče je stanovena 
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Graf 20 dotazník 2 

 

Graf 21 

 

 Vyhodnocením tabulky číslo 6 jsem došla k vyvrácení tvrzení číslo 4, že 

odbory se zasluhují o rozšíření poskytování dobrovolné nebo smluvní péče.  

24% respondentů uvádí, že na pracovištích nepůsobí odborové organizace a podle 

dalších 17 % respondentů, i když působí, stejně není zaměstnancům smluvní péče 

poskytována. A dalších 17 % odpovídajících uvádí, že i když odborová 

organizace na pracovišti nepůsobí, je zde smluvní péče poskytována. 

  

0 2 4 6 8 10 12 

kolektivní smlouvou 

vnitřním předpisem 

není 

nevím 

9. Smluvní péče je stanovena 

9. Smluvní péče je 
stanovena 

ano 
28% 

ne 
62% 

nevím 
10% 

14. Působí na vaší škole odborová 
organizace? 
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3.8 Vyhodnocení otázek, které nebyly zařazeny do vyhodnocení tvrzení 

 Součástí dotazníků byly dotazy upřesňující poskytování smluvní péče. 

Odpovědi na tyto dotazy jsem do vyhodnocení nezařazovala, neboť k potvrzení 

tvrzení nebyly relevantní. 

 Otázky 7, 8, 9 zjišťují stanovení, poskytování a formu smluvní péče o 

zaměstnance. Otázka číslo 9 byla použita ve vyhodnocování tvrzení, proto zde 

rozeberu jen otázky 7 a 8. 

 Na otázku 7, viz graf 22 a 23, více než 50% nepedagogických respondentů 

uvedlo, že nemají poskytovánu smluvní péči, 35% má poskytovanou péči a 10% 

neví. A pedagogičtí respondenti uvádějí, že 62% neposkytuje smluvní péči 

zaměstnancům. 

Graf 22 dotazník 1 

 

ano 
21% 

ne 
62% 

nevím 
17% 

 7. Poskytujete smluvní péči nepedagogickým 
zaměstnancům ZŠ 
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Graf 23 dotazník 2 

 

 Dotaz 8 byl otevřený pro uvedení, jaké možnosti smluvní péče 

zaměstnavatelé poskytují. Z 24 pedagogických respondentů (dotazník č. 1) 

odpověděli dva.  Z 29 respondentů dotazníku č. 2 na tuto otevřenou otázku také 

uvedli odpověď pouze dva. Je smluvně poskytováno: příspěvek do penzijního či 

životního pojištění, parkoviště, podniková půjčka a poradenská péče, příspěvek na 

dovolenou, závodní lékař. 

3.9 Shrnutí výzkumného šetření 

 Řídící pracovníci základních škol mohou využít povinné, smluvní a 

dobrovolné péče pro stabilizaci, motivaci a uspokojení potřeb zaměstnanců škol. 

Podle výsledků výzkumného šetření lze říci, že péče nepedagogickým 

zaměstnancům je poskytována a to jak povinná, tak smluvní i dobrovolná. 

 Zcela zřetelný rozdíl je v hodnocení poskytování povinné péče dle 

pracovní pozice respondentů. Řídící pracovníci základních škol odpovídají, že 

100% poskytují povinnou péči, neboť dobře znají své povinnosti. Ovšem 

nepedagogickými pracovníky bylo uvedeno, že v 7% nemají zákonnou péči 

poskytovánu a 4% neví, zda je tato péče poskytována. Jako řešení této situace se 

nabízí zavedení bližší spolupráce mezi řídícími pracovníky v základním 

školství a středním managementem nepedagogických pracovníků základních 

škol, a to při seznamování s jejich nároky nebo nároky jejich podřízených, 

neboť dle výsledků výzkumného šetření nejsou dostatečně seznámeni se 

zákonnými nároky na péči. Je třeba také říci, že je obecným zvykem 

ano 
35% 

ne 
55% 

nevím 
10% 

7. Je ve vaší škole smluvně rozšířena péče o 
nepedagogické zaměstnance? 
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neposkytovat si navzájem tyto informace v oblasti středního managementu 

nepedagogických pracovníků. Takže, pokud svých nároků využívá jedno 

středisko, nemusí je stejně využívat jiné středisko na jedné základní škole.  

 Dobrovolná péče je poskytována dle možností ředitele školy. Poskytování 

dobrovolné péče je zcela nenárokové a je důležité zmínit, že poskytování benefitů 

je vázáno na finanční prostředky. Z odpovědí řídících pracovníků vyplývá, že 

30% neposkytuje dobrovolnou péči vůbec a odpovědi nepedagogických 

pracovníků ukazují neposkytování dobrovolné péče v 26%. Po podrobném 

vyhodnocení odpovědí nepedagogických pracovníků byl zjištěn největší rozdíl 

mezi současným a očekávaným stavem v nabídce prodloužení dovolené nad pět 

týdnů, kdy toto je poskytováno 2 pracovníkům a přivítalo by jej 15 pracovníků, 

ale jak je vysvětleno výše, ze zákona není možné toto ve školství poskytnout. 

V souhrnu mohu uvést, že čtvrtině nepedagogických respondentů dobrovolná péče 

není poskytována a také, že 2 nepedagogičtí respondenti neočekávají žádnou 

dobrovolnou péči.  

 Využití poskytování dobrovolné péče zaměstnavatelem vůči 

nepedagogickým pracovníkům, podle vyhodnocení výsledku výzkumného šetření, 

je možné hodnotit jako motivující a pokud jsou nepedagogičtí pracovníci 

seznámeni se zákonnými nároky, se zněním vnitřních předpisů o poskytování 

smluvní péče, pak je pro ně poskytnutí jakéhokoliv dobrovolného benefitu o to 

více motivující, neboť vyjadřuje zájem zaměstnavatele o jejich dobrou práci.  

4. Výstup práce  

Z této práce, po všech vyhodnoceních, vyplývají tato doporučení: 

Povinná péče 

 Je navržena zákonem a ve všech dotazovaných základních školách je 

poskytována a to v rozšířených variantách, které upravují individuální vnitřní 

směrnice. Týká se stravování, uschování svršků a osobních věcí, odměn 

k pracovnímu či životnímu jubileu. Ve výsledcích dotazníkového šetření se 

projevila neznalost nepedagogických příjemců této formy péče a je třeba 

seznamovat je podrobně s jejich nároky a možnostmi.  

Smluvní péče (FKSP) 
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 Za efektivní a funkční podobu poskytování smluvní péče se všeobecně 

považuje cafeteria systém, kdy si zaměstnanec volí podobu a způsob péče 

z nabízených variant sám, podle svých potřeb a možností. Ve většině mnou 

oslovených škol v okolí již je tento systém poskytování benefitů zaveden a 

využíván, ačkoliv v roce 2011 došlo k výraznému omezení, vzhledem ke snížení 

finančního přídělu do FKSP. Poskytování této formy péče je stabilizující a 

motivační pro všechny zaměstnance, pokud jsou se svými nároky dostatečně 

seznámeni.  

Dobrovolná péče 

 V dobrovolné péči se podle výsledků výzkumného šetření a diskuze mezi 

kolegyněmi, vedoucími školních jídelen, jako nejvíce efektivní a motivační 

ukazuje možnost poskytnout pružnou pracovní dobu a umožnění volna nad 

rámec povinností. Možnost pružné pracovní doby neohrožující provoz středisek 

v základních školách je často využívána.  

Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo zjistit motivující, efektivní a funkční složky 

péče o nepedagogické zaměstnance, které lze použít k motivaci a posílení 

výkonnosti a stabilizaci těchto pracovníků. Poznání účinnosti a vhodnosti 

jednotlivých položek péče o zaměstnance, které může zaměstnavatel nabídnout 

zaměstnancům pro jejich motivaci a stabilizaci.  

 Cílem praktické části závěrečné bakalářské práce je poskytnutí 

využitelných rad a typů pro řídící pracovníky v základních školách ohledně 

poskytování péče o zaměstnance - nepedagogické pracovníky těchto škol. Práce je 

obsahově rozdělena na několik částí. 

 V první části jsou teoreticky zpracovány pojmy péče o zaměstnance, 

historie a vývoj péče o pracovníky, zákonné úpravy péče a rozdělení. Dále je 

rozebrána možnost ředitelů jako zaměstnavatelů, v poskytování péče o 

zaměstnance a očekávání zaměstnanců v poskytování péče. 

 Druhá část obsahuje popis a rozbor dotazníkového šetření. Jeden dotazník 

byl určen pro řídící pracovníky v základních školách a byl zaměřen na zjištění 

poskytování povinné, smluvní a dobrovolné péče jejich nepedagogickým 

pracovníkům. Druhý dotazník byl zadán nepedagogickým pracovníkům 
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základních škol a zjišťoval poskytování povinné, smluvní a dobrovolné péče a 

také zjišťoval očekávání v poskytování dobrovolné péče u nepedagogických 

zaměstnanců. Na základě výsledků dotazníkového šetření lze zhodnotit 

poskytování všech forem péče o zaměstnance nepedagogickým pracovníkům 

v základních školách, očekávání nepedagogických zaměstnanců.  

 Řídící pracovníci základních škol jsou si vědomi potřeby stabilizace, 

motivace nepedagogických pracovníků. Výstupem této závěrečné bakalářské 

práce je návrh několika rad a typů vhodných pro řídící pracovníky, které mohou 

pomoci ke stabilizaci a motivaci nepedagogických zaměstnanců. Jsem 

přesvědčena, že vytvořená doporučení pomohou v efektivním a motivačním 

poskytování všech forem péče o zaměstnance, která může přispět k vyšší 

spokojenosti a stabilitě cílových zaměstnanců.  

 Tento materiál může být inspirací pro řídící i nepedagogické pracovníky 

nejen v základním školství, může být pomocníkem k vyšší motivaci zaměstnanců 

i nápovědou pro řídící pracovníky neboť ti většinou nedostatek informovanosti 

v této oblasti neočekávají. 
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Příloha 1. 

Dotazníkové šetření k práci Poskytovaná 

péče o nepedagogické zaměstnance v 

základních školách 

Dobrý den vážené paní ředitelky a páni ředitelé, dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat 

o pomoc a spolupráci. Pracuji jako vedoucí školní jídelny Základní školy v Trutnově a ve 

školním roce 2011/2012 ukončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze, obor Školský management. Téma mé závěrečné bakalářské práce je: „Péče o 

nepedagogické pracovníky v základních školách“. Součástí bakalářské práce je i průzkum 

provedený formou anonymního dotazníku, jehož výsledky budou použity pouze pro účely této 

práce. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který najdete na přiloženém 

odkazu. U některých otázek je možná volba více odpovědí. Předem děkuji za vyplněný 

dotazník a na případné otázky ráda odpovím na telefonu 499859967. Na závěr prohlašuji, že 

způsob nakládání s osobními daty je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Děkuji za Váš čas a ochotu 

Dvořáková Lenka 

 

1. Na základní škole pracuji v pozici  

 ředitel(ka) školy  

 zástupce ředitele školy  

 pedagogický pracovník školy 

 

2. Je na vaší škole poskytována povinná péče nepedagogickým pracovníkům?  

 ano 

 ne 

 nevím 

 

3. V jaké formě je povinná péče poskytována můžete zvolit více možností  

 vytvářením podmínek pro bezpečný výkon práce  

 závodně preventivní péče  

 odměna při životním či pracovním jubileu  

 odměna při prvním ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 

(invalidní) důchod  

 zajištěním bezpečné úschovy svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci 

obvykle nosí do zaměstnání  

 není poskytována  

 jiné 

 

4. O odborný rozvoj nepedagogických zaměstnanců ve vaší škole pečujete  

 můžete zvolit více možností  

 zaškolením a zaučením  

 odbornou praxí absolventů škol  

 prohlubováním kvalifikace  
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 zvyšováním kvalifikace  

 není  

 nevím 

 

5. Stravování zaměstnanců  

 umožníte  

 zajišťujete ve vlastním zařízení  

 zajišťujete smluvně (u jiného zařízení)  

 poskytnete stravenky  

 neumožňujete  

 nevím 

 

6. Stravování zaměstnanců finančně  

 zvýhodňujete příspěvkem z FKSP  

 nezvýhodňujete  

 nevím 

 

7. Poskytujete smluvní péči nepedagogickým zaměstnancům ZŠ 

 ano 

 ne 

 nevím  

 

8. Pokud poskytujete smluvní péči zaměstnancům zde, prosím, specifikujte 

 

9. Smluvní péče je stanovena  

 kolektivní smlouvou  

 vnitřním předpisem  

 není  

 nevím 

 

10. Poskytujete dobrovolnou péči nepedagogickým zaměstnancům ZŠ nad rámec 

povinností stanovených Zákoníkem práce či kolektivní smlouvou 

 ano 

 ne 

 nevím  

 

11. Pokud poskytujete dobrovolnou péči nepedagogickým zaměstnancům, uveďte, 

prosím podobu této péče  

 zkrácení pracovní doby při zachování platu  

 možnost pružné pracovní doby  

 prodloužení dovolené (nad 5 týdnů)  
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 příspěvek do penzijního či životního připojištění  

 zaměstnanecké spoření  

 podniková půjčka a ručení za půjčku  

 poskytnutí nápojů a občerstvení na pracovišti (mimo ochranných nápojů) 

poskytnutí příspěvku na ošatné  

 omluvená krátkodobá absence bez lékařského potvrzení a neschopnosti  

 poskytnutí volna nad rámec zákonných povinností  

 poradenství poskytované zaměstnanci externími organizacemi (právní, 

daňové, psychologické poradny)  

 poskytnutí parkoviště  

 neposkytuji 

 

12. V případě poskytování dobrovolné péče nepedagogickým zaměstnancům ZŠ, je 

tato péče motivací pro cílové zaměstnance?  

 ano 

 zcela jistě 

 možná 

 částečně 

 ne 

 nevím 

 

Vaše škola leží v působnosti kraje  

 Hlavní město Praha  

 Středočeský  

 Jihočeský  

 Plzeňský  

 Jihomoravský  

 Kraj Vysočina  

 Moravskoslezský  

 Ústecký  

 Olomoucký  

 Královéhradecký  

 Pardubický  

 Zlínský  

 Karlovarský  

 Liberecký 
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Příloha 2 

 N Dotazníkové šetření k práci Péče o 

nepedagogické pracovníky ZŠ 

  Dobrý den paní ředitelky a páni ředitelé, omlouvám se za tento druhý mail a 

prosím o laskavé přeposlání tohoto e-mailu nepedagogickému pracovníkovi vaší 

školy. Děkuji za Vaší ochotu. Dvořáková Dobrý den vážené kolegyně, vážení 

kolegové, dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o pomoc a spolupráci. , 

Pracuji jako vedoucí školní jídelny Základní školy v Trutnově a ve školním roce 

2011/2012 ukončuji bakalářské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze, obor Školský management. Téma mé závěrečné bakalářské práce je: „Péče o 

nepedagogické pracovníky v základních školách“. Součástí bakalářské práce je i 

průzkum provedený formou anonymního dotazníku, jehož výsledky budou použity 

pouze pro účely této práce. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který 

najdete na přiloženém odkazu. U některých otázek je možná volba více odpovědí. 

Předem děkuji za vyplněný dotazník a na případné otázky ráda odpovím na telefonu 

499859967 nebo na e-mail L.Dvorakova@seznam.cz. Na závěr prohlašuji, že způsob 

nakládání s osobními daty je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Děkuji za Váš čas a 

ochotu Dvořáková Lenka 

 

1. Ve školství pracuji na pozici  

 ekonom(ka) 

 hospodář(ka) 

 vedoucí školní jídelny 

 kuchař(ka) 

 školník(ce) 

 uklízeč(ka) 

 Jiné: 

 

2. Je na vaší škole poskytována povinná péče nepedagogickým  

  pracovníkům 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

3. V jaké formě je povinná péče poskytována můžete zvolit více možností  

 vytvářením podmínek pro bezpečný výkon práce 

 poskytováním závodně preventivní péče 

 možnou odměnou při životním či pracovním jubileu 

 odměna při prvním ukončení pracovního poměru po nabytí 

  nároku na starobní (invalidní) důchod 

 zajištěním bezpečné úschovy svršků a osobních věcí, které 

  zaměstnanec obvykle nosí do zaměstnání 

 není poskytována 

mailto:L.Dvorakova@seznam.cz
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4. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců je na vaší škole podporována  

 zaškolením a zaučením  

 odbornou praxí absolventů škol  

 prohlubováním kvalifikace  

 zvyšováním kvalifikace  

 není  

 nevím 

 

5. Stravování zaměstnanců  

 je umožněno  

 je zajištěno závodním stravováním (vlastní kuchyně)  

 je zajištěno smluvně u jiného dodavatele (dovezená jídla, 

docházení do jiné jídelny) jsou poskytovány stravenky  

 není umožněno  

 jiné: 

 

6. Stravování zaměstnanců je finančně  

 zvýhodněno  

 nezvýhodněno  

 nevím 

 

7. Je ve vaší škole smluvně rozšířena péče o nepedagogické zaměstnance? 

 ano 

 ne 

 nevím  

 

       8. Pokud je poskytována smluvní péče zde, prosím, specifikujte podobu 

 
 

9. Smluvní péče je stanovena  

 kolektivní smlouvou  

 vnitřním předpisem  

 není  

 nevím 

 

10. Je poskytována dobrovolná péče nepedagogickým zaměstnancům ZŠ nad 

rámec povinností stanovených Zákoníkem práce či kolektivní smlouvou  

 ano 

 ne 

 nevím 
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11. Poskytuje Vám zaměstnavatel dobrovolnou péči? V jaké formě:  

můžete zvolit více možností  

 zkrácení pracovní doby při zachování platu  

 možnost pružné pracovní doby  

 prodloužení dovolené (nad 5 týdnů)  

 příspěvek do penzijního či životního připojištění  

 zaměstnanecké spoření  

 podniková půjčka a ručení za půjčku  

 poskytnutí nápojů a občerstvení na pracovišti (mimo ochranných 

nápojů)  

 poskytnutí příspěvku na ošatné  

 omluvená krátkodobá absence bez lékařského potvrzení a 

neschopnosti  

 poradenství poskytované zaměstnanci externími organizacemi 

(právní, daňové, psychologické poradny)  

 poskytnutí parkoviště  

 neposkytuje 

 

12. Pokud by měl zaměstnavatel zájem poskytovat vám dobrovolně některé z 

níže uvedených benefitů, který by vám nejvíce vyhovoval? Můžete zvolit 

více možností  

 zkrácení pracovní doby při zachování platu  

 možnost pružné pracovní doby  

 prodloužení dovolené (nad 5 týdnů)  

 příspěvek do penzijního či životního připojištění  

 zaměstnanecké spoření  

 podniková půjčka a ručení za půjčku  

 poskytnutí nápojů a občerstvení na pracovišti (mimo ochranných 

nápojů)  

 poskytnutí příspěvku na ošatné  

 omluvená krátkodobá absence bez lékařského potvrzení a 

neschopnosti  

 poradenství poskytované zaměstnanci externími organizacemi 

(právní, daňové, psychologické poradny)  

 poskytnutí parkoviště  

 jiné 

 

13. Bylo by pro vás poskytnutí některého z uvedených benefitů motivační?  

 zcela jistě  

 ano  

 možná  

 částečně  

 ne  

 nevím 

 

     14. Působí na vaší škole odborová organizace?  

 ano 
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 ne 

 nevím 

 

Vaše škola se nachází v kraji  

 Hlavní město Praha  

 Středočeský  

 Jihočeský  

 Plzeňský  

 Jihomoravský  

 Kraj Vysočina  

 Moravskoslezský  

 Ústecký  

 Olomoucký  

 Královéhradecký  

 Pardubický  

 Zlínský  

 Karlovarský  

 Liberecký  

 

 


