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Resume:
Závěrečná bakalářská práce se zabývá otázkou, jakou roli hraje hospitační činnost v řídícím
procesu ředitele mateřské školy.
Odpovídá na otázku, jaká je role hospitační činnosti v systému řízení školy, jaké pocity při
této činnosti mají hospitující a hospitovaní, do jaké míry ovlivňují výsledky hospitace
výchovně vzdělávací práci a jak jsou závěry využívány k úspěšnému chodu mateřské školy.
Přináší důležité teoretické informace, které hospitující musí znát, aby tuto činnost vykonával
správně a byla pro školu přínosem.

Summary:

My final bachelor assignment engages in the question What is the function ofheadteacher
inspections in kinderkarten.
It tries to find the answer what is the main role of inspections in school management, fellings
of all participants, what is the effect of inspections in educational school work and how are
the results use for successful school service.
It brings important theoretical information, which is good to know for effective using an
contribution for school.

Klíčová slova:
Řízení školy, role manažera, personální činnosti, diagnostické a evaluační metody, fáze
hospitace, hospitační záznamy, plán hospitační činnosti, rozhovory, zpětná vazba.
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Úvod
O hospitacích už toho bylo napsáno mnoho, nástupem do funkce ředitelky mateřské školy
jsem hospitace začala vnímat z jiného pohledu. Kvalitně a dobře vykonávat tuto funkci,
znamená mít dostatek informací a odbornou přípravu v oblasti řízení (managementu), který
v poslední době nabývá významného postavení ve školství.
Zvyšování kvality práce je řízení pracovního výkonu zejména pedagogických pracovníků
a úspěšnost mé řídící práce závisí také na tom, jakou část svého času budu pravidelně věnovat
kontrole a hospitaci pedagogických pracovníků. Výsledky hospitací vedou ke zjištění úrovně
výchovně vzdělávací práce, jak kvalitní je pedagogický přístup k dětem, jaké používají
metody práce a na jaké úrovni je spolupráce obou učitelek apod. Jde o zjištění pedagogické
evaluace v podmínkách konkrétní mateřské školy.
Pokusila jsem se ve své závěrečné práci podívat na hospitace nejen jako na povinnost danou
shora, ale jako na potřebu postupné přeměny školy v učící se organizaci. Cítila jsem, že
hospitační činnost je metoda, která se musí nacvičit, natrénovat, vyžaduje určitý čas a má svá
pravidla.

Cíl práce
Cílem mé závěrečné práce bylo, zjistit z hlediska managementu, který v poslední době nabývá
významného postavení ve školství, zda získaly hospitace nový význam v řídící práci ředitelky
a zjistit propojenost hospitační činnosti s plánováním, s odměňováním, ale především
s osobním růstem pedagogů, je-li přistupováno k hospitační činnosti systémově.
Dílčími cíli předkládané práce byly:
-

získat ucelené informace pro funkční provádění hospitační činnosti v praxi

-

zjistit význam hospitace v řídící práci, jak využít výsledků hospitační činnosti pro řídící
práci, pro motivaci ke zkvalitnění práce pedagogů

-

zjistit, zda je pouze jedním z prostředků kontroly, nebo prostředkem pro zlepšení
vzájemné spolupráce a má-li hospitace vliv na chod školy

-

zjistit, jaké jsou předpoklady pro kvalitní průběh hospitační činnosti (zvolená kritéria
apod.)
6

V úvodní části se zmiňuji krátce o historii, zabývám se rolí hospitační činnosti v oblasti
řízení školy, základními personálními činnostmi a zaměřila jsem se na obecné vymezení
pojmů hospitace, její význam a funkce.
Teoretická část vychází především z odborné literatury Z. Bečvářové1. Publikace je
metodickým vodítkem pro ředitelky mateřských škol v oblasti řízení a zabývá se také teorií
kontroly a hospitací. Další publikací je publikace Doc. L. Slavíkové, kde se autorka velice
podrobně a především přehledně zabývá právě výkonem ředitelské funkce, jak kvalitně řídit
školu a velice výstižnou myšlenku Doc. PhDr. L. Slavíkové, cituji i zde: ,,Řídit, znamená
zabývat se prací ostatních“2.
Zároveň jsem utřídila informace o tom jak provést rozhovory a záznam z hospitací. Poslední
část je zaměřena na závěry z hospitační činnosti, na uplatnění zpětné kontroly v další práci.
Cílem výzkumného šetření bylo, na řadě mateřských škol zjistit, formou dotazníků
a komunikace prostřednictvím elektronické pošty, jak vnímají hospitace v mateřských školách
hospitovaní a hospitující. Dále porovnávám názory na hospitaci řídících pracovníků
mateřských škol a základních škol, vedoucích učitelek a zástupců ZŠ a učitelek mateřských
škol.
Snažila jsem se vypracovat bakalářskou práci tak, aby mohla být užitečným pracovním
materiálem zejména pro začínající ředitelky mateřských škol.
O hospitacích už toho bylo napsáno mnoho pro ZŠ a SŠ. Proto jsem v předkládané práci
shromáždila nejen základní teorie o hospitacích zaměřených na mateřské školy, ale zejména
poznatky z dotazníkového šetření, které vycházely z vlastních praxí a zkušeností
pedagogických pracovnic, kdy právě výzkum ukázal, kde jsou nedostatky při realizaci
hospitací, které oblasti hospitační činnosti zlepšit, jak často hospitovat apod.

1

Bečvářová, Z.: Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7

2

Slavíková, L.: Řízení školy a pedagogického procesu. Paido, Brno, 2003. ISNB 80-7315-057-3
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1. Hospitace jako prostředek řízení
1.1.

Ředitelka MŠ a školský zákon

V souvislosti s reformou státní správy, která měla zásadní význam pro výkon profese ředitele
školy, přešla většina mateřských škol od 1. 1. 2003 do právní subjektivity. Tato změna si
vyžádala nové kompetence ředitele v oblasti řízení školy spojené s vysokou mírou osobní
zodpovědnosti. Role ředitelky mateřské školy začala být náročnější. Musela se vyrovnávat se
změnami ve svém okolí, řešit nové úkoly, jako dobrý manažer mít na mysli nové požadavky
na vzdělávání, rozvoj své školy, pedagogických pracovníků, dětí.
Mateřské školy nemají specializované útvary pro oblast personalistiky, a tak jsou přímo na
ředitelky delegovány pravomoci a odpovědnost v této oblasti. V souvislosti se vznikem právní
subjektivity škol se staly ředitelky škol představitelkami se všemi právy, povinnostmi, za
které jsou v plné míře zodpovědné.
Práva a povinnosti ředitelek škol a školského zařízení jsou dány legislativně školským
zákonem3, a to zejména §164.
Veškeré personální činnosti vyplývají z pracovní náplně ředitelů škol. Povinnosti, které
ukládá školský zákon pro ředitele mateřských škol dále vyplývají z §34 a z §35:
§ 34 - ředitelka mateřské školy:
-

,,Rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy.“ Do mateřské školy se přijímají děti ve
věku zpravidla od tří do šesti let, přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky.

-

,,Stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.“ Termíny by se měly
stanovit dva a v časovém rozpětí alespoň 3 – 4 hodin, např. 14:00 – 17:00 hod
a povinností ředitele je prokazatelně zveřejnit.

3

Školské zákony, EUROUNION Praha, 2010. ISBN 978-80-7357-412-3
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-

,,Rozhoduje o přijetí dítěte se zdravotním postižením na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také praktického lékaře pro děti
a dorost.“ V posledních letech se zvýšil počet dětí vyžadujících speciální vzdělávací
potřeby, pro tyto děti se zřizují speciální třídy. Je zde dětem poskytnuta speciální
pedagogická péče speciálními pedagogy. Stoupl také počet pedagogických asistentů
působících v mateřských školách.

Z §35 ředitelka mateřské školy:
-

Může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
a) ,,se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny.“ Na dlouhou nepřítomnost dítěte v mateřské
škole mají školy stanoveny formuláře, jelikož jsou různé případy dlouhodobé
nepřítomnosti dětí z mnoha důvodů a nejen zdravotních, které se zakládají ke spisu
dítěte.
b) ,,zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské
školy.“ Stává se, že zákonný zástupce neustále vyzvedává své dítě pozdě, nedodržuje
dobu provozu mateřské školy, nebo ještě větší problém je, pokud je zákonný zástupce
v takovém stavu, že není způsobilý si dítě vyzvednout. Známým problémem asi na
všech mateřských školách jsou situace u rozvedených rodičů, zde je důležité pro
ředitelku a ostatní pedagogický personál respektovat rozhodnutí soudu.
c) ,,ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení.“ Zkušební dobou jsou tři měsíce. Problém někdy bývá v tomto
případě, když pedagogický pracovník zjistí, že dítě nezvládá pobyt v mateřské škole
a to ze zdravotních či jiných závažných důvodů, špatná někdy i žádná spolupráce se
zákonnými zástupci a jejich zájem navštívit poradenské zařízení.
d) ,,zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
termín úhrady.“ Pokud se zákonný zástupce nesnaží dohodnout na jiném možném
termínu úhrady, nebo pokud opakovaně na slovní upomínky nereaguje, je nutné, aby
ředitel poslal písemné upozornění alespoň jednomu zákonnému zástupci dítěte
9

a informoval v něm o následném ukončení vzdělávání jejich dítěte, pokud nedojde
k úhradě dlužné částky.
Ředitel školy je oprávněn stanovit a ukládat svým zaměstnancům školy úkoly, organizovat,
řídit a kontrolovat jejich práci a zároveň je povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky
a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zabezpečovat odměňování zaměstnanců
podle právních předpisů.

1.2.

Personální činnost a ředitelka MŠ

Smyslem personální práce v mateřské škole je zajistit, aby škola prostřednictvím kolektivu
zaměstnanců naplňovala hlavní cíl školy a to je vzdělávání a výchova dětí. Ředitelka školy
k naplnění smyslu a obsahu práce potřebuje dostatek vhodných zdrojů materiálních,
finančních, informačních, ale především lidských. Ředitelka školy tak přispívá k dosažení
úspěchu školy tím, že zajišťuje, aby ostatní zaměstnanci školy využívali své nejlepší
schopnosti a byli co nejlépe motivováni k dosažení úspěchu školy.
Slouží k tomu tyto základní personální činnosti:
a) plánování pracovníků (plánování jejich počtu, personálního rozvoje, potřeb
pracovníků)
b) získávání, výběr a rozmisťování pracovníků (kvalifikovanost, odbornost)
c) hodnocení pracovníků (hospitační činnost, vlastní hodnocení školy)
d) hodnocení práce a popis pracovních míst (analýza pracovních míst, organizace
práce)
e) odměňování (kritéria pro finanční i nefinanční motivaci)
f) plán dalšího rozvoje pedagogických pracovníků
g) pracovní vztahy
h) bezpečnost práce, ochrana zdraví a pracovněprávní podmínky (bezpečnost při práci
ve škole, na akcích mimo školu, kontroly řízení, dohled nad dětmi)
ch) sociální péče a aktivity volného času (fond FKSP)
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i) komunikace, informovanost a styl vedení
,,Ředitel školy určuje cíl, směr, zajišťuje podmínky, vede, motivuje, kontroluje, hodnotí práci
zaměstnanců a evaluuje činnost školy vzhledem k efektivitě vzdělávacího procesu.
Prostřednictvím ŠVP určuje jeho koncepci, směr, zajišťuje podmínky, organizaci,
koordinování, kontrolu, sebehodnocení a hodnocení, autoevaluaci vzhledem k naplňování
stanovených cíl“.4
Převážnou část těchto činností provádí ředitel sám a není jich málo, jak uvádí Z. Bečvářová,
proto je nezbytné, aby si své znalosti a dovednosti stále doplňoval, protože problematika
personálních činností je nesmírně složitá a stále se vyvíjí. Usnadněním řídící práce je
delegování pravomocí na ostatní zaměstnance. Každý pracovník má své silné stránky
a úkolem ředitele je tyto stránky objevit a využít.

4

Bečvářová, Z.: Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7
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2. Hospitace jako součást systému evaluace
2.1.

Evaluace

Evaluace je procesem vyhodnocování vzdělávacích činností, situací, podmínek i výsledku
vzdělávání.
,,Je to zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, fungování,
efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Má důležitou roli pro korekce a
inovace vzdělávacího systému, pro strategie plánování jeho rozvoje, priorit aj. Jde o řízené
hodnocení podle předem daných pravidel.“5
Z této definice je zřejmé, že jde o proces systematického shromažďování informací a jejich
analýzy podle předem daných pravidel. Každá škola má svůj ŠVP předškolního vzdělávání,
který zpracovávala podle stanovených cílů, obsahu a podmínek, za kterých má vzdělávání
probíhat, podle RVP. Každá škola si vytváří svůj vzdělávací program, svůj projekt. Zdali se
projekt daří, plní se to, co si naplánovali, nebo je-li potřeba něco upravit, změnit, aby se
vzdělávání dětí stále rozvíjelo, zlepšovalo, k tomu slouží evaluace. Stručně řečeno cílem
evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu.

2.2.

Hodnocení podřízených

Hodnocení podřízených může být chápáno jako zjištění úrovně odborné a pedagogické práce
pedagogických pracovníků.
Hodnocení podřízených provádíme téměř neustále, protože často dochází k tomu, že
hodnotíme podvědomě, ani si to neuvědomujeme, v podstatě hodnotíme vše, co vnímáme, co
pozorujeme.
K hodnocení lze užívat různé metody a postupy, jako např. náslechy, hospitace, rozbor audio,
nebo videonahrávek apod. a každý z těchto prostředků má svá specifika. Aby bylo hodnocení
objektivní, musí být stanovena jasná kritéria. Příklady nastavených kritérií jsou uvedeny
v příloze č. 3.

5

Bourová, M.: Evaluace a hodnocení v MŠ., aTre, 2003
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3. Význam a funkce hospitace
3.1.

Pojem a význam hospitace

,,Hospitace je jednou z forem hodnocení vzdělávání, je formou získávání informací nejen
o pracovních výsledcích pedagogických pracovníků, ale celého pedagogického kolektivu,
o organizaci jejich práce, přístupu k dětem a klimatu třídy.
Hospitace je cizí slovo latinského původu, které znamená dozorčí nebo vzájemná návštěva.
Cílem této návštěvy by mělo být oboustranné obohacení účastníků, které by v rámci jejich
odbornosti posouvalo obě zúčastněné k vyšším odborným i osobním kvalitám.“6
Autorka k této teorii původu dodává, že v současné době nabývá hospitace ještě výraznějšího
významu, neboť jde nejen o vzájemné ovlivňování a výměnu zkušeností, ale také o hledání
optimálních cest k naplňování stanovených cílů. Z vlastní pedagogické praxe a nyní i řídící
práce mohu potvrdit, že vzájemná návštěva ve třídách kolegů, výměna zkušeností
vyplývajících z náslechů při pedagogické práci vede nejen k sebereflexi pedagoga, ale
i k posunu úrovně kvality pedagogické práce. Především by měla být umožněna začínajícím
pedagogům, kteří jsou ještě v pedagogickém procesu nejistí.
,,Hospitace v mateřské škole je nejnáročnější formou kontrolní a hodnotící činností ředitelky
školy. Není však pouze nástrojem kontroly, ale plní funkci diagnostickou, může být dobrým
prostředkem sjednocování pedagogického kolektivu a výměny zkušeností, která napomůže
jejich profesnímu růstu. Velmi dobře může sloužit jako prostředek inspirace a motivace
učitelek.“ 7 - podrobněji uvedeno v podkapitole funkcí.

3.2.

Funkce hospitace

V současné době je třeba přistupovat k hospitační činnosti systémově a propojit hospitační
činnost s plánováním, s odměňováním, ale především s osobním růstem pedagogických
pracovníků. Na začátku roku si každá škola plánuje další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Poznatky, vědomosti a dovednosti ze vzdělávacích seminářů, předají zúčastnění
ostatním pedagogickým pracovníkům nejen na pedagogických radách, ale formou vzájemné
hospitace.
6

Bečvářová, Z.: Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7

7

Bečvářová, Z.: Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7
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Hospitace může plnit zejména tyto funkce: diagnostickou, kontrolní, hodnotící, evaluační,
může být také prostředkem sjednocování pedagogického kolektivu a vzájemné výměny
zkušeností.

3.2.1. Funkce diagnostická
Diagnostika vzdělávacích potřeb učitelů. ,,Jedná se o shromažďování informací o kvalitě
procesu přímé pedagogické práce. Zjistíme-li potřebu změny, musíme pro ni učitele získat
a naznačit konkrétní kroky“.8 Tím prvním krokem může být zkoušení nových postupů na
základě teoretické přípravy. Ředitel by měl sledovat, zda učitelé implementují získané
poznatky ze seminářů do své práce, které si vybírají dle nabídky a podle svých potřeb
a plánují na začátku školního roku.

3.2.2. Funkce kontrolní
,,Kontrola je nedílnou součástí pedagogického procesu. Hospitace jako prostředek kontroly,
tak je nejčastěji vnímána jak řediteli, vedoucími pracovníky, tak hlavně učiteli.“ 9 Kontroluje
se průběh pedagogické činnosti, posuzuje se jejich kvalita, přijímá opatření v případě, že
v činnosti dochází k významným odchylkám. Předpokladem efektivní kontroly je uvědomění
si, jakého cíle má být dosaženo.

3.2.3. Funkce předávání zkušeností
,,Hospitace jako prostředek vzdělávání těsně souvisí s funkcí diagnostickou.“

10

. Týká se

především návštěv mezi jednotlivými učiteli, kdy se mohou seznámit s jinými formami
pedagogické práce u svých kolegů. Taková výměna zkušeností je nejlevnější formou dalšího
vzdělávání, bohužel opomíjenou. Je velmi důležitá nejen pro začínající pedagogické
pracovníky k získání zkušeností, ale i pro ,,starší“ kolegy, kteří mohou získat od absolventů
poznatky o nových metodách a formách výuky.

8

Syslová, Z.: Řízení školy 4/2008. ASPI, a.s., Praha, 2008. ISSN 1214-8679

9

Syslová, Z.: Řízení školy 4/2008. ASPI, a.s., Praha, 2008. ISSN 1214-8679

10

Syslová, Z.: Řízení školy 4/2008. ASPI, a.s., Praha, 2008. ISSN 1214-8679
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3.2.4. Funkce poznávací
Hospitace ,,poskytuje podklady pro poznání zejména nových, začínajících pedagogických
pracovníků, dává prostor pro osobní setkání vedoucího (řídícího) pracovníka s podřízeným
pracovníkem“11
Hospitace jako součást personální práce tak poskytuje podklady pro hodnocení pracovníků
(odměna, osobní příplatek). Ředitelka mateřské školy tak pozná styl výchovně vzdělávací
práce pedagogických pracovníků, jaká je spolupráce učitelek při výchovně vzdělávací práci,
jaká atmosféra panuje na třídě.

3.2.5. Funkce autoevaluační
,,Hospitace jako nástroj sebereflexe a seberozvoje učitele. Pro rozvoj pedagogického
pracovníka je významné vědět, že jeho práce je akceptována, hodnocena. Toto zhodnocení
vedoucím pracovníkem je jistě významným motivačním faktorem a dává pracovníkovi jistotu,
že je s ním počítáno.“ 12
Z vlastní zkušenosti vím, že někteří pedagogové rádi vyslechnou a jsou ochotni přijmout
i kritické připomínky – jak pracovat lépe, jak se zdokonalit, což je významné pro jejich
rozvoj.
O těchto několika výše popsaných funkcích hospitace je možno říci, že se vzájemně prolínají
a doplňují.
Hospitovanému pedagogovi by hospitace měla přinést informace, jak je na jeho práci
pohlíženo, co se od něj očekává, aby si mohl uvědomit své silné a slabé stránky, svoje
rezervy, měl možnost se zamyslet nad svou náplní práce, nad možnostmi svého profesního
a osobnostního rozvoje. Současně by měl být motivován uznáním, pochvalou, odměnou.

3.3.

Druhy hospitace

Hospitace, jak už bylo řečeno, slouží ke sledování a vyhodnocování výsledků pedagogické
práce, její kvality, je také vzájemným obohacením o zkušenosti, které si pedagogičtí
pracovníci vyměňují, předávají.

11

Syslová, Z.: Řízení školy 4/2008. ASPI, a.s., Praha, 2008. ISSN 1214-8679

12

Syslová, Z.: Řízení školy 4/2008. ASPI, a.s., Praha, 2008. ISSN 1214-8679
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Aby hospitace měla účel, měla by mít jasně daný průběh, který musí ředitel dodržet –
nezasahovat pedagogovi do výchovně vzdělávacího procesu, chovat se nenápadně.
Podle Bečvářové13 můžeme hospitace v mateřské škole dělit na:
- Komplexní – pohled na celkovou práci hospitovaného (celý dopolední nebo odpolední
blok). Má největší význam, protože umožňuje komplexní pohled na kvalitu práce
z hlediska návaznosti, propojenosti a časové vyváženosti.
- Monotematické – zaměřeny na jednotlivé jevy pedagogického procesu – přípravu
pedagoga, motivaci, organizaci, využití pomůcek; sledování úrovně okruhu činnosti.
Například úroveň připravenosti předškoláků, nebo zaměřit se na práci s dětmi
s odkladem školní docházky.
- Orientační – sledování aktuálního stavu dané situace
Tento druh hospitace je možné využít při ranních hrách dětí, nebo odpoledních
aktivitách s dětmi, například sledování řečové úrovně, správná výslovnost
předškolních dětí apod.
- Analytické – v rámci jedné třídy nebo celé školy se sleduje a rozebírá určitá
nepříznivá situace, např. agresivita dětí
- Jednotlivé – sledování úrovně práce začínajících učitelek, nových nebo problémových
pedagogů po stížnostech, ty mohou být:
a) namátkové – zjišťují úroveň problémových pedagogů (po stížnosti…)
b) úvodní – sledují úroveň začínajících pedagogů
- Systematické – vycházejí z ročního plánu školy a z dlouhodobých cílů školního
vzdělávacího programu

13

Bečvářová, Z.: Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7
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Následující graf ukazuje, na co může ředitel během hospitace zaměřit svoji pozornost.
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4. Hospitační činnost
4.1.

Zásady hospitační činnosti

Hospitace je vnímána řadou učitelů jako zásah do výkonu jejich práce a jejich pedagogických
kompetencí. Z názorů mých kolegyň bakalářského studia, jak ředitelek, tak učitelek je zřejmé,
že hospitace nepatří k nejoblíbenějším činnostem. Mnozí učitelé jsou toho názoru, že jsou
hospitace stresující a že se jedná o projev nedůvěry v pracovní nasazení a kvalitu učitele.
I k této problematice směřuje můj výzkum – dotazníkové šetření. Hospitace by měly být
vedeny tak, aby byly podobné názory vyvráceny, nebo ještě lépe, aby vůbec nevznikaly.
Ředitel by měl dbát na to, aby se jeho hospitační činnost zaměřila nejen na oblasti zjišťování
aktuální úrovně výchovně vzdělávací práce, ale také na úroveň oblastí, ve kterých se
vyskytovaly v minulém roce, nebo při poslední hospitaci problémy.
Co je podnětem hospitací:
- norma – odpovědnost vedení za kvalitu výchovně vzdělávací práce
- zájem – pedagogové usilují o vlastní profesní růst
- stížnost – vedení ověří stížnosti např. stížnosti rodičů, zřizovatele, na práci pedagoga

4.2.

Etapy hospitace

Pod pojem hospitační činnost v řízení školy zahrnuji veškerou činnost ředitele, která přímo
souvisí s přípravou, realizací a vyhodnocením hospitace. Ředitel se musí na hospitaci předem
připravit, vycházet z plánu hospitací na příslušný školní rok a stanovit si prioritu v oblastech,
kterou bude sledovat a jaký druh hospitace bude přitom využívat.
,,Hospitaci členíme na tyto etapy:14
- příprava
- realizace
- vyhodnocení

14

Vaňková, L., Seminář pro ředitelky mateřských škol, Plzeň, 2010
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4.2.1. Příprava
Tato etapa zahrnuje plánování hospitací, seznámení s tímto plánem, předhospitační pohovor
a samotnou přípravu hospitace.
a) Plán hospitací
Plán hospitací by měl vycházet z plánovaných priorit a cílů na daný školní rok. Je třeba
vycházet z otázek ,,U koho budu hospitovat?“,,Za jakým účelem?“ Samozřejmě si také
stanovit cíl hospitace. Cíle mohou být formulovány pro všechny učitele stejně, ale je možné je
připravit i pro jednotlivce. Může to být např. v případě začínajícího učitele, nebo z důvodů
opakovaných problémů ve výchovně vzdělávací práci, nebo neplnění opatření z minulé
hospitace, volíme cíle individuální.
Pro názornost je možno uvést některé cíle hospitace:
- příprava výukového prostředí (sledujeme připravenost a nabídku pomůcek, které si
hospitovaný připravil pro řízenou činnost a umožňují-li tyto pomůcky seberealizaci
dítěte)
- průběh činností (hospitující sleduje, zda převažují u dětí spontánní činnosti nad
řízenými)
- interpersonální vztahy (obsahem tohoto cíle je sledování atmosféry vztahů ve třídě,
zejména komunikace učitelky s dětmi)
- individualizace vzdělávání (individuální přístup hospitovaného k potřebám dětí,
přiměřené požadavky podle schopností dětí, povzbuzení dětí při nezdaru, to vše
sleduje a hodnotí hospitující)
- porovnat kvalitu výkonu různých pedagogů
- provádět kontrolu, např. účinnosti přijímaných opatření
- zjišťovat efektivitu dalšího vzdělávání pedagogů (hospitující sleduje, zda-li
hospitovaný využívá poznatků z vlastního vzdělávání v pedagogické praxi, v přímé
činnosti s dětmi)
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- zjišťovat, jak jsou respektovány vzdělávací cíle formulované v ŠVP (jedním
z hlavních cílů hodnocení nejen ředitelek, ale také ČŠI, je soulad TVP s cíli ŠVP
předškolního vzdělávání)
Nelze sledovat u všech pedagogů všechny oblasti, proto si musí ředitelka (vedoucí pracovník)
stanovit priority pro hospitační činnost. V plánu hospitace by se měly objevit obdobné cíle,
jako v plánech vzdělávání. Tyto cíle by měly být sdíleny všemi pedagogy. Oblasti, které
chceme zkvalitnit, které bychom měli kontrolovat a sledovat jejich posun, zda se daří, či ne.
Při sestavování plánu hospitační činnosti se doporučuje tento postup:
- stanoví se, kdo bude hospitace vykonávat
- vytyčí se hlavní úkoly (priority) v oblasti hospitační činnosti
- vypracují se kritéria hodnocení práce
- vytvoří se tabulka plánu hospitační činnosti po měsících – termíny, cíl….
- stanoví se, jakým způsobem budou archivovány a k čemu budou výsledky použity
S vytyčenými záměry a kritérii (v příloze č. 3) hospitační činnosti pro daný školní rok by měla
ředitelka školy seznámit všechny pedagogy. Nejvhodnější je první pedagogická rada na
začátku školního roku.
Z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy je možné postupovat přesně podle hospitačního plánu,
kolikrát musí ředitel z jiných důležitých nepředvídatelných důvodů termín hospitace
přesunout. A také hospitovat nelze pouze tehdy, když máme čas, ale kdy to situace také někdy
vyžaduje.
,,Pro vyhodnocení stanovených cílů je nutné vytvořit kritéria, která nám pomohou zaměřit se
na sledování požadovaných oblastí. Tato kritéria nám umožní rozlišovat výkony jednotlivých
učitelek. Pro jejich tvorbu platí tyto zásady:15“
- přiměřený počet kritérií (ne příliš mnoho)

15

Slavíková, L.: Řízení školy a pedagogického procesu. Paido, Brno, 2003. ISNB 80-7315-057-3
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-

objektivita kritérií (umožnit různým hodnotitelům dojít při použití určitého kritéria u
stejného pracovníka ke shodnému výsledku a potvrdit správnost hodnocení)

-

nezávislost (jedno kritérium nesmí vycházet z jiného)

-

relevantnost (zajistit, aby určitá schopnost byla hodnocena ve vztahu k vykonávané
pozici)

Při plánování hospitací by měla být upřednostňována kvalita před kvantitou, tím myslím
raději méně hospitací, ale důkladně provedených a dotažených do konce včetně
pohospitačního pohovoru.
Důležité je zvolit efektivní formu a tím může být pozorování vzdělávací práce nejen ve
třídě, ale také při pobytu venku, na výletě apod., nebo také analýza dokumentů a to z třídní
knihy, kde lze najít jaká je nabídka řízených a spontánních činností, nebo z tematických plánů
třídního vzdělávacího programu (TVP), kde můžeme zjistit provázanost TVP se školním
vzdělávacím programem mateřské školy předškolního vzdělávání (ŠVP PV). Důležitými
dokumenty jsou také portfolia učitelů, nebo záznamy o dětech.
b) Předhospitační pohovor
Z mého hlediska je jednou z nejdůležitějších etap hospitace. Hospitující by měl vycházet
z plánu hospitační činnosti a určit si, u koho bude provádět hospitaci, za jakým účelem a jaké
konkrétní cíle bude sledovat.
Předhospitační pohovor se provádí zpravidla jeden den před plánovanou hospitací
s pedagogem, u kterého bude hospitace probíhat. Hospitující by měl znát důvod i cíle
hospitace. Hospitující s hospitovaným projedná podrobnosti a seznámí se s dokumenty, které
mu umožní připravit se na hospitaci. Patří k nim např. TVP, individuální vzdělávací plány
(u dětí s odkladem školní docházky), pedagogická diagnostika dětí, třídní kniha apod.
Hospitovaný seznámí hospitujícího s tématem TVP, plánovanými záměry, se specifickými
vzdělávacími cíli, složením třídy, jaké problémy řeší, atd. Hospitující stanoví čas příchodu
a délku hospitační činnosti. Je možné si pořídit videozáznam výchovně vzdělávací činnosti,
ale pouze se souhlasem pedagoga (hospitovaného) a předem se domluvit jak bude
s pořízeným videozáznamem naloženo.
Hospitující si promyslí, jaké postupy a metody uplatní a připraví si hospitační záznam.
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Je třeba si uvědomit, že pohovor je prostředkem pro zlepšení vzájemné spolupráce a ne
nepřátelským aktem dvou protivníků

4.2.2. Realizace
Přítomnost hospitujícího bývá zpravidla nepříjemným zásahem, proto by se měl snažit působit
co nejméně nápadně. V žádném případě nezasahuje do průběhu vzdělávání. Hospitační
činnost je druhem pozorování, kdy hospitující by si měl vždy uvědomit, co chce sledovat
a jakým způsobem vyhodnotí kvalitu sledovaných jevů.
Během pozorování provádí hospitující záznam pozorovaných skutečností. Úroveň pozorování
závisí na metodických znalostech hospitujícího, důležitou úlohu hrají vlastní zkušenosti
a délka praxe.
Je vhodné připravit si k zápisu formulář, který vyhovuje daným podmínkám na konkrétní
škole.
Obsahem formulářů z hospitační činnosti je seznam pozorovaných a hodnocených jevů,
kterými jsou tři základní oblasti:
- podmínky vzdělávání
- realizace vzdělávacího procesu
- hodnocení efektivity vzdělávání
Podmínky vzdělávání – sledujeme:
 sociodemografické podmínky – počet dětí ve třídě, pohlaví, věk, s odkladem školní
docházky, děti integrované…
 osobnost pedagoga - chování pedagoga, spolupráce s druhou učitelkou na třídě, je
příkladem pro děti..
 věcné podmínky – dostatek hraček a pomůcek dostupných dětem, estetika třídy
(výzdoba, čistota), prostředí třídy – bezpečnost, členitost
 psychosociální podmínky – respektování individuálních potřeb dětí, vlastní výběr
dítěte – kamarád, činnost, hračky, vyváženost spontánních a řízených činností,
adaptace, vzájemné vztahy (celkové klima třídy)
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 životosprávu – především dodržování pitného režimu, respektování individuálních
stravovacích potřeb dítěte, intervaly mezi jídly, dodržování délky pobytu venku,
dostatek pohybu, individuální délka potřeby spánku…
Výchovně vzdělávací proces – sledujeme:
 motivaci a hodnocení – přiměřenost a vhodnost, způsob provedení, sebehodnocení,
podpora sebevědomí dětí a jejich samostatnosti
 přípravu a návaznost – návaznost obsahu na předchozí činnosti, nápaditost činností,
zvolené činnosti odpovídají věkovým zvláštnostem dětí a jejich zkušenostem apod.
 organizování a metody – dodržování zásad hygieny a bezpečnosti, individuální
a skupinové hry, vedení dětí k pořádku a čistotě, volit metodu experimentu, svobodná
volba, tvořivost a fantazie, práce s dětmi se specifickými potřebami
 interakce a komunikace – schopnost řešit nepředvídané situace, vedení dětí
k prosociálním vztahům – ohleduplnost, zdvořilost, důvěra, schopnost se rozhodnout,
kooperace, odpovědnost za své chování, zaujímat své místo v kolektivu dětí, být
vzorem ve svém projevu, práce s hlasem – barevnost, intonace, schopnost komunikace
verbální i neverbální, dohodnout se, dostatek prostoru pro vyjádření, styl práce
pedagoga, vztah k dětem, dostatek pozornosti pro každé dítě apod.
Hodnocení vzdělávání – zaměřujeme se:
 přínos vzdělávání pro děti (vhledem k cílům předškolního vzdělávání) – rozvoj dětí
a jejich učení, osvojení si základních hodnot, projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí, získávání osobní samostatnosti
 hodnocení aktuálních výsledků dětí – v oblasti návyků, dovedností, postojů, znalostí
(sebeobslužné činnosti, jazykové dovednosti, úroveň fantazie a tvořivých činností,
poznatků o přírodě) v rámci skupiny i celé třídy
Základem pro hodnocení hospitační činnosti jsou pevně stanovená kritéria nebo měřítka.
Jejich prostřednictvím lze částečně odbourat osobní postoje na sledované jednotlivce.
Pomáhají více se soustředit na sledované jevy než na osoby.
Struktura hospitačního záznamu není žádnou normou dána.
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Je možné využívat různé standardizované, nebo upravované záznamové archy, najdete je
v Metodické příručce k vlastnímu hodnocení (VÚP)16. Záleží na každém hospitujícím. Někdo
potřebuje bohatě strukturované záznamy, někdo jen stručné. Je možné zpracovat vlastní
formát (verzi) záznamových formulářů pro hospitační činnost podle toho, jaké informace daná
škola potřebuje a považuje za důležité a které budou využity v oblasti řízení, přikládám
v příloze č.4.
Záznamy, které si hospitující při pozorování píše, mohou působit rušivě a platí, že kdo mnoho
píše, nestačí dobře sledovat průběh vzdělávací činnosti. Proto je dobré mít připraveno několik
kritérií, ke kterým takzvanou čárkovou metodou (křížkem…) doplňujeme, zda se sledované
jevy objevují či ne.
Při sestavování je potřeba dodržet metodologické požadavky. Proto ten, kdo záznamový arch
sestavuje, musí mít dostatečné pedagogické znalosti a musí vycházet z jasného plánu a potřeb
pozorování. Předem je také dobré vytvořený záznamový formulář několikrát při hospitaci
vyzkoušet.
V záhlaví hospitačního záznamu by měly být základní údaje, jako je datum hospitace, jméno
hospitovaného, třída, počet přítomných dětí (věk), čas příchodu a odchodu hospitujícího, cíl
hospitace, který by měl vycházet z plánu hospitační činnosti, záměry hospitovaného,
tematický celek TVP.
Dále následuje záznam o průběhu sledované činnosti se stručným hodnocením
a zaznamenáním pozitiv a negativ. Porovnáváme, zda se stanovené záměry hospitovanému
dařily naplňovat, či nikoli, vyváženost řízených a spontánních činností, vhodnost zvolených
metod a forem práce, vztah pedagoga k dětem a naopak, připravenost pomůcek, estetiku třídy,
vhodnost zvolené motivace, návaznost na předchozí vědomosti a znalosti dětí, rozvíjené
kompetence, atd. a celkové klima třídy.
Po skončení hospitační činnosti by se měl hospitující se všemi přítomnými vždy rozloučit
a poděkovat za zhlédnutí práce hospitovaného.

16

Autoevaluace mateřské školy. Praha, VÚP 2008. ISBN 978-80-87000-22-9
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V příloze č. 4 jsou ukázky několika možných záznamových archů, můžeme hodnotit různými
způsoby:
 číselnou řadou
-

nejčastěji pětistupňová škála – sled čísel vyjadřuje vzrůstající intenzitu projevu.
Stupnice může obsahovat zároveň záporné i kladné hodnoty, střed tvoří nula; záporná
čísla vyjadřují negativní hodnotu projevu, kladná čísla pozitivní hodnotu projevu, nula
neutrální hodnotu

-

procentuálním vyjádřením, kde například X % značí průměr

 slovně
-

popisně nebo slovy – ano, ne, nevím

-

k vyjádření intenzity – spíše ano, spíše ne, vůbec….

-

k vyjádření frekvence – často, zřídka, občas, nikdy, vždy…

Zjištěnou kvalitu jevů zaznamenává hospitující do příslušného čtverečku – křížkem, tečkou,
zaškrtnutím. Tím nám slovní charakteristiky dávají možnost popsat pozorované jevy pouhým
umístěním znaménka (tečkou, křížkem…). Se zjištěnými skutečnostmi, získanými podklady
můžeme dále pracovat. Předem je nutné vypracovat určitou hodnotící škálu ke každému
sledovanému jevu a znázornit je na diagram.
Příklad možné hodnotící škály k hodnocení přípravy pedagogů:
Stupeň

Slovní charakteristika – příprava pedagogů

1

Zcela nepřipraven

2

Nepromyšlená, ale navazující částečně

3

Nepromyšlená, ale navazující

4

Částečně nepromyšlená, navazující s výhradami

5

Ani nepřipraven ani připraven

6

Částečně promyšlená, navazující

7

Promyšlená a navazující
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8

Dobře promyšlená a dobře navazující

9

Maximálně promyšlená a navazující

Diagramy mají tu výhodu, že je můžeme použít i na další hospitaci. Po znázornění výsledků
z 1. hospitace a 2. hospitace, kdy každou odlišíme jinou barvou, nám vzniknou dva obrazce
a na první pohled je vidět, kde došlo ke změnám a k jakým.
Záznamy nám ukazují dynamiku vývoje hodnoceného jevu a vývoj stylu práce
u hospitovaného pracovníka.
Nikde není psáno, jak dlouho by se měly hospitační záznamy archivovat a využívat. Myslím
si, že je vhodné mít tyto dokumenty uchovány, alespoň tři roky, kdy nám slouží jako podklad
při zpracování evaluace školy. Záznamové archy tak mohou sloužit k porovnání vývoje
hospitovaného a můžou být podkladem k hodnocení pracovníků, ocenění práce pedagoga
(stanovení odměn a přiznání osobního příplatku), při řešení stížností na práci daného
pedagoga. V neposlední řadě nám mohou sloužit a být určitým návodem k vypracování plánu
kontrolní a hospitační činnosti pro další školní rok. Můžeme při sestavování vycházet ze
silných, nebo naopak slabých stránek, které byly zjištěny u konkrétního učitele.
Se záznamem by měla být učitelka prokazatelně seznámena (nejlépe potvrdit vlastnoručním
podpisem záznamu) a zároveň poučena o možnosti se k uvedenému zápisu písemně vyjádřit.
Před podpisem záznamu následuje pohospitační pohovor. Pokud učitelka odmítne záznam
o hospitaci podepsat, je třeba tuto skutečnost do zápisu doplnit, včetně podpisu ředitelky školy
a jiné pověřené osoby, např. zástupkyně.
4.2.3. Vyhodnocení
Rozhovory související s vyhodnocením hospitací mohou být dvojí:
 Pohospitační pohovor
V této etapě je důležité analyzovat zjištěné údaje a předem se na pohospitační pohovor
připravit. Na pohovor by se měly připravit obě strany, a to jak hodnotitel, tak hodnocený.
Pohospitační pohovor je potřeba uskutečnit co nejdříve, nejlépe v den následující. Na začátku
dáme slovo pedagogovi a dáme mu prostor, aby sám zhodnotil, zda bylo dosaženo cíle, co
považuje za pozitiva či negativa. Teprve potom jej seznámíme se svými poznatky a závěry
26

a necháme jej, aby se k nim vyjádřil. Neřešíme malichernosti, ale zabýváme se zásadními
otázkami. Při rozhovoru respektujeme názor učitele. Celý rozhovor by se měl nést
v přátelském a optimistickém duchu, měl by hospitovaného inspirovat a povzbudit k další
činnosti. Cílem rozhovoru je, aby se hospitovaný sám naučil vidět nedostatky své práce, aby
uměl nalézt příčiny vzniku problémů a aby uměl navrhnout a realizovat opatření k nápravě
nedostatků. Pokud hospitace potvrdila kvalitní práci, pak je pohospitační pohovor tou pravou
příležitostí pro vyslovení uznání a pro hledání možností, jak úspěšně práce pedagoga dále
využít.
Na pohospitační pohovor se obě strany domluví tak, aby jim vyhovoval zvolený čas, bylo ho
dostatek a neměly by být přitom rušeny.
 Hodnotící a rozvojový pohovor
Jde o rozhovor, který by měl být realizován alespoň jedenkrát ročně, zpravidla na konci
školního roku. Je shrnutím a zhodnocením pedagogické práce každého z pedagogických
pracovníků a odráží se v něm výsledky z hospitací, úspěchy, naopak neúspěchy. Probíhá
v dialogu pedagoga a ředitele. Kromě poděkování zahrnuje rozhovor reflexi práce učitelky.
Rozhovor a reflexe by měly vycházet ze sebehodnocení učitelky a informací získaných
prostřednictvím hospitací.
,,Tento typ rozhovoru zatím nemá pevné místo v systému řízení mateřské školy. Měl by se však
stát základem pro stanovení společného projektu dalšího rozvoje učitelky a motivovat ji ke
zvyšování kvality předškolního vzděláván17. Je důležité, aby rozhovor probíhal v přátelské
atmosféře.
Účelem motivování je v praxi nejen dosažení lepších pracovních výsledků, ale také posílení
týmové práce, stabilita zaměstnanců, jejich ochota změnit styl práce nebo zvýšit si kvalifikaci.
Jestliže chceme dosáhnout změny kvality pedagogické práce učitelů, musíme nejdříve
výchozí kvalitu diagnostikovat. Zjistíme-li potřebu změny, snažíme se pro ni učitele získat
a naznačit konkrétní kroky jak dál postupovat.
S tím souvisí plánování dalšího vzdělávání pedagogů, popřípadě samostudium odborné
literatury.
17

Bourová, M.: Evaluace a hodnocení v MŠ., aTre, 2003
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4.2.4. SWOT analýza a hodnocení hospitační činnosti
Na konci hospitačního období, zpravidla na konci školního roku, se provádí vyhodnocení
hospitační činnosti. Vychází z archivovaných záznamů hospitací, především ze stanovených
závěrů.
Ke shrnutí a zobecnění závěrů můžeme využít SWOT analýzu, kde si vymezíme všechny
silné a všechny slabé stránky, příležitosti a možné hrozby vztahující se k hospitační činnosti.
Tento podklad může posloužit ke stanovení nových priorit a záměrů pro další období
a k vytvoření nového plánu kontrolní a hospitační činnosti.
SWOT analýza je jednou z metod kvalitativního hodnocení v oblasti vzdělávání. Porovnáním
skutečností lze zprůhlednit současnou situaci školy, získat orientační přehled o kvalitě její
činnosti, což může posloužit k rychlému určení hlavních kroků či opatření, které by měla
škola udělat. Jak taková SWOT analýza hospitační činnosti z předešlého školního roku může
vypadat, je možno vidět v následujícím schématu:

SWOT ANALÝZA
STRENGTHS – silné stránky

WEAKNESSES – slabé stránky

-

kvalifikovaný, stabilizovaný sbor

-

-

ochota přijímat alternativní metody a
formy práce v praxi

nízká úroveň kooperace učitelek na
třídě

-

učitelé mají důvěru rodičů i dětí, jsou
osobnostmi

nedostatek didaktických pomůcek a
materiálu

-

učitelé si neumí zhodnotit svou práci

……………………..

-

………………..

-

-
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OPPORTUNITIES – příležitosti

-

nedostačující počet hospitací

-

pocit ohrožení u pedagogů

(dostatek financí, kvalitní nabídka,
zájem)

-

………………

-

vzájemné obohacování

-

………………

-

……………………….

-

možnost pedagogů účastnit
seminářů v rámci DVPP

THREATS – hrozby

se

Na základě diskuze nad výše uvedenou analýzou můžeme navrhnout konkrétní opatření
a doporučení.
SWOT analýzu lze dobře uplatnit při hodnocení podmínek vzdělávání, lze ji aplikovat i při
hodnocení výchovně vzdělávacího procesu. Závěry z výsledků analýzy by měly vést ke
zkvalitnění práce školy jako celku, být prostředkem k předcházení konfliktů mezi
zaměstnanci, stimulovat k tvůrčí činnosti všechny pracovníky a pomáhat jim v jejich
profesním růstu.
Aby nedocházelo při vyhodnocování hospitační činnosti ke zkreslení závěrečných tvrzení,
doporučuje se: 18
-

vystupovat a jednat příjemně a taktně

-

věnovat se nerušeně pouze hospitační činnosti

-

nedávat v průběhu pozorování najevo svou případnou nespokojenost

-

snažit se být maximálně objektivní

-

pečlivě pozorovat a vše bezprostředně zaznamenávat

-

uvědomovat si, že přítomnost hospitujícího je rušivým momentem pro pedagoga i pro
děti

18

Autoevaluace mateřské školy. Praha, VÚP 2008. ISBN 978-80-87000-22-9
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-

po ukončení pozorování sdělit základní poznatky, především pozitiva

-

na rozbor hospitace se připravit, ale příliš jej neodkládat

-

snažit se o příjemnou atmosféru setkání i při rozhovoru

-

nepřerušovat hospitovaného při jeho výpovědi o vlastním pedagogickém záměru

-

vést hospitovaného k sebereflexi

-

při hodnocení zásadně vycházet z pozitiv, při rozboru nedostatků postupovat citlivě

-

hodnotit jevy, děje, činnosti, nikoli osobnost hospitovaného

-

vést hospitovaného, aby se na hodnocení také podílel

-

závěry formulovat jasně a srozumitelně

-

snažit se, aby rozhovor pozitivně motivoval pedagoga k další práci

Shrnutím teoretické části se dá říci, že hospitace je kontrolním nástrojem ředitele, který slouží
ke sledování a průběžnému vyhodnocování výsledků pedagogické práce a její kvality.
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5. Výzkumná část
5.1.

Cíl průzkumného šetření

Cílem průzkumu výzkumného šetření bylo zjistit, jak je hospitační proces v mateřských
školách vnímán vedoucími pracovníky a využíván v řízení školy a jak je vnímán pedagogy
(motivující, nebo naopak jako nutné zlo). Vede-li ke zkvalitnění pedagogické práce a je-li,
alespoň zčásti „motivátorem“ k dalšímu vzdělávání pedagogů.
Sekundárním cílem výzkumného šetření bylo porovnat názory učitelek mateřských škol na
problematiku hospitací s názory vedoucích pracovníků mateřských škol a dále porovnat
současné vnímání a využití hospitační činnosti v řízení škol a školských zařízeních řediteli
a vedoucími učitelkami MŠ a ZŠ.
V návaznosti na zpracovanou teoretickou část a závěry zjištěné v průzkumném šetření pak
získat ucelené informace pro funkční provádění této činnosti řediteli mateřských škol
a poznatků využít k vytvoření vlastního fungujícího systému na své škole.

5.2.

Charakteristika výzkumu

K průzkumnému šetření a následnému ověření hypotéz s ohledem na dané možnosti, byl
použit anonymní dotazník. Cílovou skupinou byl vybraný vzorek ředitelů, zástupců ředitelů,
vedoucích pedagogů a pedagogů samostatných mateřských škol, sloučených mateřských škol,
sloučených základních a mateřských škol a základních škol zejména z Plzeňského kraje.
Část dotazníků byla zadána osobně kolegům studujícím bakalářské studium Školského
managementu z různých krajů ČR.
Dotazník byl rozčleněn na tři části.
Úvodní vysvětluje respondentům cíl, ke kterému dotazník směřuje a faktografické údaje,
které zjišťují profesní funkci, délku pedagogické praxe respondenta. Zajímavé bylo, jestli se
názory pedagogů s dlouholetou praxí z pohledu na hospitace, budou lišit od pedagogů, kteří
vykonávají pedagogickou práci krátce, do pěti let.
Druhá část, je zaměřena na hospitační proces a vnímání hospitace, jaký vztah k této činnosti
mají a pocity při této činnosti. Tato část je sestavena z otázek u kterých respondenti označují
vybranou odpověď.
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Na závěr dotazníku byla zvolena forma otevřených otázek, byly zvoleny jiné dotazy pro
vedoucí pracovníky a jiné pro pedagogy.
Dotazníky pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol byly rozeslány
elektronickou poštou na 84 škol. Vrátilo se zpět 82 dotazníků. Pro dotazníky učitelek jsem
zvolila nejen elektronickou poštu, ale také klasické zaslání poštou a osobní předání. Z 42
odeslaných dotazníků učitelkám MŠ se vrátilo všech 42 dotazníků vyplněných. Sběr dat
proběhl během 21 dnů. Návratnost dotazníků pro ředitelky byla 94% a dotazníků pro učitelky
100%.

5.3.

Stanovení hypotéz

1) Pokud je hospitace ohlášená, promyšlená a účelná, vnímá ji pedagog stejně jako
ředitel.
2) Pokud vedení školy informuje a zapojuje pedagogy do hospitačního procesu,
stimuluje je k jejich profesionálnímu rozvoji.
3) Pokud ředitel informuje a zapojuje pedagogy do hospitačního procesu, vede je
k vnímání hospitace jako prostředku pro zlepšení vzájemné spolupráce.

5.4.

Metody zpracování zjištěných výsledků výzkumu

Dotazník pro učitelky obsahoval 11 otázek s výběrem odpovědí, pro poslední položku byla
zvolena forma otevřené otázky.
Dotazník pro vedoucí pracovníky – ředitelky obsahoval 9 otázek s výběrem odpovědí a jako
další položky byly zvoleny dvě otevřené otázky.
Výsledky a informace z dotazníkového šetření byly vyhodnoceny a interpretovány.
Závěr výzkumné části tvoří porovnání odpovědí respondentů dvou skupin a to vedoucích
pracovníků mateřských škol a učitelek mateřských škol a dále dvou skupin respondentů
vedoucích pracovníků mateřských škol a vedoucích pracovníků základních škol.

5.5.

Průzkum a interpretace zjištěných výsledků

Vzhledem k nízkému počtu respondentů se nejedná o reprezentativní vzorek, výsledky
průzkumu proto nemohou sloužit jako podklad pro zobecnění získaných údajů v širším
měřítku. Mohou ale být částečným podkladem pro zjištění, jaký je současný stav provádění
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hospitací na oslovených mateřských školách, v menším měřítku na základních školách,
z pohledu řídících pracovníků a z pohledu učitelek mateřských škol.
V úvodu dotazníku jsem zjišťovala, jakou funkci vykonávají a jejich délku pedagogické
praxe, údaje nezbytné pro následné porovnávání získaných výsledků průzkumu (viz graf č.1
a graf č. 2)
Graf č. 1 – Funkce respondentů

Graf č. 2 – Pedagogická praxe

Když shlédneme graf č.1, který nám vyhodnotil pedagogické funkce respondentů, je zde
patrný poměr řídících pracovníků a učitelek (50:50), tím byl poměr názorů a odpovědí obou
skupin z mého pohledu objektivní.
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Z grafu č. 2 je patrné, že výzkumné šetření vycházelo a hodnotilo odpovědi a názory, ve
většině případech, zkušených pedagogických pracovníků, jejichž praxe je delší než 5 let
a v padesáti případech nad deset let.
Vzhledem k získaným odpovědím jsem využila odpovědi pouze na otázky, ze kterých jsem
vycházela při formulaci závěrů z výzkumného šetření, tyto otázky a odpovědi jsem
zaznamenala v grafech.
K těmto otázkám patří otázka č. 1, která se zabývá vnímáním hospitace všech pedagogů
a řídících pracovníků: ,,Vnímáte hospitaci jako setkání dvou pedagogů“
Šetření ukázalo (viz tab. č. 1), že hospitační činnost je vnímána u většiny respondentů jako
setkání dvou kolegů, ne jako kontrola pedagogické činnosti vedoucími pracovníky.
Tab. č. 1
ANO Spíše ANO NE Spíše NE
ředitelky

60

5

ved.
učitelky

17

5

učitelky

40

2

Graf č. 3 – Vnímání hospitací jako setkání dvou pedagogů
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NEVÍM

K výsledku vnímání hospitace se připojuji, myslím si, že velkým zlomem a přeměnou školství
je chápání hospitace ne jako kontroly, ale jako možnosti setkávání dvou kolegů. Dříve byla
hospitace pouhým nástrojem kontroly a pro většinu učitelů, tedy i mne velkým ,,strašákem“.
K této pozitivní změně, dle mého názoru, přispěl i nový pohled na výchovu a vzdělání dětí
a to tvorbou nového kurikula předškolní výchovy RVP (Rámcový vzdělávací program).
V otázce č. 3 jsem se zajímala, zda ,, jsou na mateřských a základních školách dostatečné
podmínky pro profesní růst pedagogů.“ Dotaz byl položen všem respondentům.
Tab. č 2
ANO Spíše ANO NE Spíše NE NEVÍM
Ředitelky

52

8

Ved. učitelky

20

2

učitelky

22

10

2

8

Z tabulky odpovědí je zřejmé, že ředitelky a vedoucí učitelky jsou přesvědčeny, že podmínky
pro profesní růst pedagogů jsou dostatečné, také většina učitelek má stejný názor až na 3%
dotázaných, jak je vidět v tabulce. Na tento výsledek bych chtěla reagovat poznatkem
z dlouholeté pedagogické praxe, kdy jsem se setkala s učitelkami, které naopak necítily
potřebu se dále vzdělávat a tím u nich docházelo k tzv. stagnaci. Tento pocit sdílely učitelky
na jedné nejmenované mateřské škole, nespolupracovaly při výchovně vzdělávací práci a
mimoškolních akcí se nechtěly zúčastnit, před příchodem ředitelky na hospitaci se rozklepaly.
Tím jsem chtěla zmínit, že i přes kladné výsledky této tabulky, velice záleží, jaké je klima
školy a na osobnosti ředitele, jak motivuje svůj pedagogický kolektiv k potřebě se dále
vzdělávat.
Zajímavým poznatkem byl výsledek výzkumného šetření otázky č. 5, která zněla: ,,Vnímáte
hospitaci jako prostředek vzájemné výměny zkušeností, postřehů, týmové práce?“
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Tab. č. 3
ANO Spíše ANO NE Spíše NE NEVÍM
ředitelky

30

30

Ved. učitelky

10

8

učitelky

11

23

4
2

6

Graf č. 4 - Vnímání hospitací jako prostředek vzájemné výměny zkušeností, postřehů,
týmové práce

Z výsledků je patrné, že většina respondentů vnímá hospitace jako nástroj spolupráce,
předávání a výměny zkušeností a zároveň je určitou formou obohacení od ostatních pedagogů.
Společné poznatky z hospitací je dobré rozebrat, zhodnotit např. na pedagogické radě. Jak už
jsem zmínila v předešlém komentáři k otázce č. 3, myslím si, že velice záleží na atmosféře,
jaká panuje na škole, což je patrné i z výsledků grafu. Mám na mysli přístup ředitele ke všem
zaměstnancům, dále jaká je komunikace nejen mezi pedagogy, ale pedagogy a provozními
zaměstnanci.
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Ve výsledku hospitační činnosti by se měla odrazit kvalita každého pedagoga, jeho
schopnosti, proto další dotaz byl v otázce č. 6 a to: ,,zda mají pedagogové pocit spravedlivého
ocenění své práce“
Graf č. 5 – Vnímání pocitu spravedlivého ocenění své práce

Většina dotázaných pedagogů není spokojena s oceněním své práce, z celkového počtu
dotázaných pedagogů jen 5 označilo ANO, což svědčí o všem. Příčinu takového výsledku
šetření vidím především v tom (na základě vlastní zkušenosti a zkušenosti ředitelek
mateřských škol v Plzeňském kraji), že ředitel ve většině případů bohužel nemá dostatek
finančních prostředků, což je žalostné. Potom záleží na osobnosti ředitele, jakými jinými
prostředky motivuje pedagogy k další kvalitní práci.
Další otázka č. 8 souvisí se systematičností a směřuje k vyloučení nahodilosti hospitační
činnosti, ptala jsem se ředitelek mateřských škol: ,,Máte vytvořena kritéria pro hospitaci?“

37

Graf č. 6 – Stanovená kriteria pro provádění hospitace – ředitelé

Z výsledků je zřejmé, že na 47 školách jsou kritéria vytvořena, ale 13 ředitelek oslovených
škol kritéria vytvořena nemá, tento výsledek vyjadřuje neúčinnost hospitační činnosti na
těchto školách. Vedoucí pracovník by měl mít vytvořena kritéria hodnocení pracovníků, která
jim pomohou zaměřit se na sledování požadovaných oblastí. Tato kritéria umožní ředitelům
rozlišovat výkony jednotlivých učitelek. Ředitel by si měl stanovit stejná kritéria pro všechny
pedagogické pracovníky a s kritérii by měl seznámit pedagogy nejlépe na začátku školního
roku. Každá škola by měla mít svá specifická kritéria.
Výsledek šetření je pro mne velkým překvapením a zároveň zklamáním, u kolika
respondentů, ředitelů, neprobíhá hospitační činnost promyšleně. Od tohoto přístupu se odvíjí
i úroveň hospitační činnosti na škole, nemyslím tím, že špatná úroveň, ale nahodilá hospitace
na mě působí, že ji ředitel vykonává jen pro kontrolu shora.
Kritéria pro hodnocení uvádím v příloze č. 3.
Nezastupitelné místo má komunikace mezi pedagogy a vedením školy, proto jsem v další
otázce č. 10 oslovila pedagogy s dotazem: ,,Probíhá na vaší škole předhospitační pohovor“
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Graf č. 7 – Předhospitační pohovor – pedagogové

Bohužel, i když je předhospitační pohovor jednou z nejdůležitějších fází hospitační činnosti
na 22 oslovených školách neprobíhá, 40 oslovených učitelek odpovědělo kladně a 2 učitelky
vybraly odpověď nevím, z čehož usuzuji, neznalost termínu.
Domnívám se, že předhospitační pohovor je jednou z nejdůležitějších fází hospitačního
procesu, uvolňuje napětí mezi hospitovaným a hospitujícím, hospitovaný učitel by měl
uvědomit o návštěvě předem děti a tím předejít nečekané reakci ze strany dětí. Důležité jsou
pro hospitované informace o začátku hospitace a naopak při předhospitačním pohovoru se
hospitující informuje o tématu třídního vzdělávacího programu, počtu dětí, který je právě
aktuální, a může na základě informací vybrat kritéria hodnocení.
V kompetenci ředitelů je delegování odpovědností a úkolů na své podřízené, proto jsem
chtěla otázkou č.13 zjistit, do jaké míry delegují hospitační činnost, dotaz byl: ,,Delegujete
hospitační činnost na další spolupracovníky“
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Graf č. 8 - Delegace hospitační činnosti ředitelem školy na další spolupracovníky

Z odpovědí je zřejmé, že hospitační činnost na 38 oslovených školách vykonávají ředitelky
samy, zbývajících 22 ředitelek je delegují také na spolupracovníky.
Myslím si, že delegování hospitační činnosti také na své zaměstnance je proces, který se
pomalu rozvíjí. Tím myslím přenechání důvěry, zodpovědnosti na druhé je někdy velice
těžké. Ještě musím podotknout, že i když ředitel na někoho deleguje kontrolu, úkoly, činnosti
apod., nezbavuje se zodpovědnosti.
Delegování využívají zejména ředitelé, kteří mají více odloučených pracovišť, což mohu
potvrdit z vlastní řídící funkce, a časově by nestačili zvládat komplexně hospitační činnost.
Proto tuto činnost delegují na vedoucí učitelky.
Poslední otázkou č. 15, kterou jsem oslovila jak pedagogy, tak vedoucí pracovníky a týkala
se zkvalitnění práce, měla znění: ,,Vedou hospitace ke zkvalitnění práce učitelů a vedoucích
pracovníků“
Tab. č. 4
ANO Spíše ANO NE Spíše NE NEVIM
ředitelky

59

Ved. učitelky

11

7

4

učitelky

18

17

5

1

40

2

Graf č. 9 - Vliv hospitací na zkvalitnění práce učitelů a vedoucích pracovníků

K mému překvapení odpovědělo 88 respondentů výběrem ano a jen 12 bylo záporných. Zde je
patrna přeměna pojetí hospitace, i když stále slouží vedoucímu pracovníkovi k získávání
informací o kvalitě vzdělávání, zároveň je ale motivací k osobnímu růstu pedagogů. Díky
hospitacím, ze kterých bývají vyvozovány závěry nejen na pedagogických radách, došlo ke
stmelení kolektivu, dále motivují učitelky k novým zajímavým projektům, učitelky mají
zájem o další vzdělávání. Poznatky získané ze vzdělávacích seminářů by měl pedagog
využívat ve své výchovně vzdělávací práci. V tom je možno chápat přínos zejména zpětné
vazby, kterou zjišťuje ředitel právě při hospitacích.
V závěru dotazníku jsem položila otevřené otázky všem respondentům a nechala prostor pro
vlastní poznatky a poznámky k hospitační činnosti.
Otevřené otázky
Zadáním otevřených otázek jsem chtěla získat názor pedagogů na spolupráci, vycházející
z hospitace, a proto jsem se zeptala: ,,Uvítala byste vzájemnou hospitaci u kolegyně,
popřípadě u ředitelky (le) školy.“
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Graf č. 10 – Pohled na vzájemné hospitace - pedagogové

100% názorem a především reakcí kolegyň na hospitaci u ředitele školy mě ani nepřekvapila,
ale spíše mě vede k zamyšlení. Z praxe vím, jak by byla hospitace u kolegyň prospěšná
především pro začínající učitelky. Myslím si, že na školách, kde panuje přátelská atmosféra,
by tento typ hospitace vedl ještě k lepší spolupráci, k předávání dovedností a zkušeností
v oblastech vlastním tomu konkrétnímu pedagogovi (výtvarně nadaný, logopedické znalosti,
jazykové znalosti apod.), který je aplikuje ve své výchovně vzdělávací práci s dětmi a předá
dalšímu z pedagogů.
Z pozice mé funkce jsem zjišťovala názory kolegyň – ředitelek, aby se vyjádřily k těmto
otázkám:
1) Jak a k čemu využíváte závěrů z hospitační činnosti
Nejčastějšími odpověďmi byly:
-

k hodnocení pedagogů………………………………………………………………...60

-

ke zkvalitnění práce………………………………………………………………...…48

-

k řízení školy…………………………….………………….………………………...34

-

ke zlepšení práce pedagogů………………………………………………...................55

-

ke zlepšení pracovních podmínek…………………………………………………….42
42

-

k motivaci k DVPP…………………………………………………………………...58

-

ke zlepšení mezilidských vztahů……………………………..……………………….53

2) Co v současné době nejvíce zatěžuje provádění hospitační činnosti
-

nedostatek času (administrativa, změna zákonů a vyhlášek…)

-

provozní potíže (opravy, havárie, náhlá vyřešení…)

-

zástupy za absence kolegů

Z vlastní praxe bych i já zvolila z nedostatku času, ale plán hospitací mám stanovený a snažím
se, v rámci možností, jím řídit.

Porovnání respondentů
Součástí průzkumného šetření bylo také srovnání vnímání hospitační činnosti ředitelek
základních škol a ředitelek mateřských škol. Z 20 oslovených ředitelek základních škol, se
mi vrátilo 12 vyplněných dotazníků. Pokusila jsem se vyhodnotit rozdílný přístup k některým
otázkám mého šetření.
Porovnáním odpovědí na mé otázky vyplývají tyto závěry (viz tab. č. 5):
- že pro ředitele základních škol jsou dostačující nejvíce dvě hospitace u každého pedagoga
ve školním roce, na rozdíl od ředitelů mateřských škol, kteří cítí potřebu častějších hospitací.
Tab. č. 5
ANO Spíše ANO NE Spíše NE NEVÍM
Ředitelky
ZŠ

11

1

Ředitelky
MŠ

17

37

6

- u otázky týkající se předhospitačního pohovoru, odpovídali záporně a 6 z oslovených
ředitelek základních škol v závěru dotazníku, kde byl dán prostor pro vlastní názory,
připomínky, napsali, že probíhá, ale pouze u nových pedagogů (viz tab. č. 6).
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Tab. č. 6
ANO Spíše ANO NE Spíše NE NEVÍM
Ředitelky
ZŠ

6

Ředitelky
MŠ

18

6

22

3

17

- u odpovědi č. 13, týkající se delegování, se všichni respondenti ZŠ vyjádřili záporně,
hospitace provádějí sami.
Ze získaných odpovědí otevřených otázek jsem shrnula nejčastější odpovědi oslovených
ředitelek základních škol:
Jak využívají závěrů z hospitací
-

k hodnocení pedagogů – odpovědělo 8 dotázaných

-

k řízení školy – odpověděli 4 ředitelé

Co ztěžuje provádění hospitační činnosti
-

nedostatek času

Myslím si, že delegování hospitační činnosti na své zástupce, je zde namístě.
Průzkum ze získaných odpovědí ukázal, že hospitační činnost v mateřské škole a základní
škole má svá výrazná specifika, ale cílem obou respondentů je kvalitní výchovně vzdělávací
práce a kvalitní pedagogický sbor.
Jelikož hlavním cílem bakalářské práce nebyla hospitační činnost na základní škole, zmínila
jsem se o výsledcích šetření jen okrajově.
K dalšímu porovnání jsem zvolila výsledky grafů učitelek mateřských škol (vedoucích
učitelek) a ředitelek mateřských škol. Záznamy jasně ukazují na rozdílnost vnímání hospitace
v mateřských školách, ředitelky vnímají hospitace pozitivněji, kdežto u některých učitelek
převažuje negace, nebo neutrální přístup.
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5.6.

Potvrzení či nepotvrzení hypotéz

1) Pokud je hospitace ohlášená, promyšlená a účelná, vnímá ji pedagog stejně jako
ředitel.

Výsledky šetření nepotvrdily tuto hypotézu, ukazuje, že hospitující i hospitovaní mají
k hospitaci jiný vztah a jiné pocity, jsou přesvědčeni o přínosu hospitace pro pedagoga, ale
z odpovědí pedagogů je zřejmé, že i když je pro ně přínosná a podnětná, vnímají ji emotivně,
stresuje je, převládají spíše negativní pocity. U ředitelů převládá kladný vztah, hospitační
činnost plánují, promýšlí, protože každý vedoucí pracovník chce mít přehled o kvalitě,
používaných formách, metodách a výsledcích výchovně vzdělávací práce a závěrů z hospitace
využívá nejen k hodnocení učitelů, ale ke zkvalitnění práce a řízení školy a ke zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců.

2) Pokud vedení školy informuje a zapojuje pedagogy do hospitačního procesu,
stimuluje je k jejich profesionálnímu rozvoji.

Výsledky šetření potvrdily tuto hypotézu jen z části. Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že
na některých školách nejen že neprobíhá předhospitační pohovor, ale pedagogové neznají
kritéria hodnocení hospitační činnosti, se kterými by měli být všichni seznámeni. Co se týče
delegování, vykonávají hospitační činnost na většině oslovených škol ředitelé sami.

Z dotazníku je patrné, že hospitace vedou ke zkvalitnění práce učitelů a vedoucích pracovníků
a ředitelky se snaží vytvářet podmínky pro profesní růst pedagogů, pokud nejsou omezeny
finančními prostředky a většina učitelek cítí potřebu sebevzdělávání.

3) Pokud ředitel informuje a zapojuje pedagogy do hospitačního procesu, vede je
k vnímání hospitace jako prostředku pro zlepšení vzájemné spolupráce.

Výsledky průzkumu tuto hypotézu potvrdily. Z výsledků je patrné, že většina respondentů
vnímá hospitace jako nástroj spolupráce, předávání zkušeností a zároveň jako určitou formu
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obohacení od ostatních pedagogů, ale výběr odpovědi volila ,,spíše ano“. Myslím si, že zde
záleží především na formě předávání zkušeností, komunikaci a jaké je klima školy.

5.7.

Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

Po shrnutí výsledků dotazníkového šetření mohu ze svých hypotéz potvrdit:
-

že pokud ředitel informuje a zapojuje pedagogy do hospitačního procesu, pedagogové
vnímají hospitaci jako nástroj spolupráce a předávání zkušeností

Bohužel nepotvrdily se ostatní dvě hypotézy, z toho alespoň jedna jen z části:
Pokud ředitel zapojuje pedagogy do hospitační činnosti, stimuluje je k jejich profesionálnímu
rozvoji
-

z části ano, tato hypotéza by se mohla naplnit, důležitá je znalost a zkušenost
hospitujícího, komunikace mezi všemi účastníky a především osobnost ředitele. Pokud
ředitelé na některých školách, jak jsem zjistila výzkumným šetřením, nestanovují
kritéria hospitační činnosti, neplánují hospitace, přistupují k hospitačnímu procesu
nesystematicky, příležitostně, to se následně odráží i ve výzkumné části bakalářské
práce, kdy se odpovědi pedagogů a ředitelů na stejné otázky rozcházejí.

I když je hospitace ohlášená, promyšlená a účelná, vnímá ji pedagog stejně jako ředitel
-

nepotvrdila se zcela, i když jsou pedagogové přesvědčeni o přínosu hospitace pro
pedagogickou práci, vnímají ji emotivně, převládají u nich spíše negativní pocity. Zde
je namístě motivace a osobnost ředitele, jakým způsobem tyto pocity odbourá a jaký
zaujme postoj ke zlepšení hospitačního procesu na škole.

Naopak u ředitelů převládá kladný vztah, závěrů z hospitace využívá nejen k hodnocení
učitelů, ale ke zkvalitnění práce a řízení školy a ke zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců.
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6. Závěr
V závěrečné bakalářské práci jsem utřídila nejdůležitější teoretické informace, které jsou
potřebné k efektivnímu výkonu hospitační činnosti.
Na základě provedeného průzkumu na mateřských školách a z části na základních školách,
jsem se snažila zjistit současný stav provádění hospitační činnosti na školách a vnímání
hospitace z pohledu vedoucích pracovníků a učitelů. Potvrdilo se, že osobní přístup každého
jednotlivce a délka jeho pedagogické praxe ovlivňuje průběh i výsledek hospitační činnosti.
Ředitelé s dlouholetou praxí využívají výsledků z hospitační činnosti nejen k hodnocení
pedagogických pracovníků, ale především k motivaci k dalšímu vzdělávání pedagogických
pracovníků. Naopak ředitelé s krátkou pedagogickou praxí jsou v přístupu k hospitačnímu
procesu laxní, nevyužívají všech možností, které hospitační činnost nabízí a nevěnují jim
dostatečnou pozornost.
V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků stále chybí odborné semináře týkající se této
problematiky, a tak většinou vedoucí pracovníci získávají své zkušenosti spíše dlouholetou
praxí ve školství.
Důležitým poznatkem z průzkumného šetření pro řídící práci byla kladná reakce pedagogů na
otevřenou otázku (100% ano), která se týkala vzájemné hospitace u kolegyň, či ředitele školy.
Sama se přikláním k tomuto názoru, myslím si, že vidět práci jiného pedagoga vede
k obohacení o poznání něčeho nového, k vzájemné výměně zkušeností, názorů, nápadů. Je tou
nejlacinější formou vzdělávání.
Z výše uvedeného lze usoudit, že hospitace mají nezastupitelné místo v řízení mateřské školy
při zkvalitňování předškolního vzdělávání, ale současně také ve vedení lidí.
Doporučení, ke kterým jsem došla výzkumným šetřením: ,,Závěry z hospitační činnosti by
měly zasahovat do rozhodujících oblastí řízení školy, důležité je vést záznamy z hospitací.
V plánu hospitace by se měly objevit obdobné cíle, jako v plánech vzdělávání. Což znamená,
že oblasti, které chceme zkvalitnit, bychom měli také kontrolovat a vyhodnocovat.“
Kvalitně řídit mateřskou školu znamená orientovat se v problematice školského managementu
a k tomu přispívá i předkládaná práce, přinášející ucelené informace pro provádění hospitační
činnosti a na základě poznatků možnosti vytvoření funkčního systému na své škole.
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