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Shrnutí 

 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá situací ředitelek mateřských škol, které na 

žádost zřizovatele umožnit předškolní vzdělávání co největšímu počtu dětí, naplňují třídy na 

maximální povolenou výjimku z počtu dětí danou zák. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

 

Mapuje dosavadní zkušenosti ředitelek s řízením škol, hledá oblasti řízení a 

upozorňuje na největší rizika a obtíže, do kterých se promítne vysoká naplněnost školy a tříd. 

 

Vychází z poznatků dosažitelné literatury, vlastní praxe a zkušeností ředitelek 

mateřských škol Prahy 5. 

 

Vlastní výzkum, za použití výzkumných metod, analyzuje, ve kterých oblastech řídící 

práce se podle zkušeností ředitelek markantněji projeví důsledky výrazného zvyšování počtu 

dětí a maximální naplněnosti tříd. 

 

Uvažuje o možnosti, zda je optimálním východiskem řešit problém nedostatku míst 

v mateřských školách naplněním tříd na nejvyšší možný počet dětí. 
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Summary 

 

          

The final bachelor work deals with the situation of headmistresses in nursery 

schools , who on founder´s request to make pre-school education possible for the lar- 

gest number of children ,  fill up the classes with children up to their maximum permis- 

sible number according to the Law 561 / 2004 Sb. ( Education Law ) 

 

 

The work maps hitherto  headmistresses´ experience concerning school 

management , searches for management areas and warns  about the highest risk and 

difficulties which are connected with a large number of children at school and classes. 

 

 

It is based on the knowledge included in available literature, my own practice 

and on headmistresses´ experience at nursery schools in Prague 5. 

 

 

  Using exploatory methods and headmistresses´experience, my own research  

 examines the areas of management which show starker effects of the distinctive raising  

 in the number of children and the maximum capacity in classes. 

 

It considers the possibility if there is an optimum solution to solve the problem of    

insufficiency of posts in nursery schools with enrolling the largest possible number of 

children . 
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Klí čová slova: 

Kapacita – schopnost něco pojmout, obsáhnout 

 

Kompetence ředitele – soubor vědomostí, schopností a dovedností potřebných k řízení školy 

 

Mateřská škola – školské zařízení pro děti předškolního věku,  

neposkytuje stupeň vzdělání ISCED 0 

 

Manažer – zaměstnanec, který odpovídá za provoz firmy 

 

Normativní metoda – metoda financování provozu škol na základě přídělu financí podle počtu 

žáků 

 

Pedagog – učitel/ka – pedagogický pracovník zajišťující vzdělávací a výchovný proces  

 

Překrývání pedagogů – přímá vyučovací práce s dětmi zajištěná více pedagogickými 

pracovníky společně ve stejném čase (obvykle 2 kmenové učitelky) 

 

Rizika – hlavní překážky ohrožující organizační chod školy 

 

Výjimka z počtu dětí – zřizovatelem povolené stanovení vyššího počtu dětí ve třídě, než 

stanovuje vyhl. mšmt č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění (Zák. 

563/2004 Sb. v platném znění, §  23, odst. 5 - max. 4 děti nad vyhláškou č. 14/205 stanovený 

počet 24 dětí) 

 

Zřizovatel – fyzická, právnická osoba, která zřizuje a po ekonomické stránce spravuje 

mateřskou školu 
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Kapitola 1 
 

 
Teoretická východiska výzkumného problému 
 
 
1. 1 Vymezení výzkumného problému, stanovení cíle práce 

 

Bakalářská práce se zabývá situací v mateřských školách, příspěvkových organizacích 

zřizovaných obcí, v lokalitách, ve kterých kapacita školy výrazně převyšuje zájem rodičů o 

umístění dětí do předškolního zařízení. 

Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou1. 

Tuto službu zajišťují v převážné většině pro občany městské a obecní úřady tím, že zřizují 

mateřské školy a financují jejich provoz ze svých rozpočtů. Jejich snahou je proto vytvoření 

co nejvyššího počtu míst v předškolních zařízeních. A zde se nabízí, jako jedna z možností při 

relativně malých finančních nákladech, využít možností zákona a povolit výjimku pro 

stanovení nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy a tím uspokojit větší počet žadatelů. 

Toto téma není zpracováváno v širším výzkumu. Vybrala jsem si ho na základě vlastní 

zkušenosti a zkušeností kolegyň v Praze 5, které na žádost zřizovatele přistoupily na tuto 

možnost a o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol požádaly. Školám, 

které svou plochou nevyhovují vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, která stanoví plochu 4m2  herny na jedno dítě, zřizovatel 

vyjednal výjimku na odboru hygieny pro děti a mladistvé na Magistrátu hl. m. Prahy. Tato 

plocha byla výjimkou snížena na 3m2 na jedno dítě. Tím drtivá většina škol zřizovaných 

městskou částí Praha 5 mohla být naplněna na počet 28 dětí ve třídě.  

Zodpovědnost za kvalitu poskytování vzdělávání v mateřské škole má však „ředitel školy, 

který je v pozici vrcholového manažera, který zodpovídá za její provoz a organizaci, za 

kvalitu vzdělávacího a výchovného procesu, za úroveň spolupráce školy s rodiči a veřejností, 

za ekonomické a personální otázky.“2  Zkušenosti po ročním provozu ukazují řadu problémů, 

které toto navýšení počtu dětí přináší. 

 

                                                 
1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, s. 5. 
2RYMEŠ, M., Řízení školy, odborný měsíčník pro ředitele škol: Ředitel školy jako manažer I, č.12/2010, s. 30. 
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Cílem mého výzkumu je na základě vlastních zkušeností, analýzy výzkumu v dalších školách, 

a poznatků z legislativy a dosažitelné literatury nalézt oblasti řízení školy, ve kterých se 

nejvíce projeví vysoké počty dětí v jednotlivých třídách a stanovit kritické body pro řídící 

práci vedoucích pracovníků. 

 

 

1. 2  Postavení mateřské školy ve vzdělávacím a právním systému ČR 
 

Mateřská škola je dle Zákona 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) počátečním stupněm vzdělávacího 

systému České republiky. Neposkytuje však žádný stupeň vzdělání, docházka není povinná 

(řadí se na úroveň ISCED 0). Je určena zpravidla dětem od tří let věku do šesti let, respektive 

do doby, než nastoupí povinnou školní docházku.  

Hlavním cílem je orientovat dítě od útlého věku k získání základů klíčových 

kompetencí a tím usnadnit dítěti jeho další vzdělávání tím, že budou maximálně podporovány 

jeho individuální rozvojové možnosti. V dospělém věku mu pak umožní snáze se uplatnit ve 

„znalostní společnosti“3 (znalosti nejsou chápány pouze jako teoretické vědomosti, ale také 

jako dovednosti tyto vědomosti prakticky uplatnit) 

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, zajistit dítěti 

mnohostranné podněty k jeho aktivnímu rozvoji a učení, poskytovat odbornou péči.  

Závazný rámec pro vzdělávání dětí v mateřské škole vymezuje Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání. Stanovuje, za jakých konkrétních podmínek je předškolní 

vzdělávání vyhovující. Vymezuje kriteria z oblastí materiálních podmínek a životosprávy, 

psychosociálních a provozně-organizačních podmínek, personálního zajištění a řízení školy a 

zabývá se vztahy školy a rodičů. 

 Další legislativní rámec o podmínkách provozu a organizaci, o počtech dětí v mateřské 

škole dále rozpracovává Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy   

č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Ta v §2 stanovuje počty dětí, které je možné do 

mateřské školy přijmout. Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) pak v §23 odst. 4 a 5 umožňuje 

zřizovateli školy povolit výjimku z nejnižšího a nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů  

                                                 
3
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004.: „Termín 

Společnost znalostí byl vymezen Lisabonským procesem: Lisabon European Council: Presidency Conclucions. 

March, 2000.“ 
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do počtu 4 dětí, za předpokladu, že zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 

školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 Předpokladem stanovení počtu dětí je také dodržení hygienických parametrů daných 

vyhl. ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 

V návaznosti na Zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) je provoz škol financován tzv. 

duálním způsobem. Investiční provozní náklady jsou financovány z prostředků zřizovatele, 

přímé náklady na vzdělávání neinvestiční povahy (dále jen NIV) jsou financovány 

prostřednictvím krajského úřadu ze státního rozpočtu.  Postup při přidělování NIV je založen 

na principu výkonových normativů. Zmiňuji je zde proto, že ředitel školy je jimi velkou 

měrou limitován při přijímání pracovníků. Normativ podle počtu „výkonů“, tedy přijatých 

dětí ke vzdělávání, závazně určuje řediteli, kolik pracovních úvazků pedagogických a 

nepedagogických pracovníků může pro daný rok zaměstnat a kolik bude jeho škole přiděleno 

finančních prostředků na platy a neinvestiční výdaje. Ještě pro úplnost uvádím, že výše 

normativu je stanovena v závislosti na „výdajích na krytí mzdových nákladů pedagogických 

pracovníků regionálního školství vč. příslušenství“.4  Zjednodušeně vysvětleno: průměrných 

mzdových výdajů na 1 žáka za minulý rok.  

 

Dalšími závaznými dokumenty v personální práci ředitele je Zákon č.563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel, 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické, přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků a Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

 

 

                                                 
4 „Při hledání strategie rozpisu rozpočtu RgŠ na rok 2011 sehrála významnou roli skutečnost, že pro rok 2011 
byl Ministerstvem financí ČR stanoven pro RgŠ nový závazný průřezový ukazatel „Výdaje na krytí mzdových 
nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství vč. příslušenství“. Ve svém důsledku to znamená, že 
tímto způsobem musí být stanoven tento závazný průřezový ukazatel jak z úrovně Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na jednotlivé kraje, tak i z úrovně krajských úřadů na jednotlivé školy a školská zařízení.“ : 
MŠMT, Principy normativního rozpisu rozpočtu a normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních 
samosprávných celků na rok 2011 v úrovni MŠMT – KÚ. 
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1. 3 Struktura a obsah manažerské práce ředitelky mateřské školy z pohledu teorie 

managmentu 

Mateřská škola je specifickou organizací. Z manažerského pohledu by bylo možno ji 

označit za malou firmu. Poskytuje vzdělávací služby, ale nevykazuje finanční zisk. Jejím 

„ziskem“ bychom mohli rozumět počet dětí, které se v mateřské škole vzdělávají. Organizační 

struktura řízení bývá jednoúrovňová, až dvouúrovňová, vedoucími pracovníky jsou pak vedle 

ředitelky nejčastěji ještě zástupce a technicko-hospodářský pracovník. 

Od ředitelek se v takovém případě očekává množství aktivit a dovedností. Jejich diferenciací 

se zabývá mnoho teorií koncepcí manažerských funkcí.  Zmíním rozdělení činností ředitelky 

školy na tři skupiny manažerských rolí (podle H. Mintzberga, 1980) a koncepci sekvenčních a 

paralelních manažerských funkcí. Její základ položili ve své práci Herold Koontz a Heinz 

Weihrich.  

 

Henri Mintzberg5 diferencuje práci ředitele do následujících tří skupin podle činností, které 

vykonává: 

1. Interpersonální role – představitel organizace, lídr. Tato skupina rolí je spojena 

s ekonomickým, organizačním a personálním fungováním školy.  

Ředitelka školy se věnuje své práci podstatnou část času jednáním a kontaktům s lidmi a 

to na různých úrovních:  

• s vnějšími partnery – s představiteli různých úřadů, se zřizovatelem, 

s dodavateli, partnery školy, se kterými škola spolupracuje, případně s médii  

• s pracovníky školy a blízkými spolupracovníky, s rodiči dětí 

 

2. Informační role – souvisí s pedagogickými aktivitami, rozvojem aktivit školy, 

s vedením týmu učitelů. 

Ředitelka má v informačním procesu ve škole klíčovou roli. Informace  

• přijímá a shromažduje 

• vyhodnocuje a předává dalším osobám a spolupracovníkům s ohledem na 

možné využití v chodu školy 

• je „mluvčím“ organizace, svým vystupováním na veřejnosti přispívá 

k celkovému image školy  

                                                 
5 RYMEŠ, M., Řízení školy, odborný měsíčník pro ředitele škol, Pozice ředitele ve škole a jeho manažerské role, 
č. 4/2011, str. 32. 
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3. Rozhodovací role – je spojena s kontaktem s nadřízenými orgány, s dalšími vnějšími 

organizacemi 

• odpovídá za hledání nových příležitostí, využívání moderních poznatků ve 

výchově a vzdělávání  

• rozhoduje o prosazování změn, stanovuje cíle a priority školy 

• zabezpečuje zdroje (finanční, lidské), koordinuje jejich hospodárné využívání 

• plní roli vyjednavače při přijímání kompromisů, které je pro dosažení 

optimální dělby práce třeba často přijímat 

 

Ke všem těmto rolím některá manažerská literatura připojuje také role administrativní 6 

• role administrátora 

• sledování a kontroly úkolů 

• správce rozpočtů 

 

V současném moderním managmentu se dobře uplatňuje rozdělení manažerských 

funkcí podle H. Koontze a H. Weihricha  na sekvenční a paralelní.   

 

Sekvenční funkce - plánování 

   - organizování 

   - výběr pracovníků 

   - vedení lidí 

   - kontrola 

nelze vykonával bez působení paralelních (průběžných) funkcí, jimiž jsou   

- analýza (příprava řešení problému, úkolu) 

- rozhodování 

- implementace (dotažení rozhodnutí do konce)7. 

 

Pokud bychom implementovali tyto funkce (role) do oblasti práce ředitelky mateřské 

školy, která stojí před rozhodnutím, jestli zvyšovat kapacitu tříd, musí si ředitelka vycházet 

především z analýzy možností a zdrojů školy. Prvním krokem by mělo být zhodnocení 

prostorových podmínek a finanční nároky na materiální vybavení. Poté stanovení 

strategických, taktických a operačních plánů.  
                                                 
6 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O., Moderní managment v teorii a praxi, str. 159-161  
7 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O., Moderní managment v teorii a praxi, str. 68 
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Druhým krokem je informovat a vysvětlit nutné změny všem zúčastněným – 

spolupracovníkům, rodičům, zřizovateli. Vysvětlit výhody a rizika. Poté stanovit úkoly, 

rozdělit zodpovědnost za jejich plnění, vymezit časový harmonogram. V této části (procesu 

organizování) je vhodné také změnit organizační řády, popisy náplní práce, pracovní doby 

pedagogů ap.   

Třetím krokem by měla být příprava a výběr pedagogů do jednotlivých tříd, doplnění 

pedagogického sboru o nové posily. Zajištění finančních zdrojů na platy, pokud nestačí 

normativní rozpočet limitu na platy krajského úřadu, prodiskutovat se zřizovatelem. Požádat  

o finanční dotaci na překlenutí období do konce kalendářního roku.  

Čtvrtým krokem bude již samotné vedení lidí, jejich ovlivňování tak, aby plnili dané 

úkoly v potřebné kvalitě a včas. Ovlivňovat může ředitelka přímo – různými pokyny, 

nařízeními, nebo nepřímo – pomocí stimulace a motivace. Tato sekvenční manažerská funkce 

– vedení lidí - je v dnešní době považována za velmi důležitou, v moderních teoriích 

managementu je definována jako „umění dosahovat cílů organizace hlavami a rukama 

druhých. Lidé jsou považováni za největší kapitál dobrých firem.“8 

Závěrečným krokem této etapy je kontrola splnění cíle, porovnání původních záměrů 

s realitou. Ve školní praxi se pro tento proces sběru a vyhodnocování informací již dobře vžil 

termín evaluace. 

 

Na schopnostech manažera, tedy ředitele školy, velmi záleží. To, jakým způsobem jedná 

se spolupracovníky, jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci navzájem, jak škola působí na rodiče, 

veřejnost je z velké části ovlivnitelné právě způsobem vedení lidí. Rodiče si často vybírají 

mateřskou školu podle referencí a podle vnitřního prostředí, které na ně při návštěvě ve škole 

působí. Vnitřní prostředí je dáno několika faktory9:  

• kulturou školy  

• mezilidskými vztahy  

• organizačním modelem školy  

• kvalitou managmentu a sboru  

• materiálním prostředím školy 

 

                                                 
8 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O., Moderní managment v teorii a praxi, str. 118 
9 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy, 2. aktualizované vydání, str. 65 
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Žádnou z těchto složek nelze opomíjet, jelikož se vzájemně prolínají a ovlivňují. 

Nejdůležitější jsou ale mezilidské vztahy, které přímo ovlivňují kulturu školy a na které musí 

působit vedení školy. Klima školy charakterizují také úcta a důvěra mezi všemi zaměstnanci,  

loajalita ke škole, dodržování morálních zásad i v životě mimo školu. Do školy, která má 

příznivé klima se rádi vracejí zaměstnanci i její žáci. V opačném případě, kdy klima příznivé 

není, zaměstnanci nemají mezi sebou dobré, spolupracující vztahy, působí toto negativně na 

kvalitu výuky a vzdělávací funkci školy jako takovou. Jedním z aspektů takového stavu 

mohou být i špatné psychosociální podmínky zaměstnanců.   

 

 „Prostředí má bezprostřední vliv na naše potřeby.“10. Psychosociální podmínky a 

jejich možné změny při zvyšování počtu dětí ve třídě mohou ovlivnit pocity pedagogů a 

uspokojování jejich potřeb z  hlediska Maslowovy teorie hierarchie potřeb a to zejména na 

prvních dvou stupíncích této hierarchie.  Učitel v mateřské škole musí být neustále přítomen 

ve třídě, neustále pomáhá v uspokojování potřeb dětem a čelí vysoké míře stresových situací. 

Při velkém počtu přítomných dětí ve třídě a praxi, kdy o ně pečuje jedna osoba má malé šance 

na uspokojení svých osobních fyzických potřeb. Zhoršení psychosociálních podmínek může 

působit u některých pedagogů také na pocit a potřebu bezpečí. Ne proto, že by se museli bát o 

pracovní místo, ale proto, že jejich zodpovědnost přináší jistý pocit strachu. Zvlášť jedinci 

s nižším sebevědomím pociťují strach ze zodpovědnosti za větší skupinu dětí. Jsou na 

podněty, které s uspokojením potřeby bezpečí souvisí, více citliví. Těmto lidem je třeba 

věnovat zvláštní pozornost, poskytovat jim oporu, jasná pravidla, častou zpětnou vazbu.  

 

 Vnitřní prostředí školy ovlivňují také materiální podmínky školy. Zájmem o pracovní 

podmínky lze přispět k zájmu pedagogů o kvalitní práci. Dostatečné množství pomůcek, 

modernizace vybavení, jejich kvalita není jedinou podmínkou kvalitního vzdělávání, ale může 

ho významně podpořit. Významným činitelem se stává vybavení škol ICT technikou, 

v mateřských školách často ještě nedoceněnou. Přístup k internetu napomáhá k rychlejšímu 

předávání informací a lepší informovanosti. Také příjemné zázemí zaměstnanců podporuje 

zlepšení psychosociálních podmínek a tím přispívá k příznivému klimatu ve škole.   

 

 Jednou z pěti částí, která ovlivňuje fungování školy a její vnitřní prostředí, je 

organizační systém. Je to systém, jakým je zabezpečeno rozdělování úkolů a přenesení 

                                                 
10 PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace. Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2., doplněné vydání, str. 73 
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zodpovědnosti na pracovníky školy. Musí být v souladu s kulturou a klimatem školy, jinak 

nelze měnit zaběhnutý řád a zvyklosti. To by mělo za následek stagnaci v rozvoji školy. 

V době rozšiřování školy je třeba předem analyzovat kulturu a klima školy a následně změnit 

organizační strukturu tak, aby byla schopna pružně reagovat na změny, které musí nutně 

přijít. Teoreticky větší šanci na vyrovnání se s těmto měnícím se prostředím má organická 

struktura než byrokratická. Zatímco byrokratická (mechanická) se osvědčuje zejména ve 

stabilním prostředí, organická organizační struktura je vhodnější v měnícím se, méně 

stabilním prostředí. Klade však vyšší požadavky na tvořivost v práci.11   

 

 

 

V návaznosti na uvedené zkušenosti se ve výzkumné části zaměřím na zmíněné 

podmínky a stanovím cíl výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy, 2. aktualizované vydání, str. 94 – 95 
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Kapitola 2 

Výzkumná část 

 

2. 1 Formulace cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je odhadnout kritická místa v řízení školy při řešení problémů 

s nedostatkem míst v mateřských školách. Mapovat oblasti, ve kterých se projeví radikální 

navýšení počtu dětí a porovnat různé možnosti řešení případných problémů.  

   

2. 2 Vymezení úkolů 

 V souladu s cílem bakalářské práce a po analýze dostupné literatury a legislativních 

norem byly stanoveny následující úkoly: 

• formulovat výzkumné otázky 

• stanovit výzkumné metody 

• realizovat výzkum 

• analyzovat odpovědi  

• formulovat závěry a doporučení  

 

2. 3 Formulace kvalifikovaných předpokladů 

 

1. Předpokládám, že se vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol odrazí ve zlepšení 

materiálních podmínek škol. 

 

2. Předpokládám, že se vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol odrazí ve zhoršení 

psychosociálních podmínek. 

 

3. Předpokládám, že se vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol promítne v řídících a 

organizačních hlediscích. 

 

2. 4 Metody výzkumu 

Na základě přípravy výzkumné části a po prostudování odborné literatury byly pro účely 

této práce jako vhodné vybrány následující metody: 

• řízený rozhovor 

• písemný dotazník 
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2. 4. 1 Řízený rozhovor 

Na základě analýzy odborné literatury byla sestavena osnova pro 

• rozhovor s ředitelkami mateřské školy 

• rozhovor s pedagogickými pracovníky  

 

(Osnova rozhovorů je uvedena v příloze č. 1) 

 

Rozhovor byl proveden se třemi ředitelkami a se třemi zástupci z řad pedagogických 

pracovníků, kteří byly vybráni náhodným výběrem. 

 

 

2. 4. 2 Pilotní dotazník, analýza 

Na základě analýzy odborné literatury a odpovědí dotazovaných v řízeném rozhovoru byl 

sestaven pilotní dotazník. Jeho cílem bylo: 

• ověřit srozumitelnost pokynů k vyplňování 

• srozumitelnost otázek 

• časovou náročnost  

 

 

Na základě vyhodnocení a zjištěných skutečností byly provedeny jen drobné úpravy. 

Proto tento ověřovací dotazník nepřikládám do přílohy. 

• byl vybrán model škály odpovědí se sudým počtem možností 

• byl redukován počet otevřených otázek      

 

 

2. 4. 3 Dotazník pro ředitelky MŠ     

Dotazník byl rozdělen do čtyř oblastí podle podmínek, které nejčastěji ovlivňují řídící 

práci.    

A. Všeobecné informace o mateřské škole a pracovnících 

B. Oblast materiálních podmínek školy  

C. Oblast psychosociálních podmínek 

D. Oblast řízení školy – organizační podmínky 
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Výběr respondentů 

Dotazníkovým šetřením byly osloveny ředitelky mateřských škol a ředitelé základních 

škol, jejichž součástí je mateřská škola z Prahy 5. Všechny oslovené školy jsou zřizovány 

Městskou částí Praha 5 a jsou příspěvkovými organizacemi. Byly vybrány proto, že mají 

podobné podmínky pro své fungování a v posledních dvou letech mají kapacity tříd 

naplňovány na 28 dětí na základě výjimky z počtu dětí a výjimky z vyhlášky ministerstva 

zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. O tuto výjimku požádal zřizovatel a 

týká se snížení minimální herní plochy na 1 dítě (snížena ze 4m2 na 3m2 na dítě). 

 

 Organizace a průběh šetření 

 Elektronicky bylo rozesláno 20 dotazníků. Návratnost byla 75%, to je 15 vyplněných 

dotazníků. Jeden dotazník byl ze zkoumaného vzorku vyřazen, počet dětí neodpovídal kriterii 

přijatých 28 dětí ve třídě. Vyhodnoceno proto bylo 14 dotazníků.  

 

Pro potřeby tohoto šetření označuji slovem „pedagog“ všechny pedagogické 

pracovníky v mateřských školách bez ohledu na pohlaví. 

 

V tabulkách je uveden pro rychlou orientaci také procentuální poměr odpovědí. 

V některých případech se vlivem zaokrouhlení na celá čísla může objevit odchylka, která však 

není pro potřeby této práce statisticky významná. 
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2. 5 Analýza dotazníku pro ředitelky MŠ 

 
A. Všeobecné informace o mateřské škole a pracovnících 

V této oblasti bylo cílem porovnat nárůst kapacity počtu dětí mateřských škol od roku 2005 
do roku 2010 s nárůstem pracovníků   

 

Počet  Průměr  

v r. 2005 

Průměr  

v r. 2010 

Pohyb 

 počtu 

Nárůst 

 v % 

Počet tříd na 1 MŠ   3,7 4,0 + 0,3 8,1 % 

Homogenní třídy 

 (děti stejného věku) 
2,8 3,1 + 0,3 10,7 % 

Heterogenní třídy  

(děti 3 -6 let) 
0,6 0,9 + 0,3 50 % 

Zapsaných dětí v jedné třídě 24,5 28 + 3,5 14,3 % 

Učitelé fyzicky 7,9 8,3 + 0,4 5,1 % 

Učitelé – úvazky 7,1 7,7 + 0,6 8,5 % 

Asistenti pedagoga 0,3 0,5 + 0,2 66 % 

Nepedagogičtí pracovníci fyzicky 2,8 2,8 --- 0 % 

Nepedagogičtí – úvazky 2,3 2,5 + 0,2 8,7 % 

Pracovníci ŠJ fyzicky 3,4 3,4 --- 0 % 

Pracovníci ŠJ – úvazky 2,5 2.8 + 0,3 12 % 

Další pedagog. pracovníci  

(např. osobní asistent) 
0,05 0,1 + 0,05 100 % 

Poměr počtu pedagogů na jednu 

třídu mateřské školy  
1,918 1,925 + 0,007 0,36% 

Poměr počtu dětí na jednoho 

pedagoga 
12,77 14,55 - 1,78 -13,9 % 

 

Odpovědi dotazovaných ukazují na nárůst dětí a zaměstnanců ve všech sledovaných 

parametrech.  Po porovnání průměrného počtu pedagogů na jednu třídu mateřské školy v roce 

2005 a v roce 2010 je zřejmý velmi nízký, až nepatrný nárůst těchto pracovníků o 0,36%.  

Rozdíl mezi zapsanými dětmi v roce 2005 a 2010 je ovšem o 3,5 dítěte na jednu třídu 

mateřské školy v r. 2010 vyšší. Při porovnání počtu dětí na jednoho pedagoga je zřetelný 
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významný pokles počtu učitelů, kteří zajišťují vzdělávání – o 13,9 %, tzn. jeden učitel má na 

starost  1,78 dětí více, než v roce 2005. 

 Toto zjištění však platí pro celou skupinu sledovaných mateřských škol průměrně. 

V některých školách k nárůstu pedagogů nedošlo vůbec. V takových školách má každý učitel 

na starost o 3 děti více, než v roce 2005. 

 

 

B. Oblast materiálních podmínek školy  

Otázka č. 1 

Tab. 1a   

S navýšením kapacity školy se materiální podmínky zlepšily. 

Zlepšily Ano Spíše ano Spíše ne Ne  

Počet 

odpovědí 
0 4 0 10 

 

% 28 % 72 %  

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Materiální podmínky se pouze spíše zlepšily u 28% škol, zhoršily v 72% škol.  

 

Tab. 1b   

S navýšením kapacity školy se materiální podmínky zhoršily. 

Zhoršily Ano Spíše ano Spíše ne Ne  

Počet 

odpovědí 
4 4 6 0 

 

% 57 % 43 %  
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Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

 

Materiální podmínky se zhoršily a spíše zhoršily u 57 % škol, stejné jako v předchozích letech 

zůstávají ve 43 % škol.  

 

 

Otázka č. 2  

Tab. 2a   

porovnává odpovědi na otázku, ve kterých se materiální podmínky škol zlepšily po navýšení 

kapacity z 25 na 28 dětí na třídu. 

zlepšení Nové prostory Nový nábytek Nové hračky, 

pomůcky 

Jiné  

Počet odpovědí 2 0 2 0 

% 14 %  14 %  

 

 

Tab. 2b   

porovnává oblasti, ve kterých se materiální podmínky škol zhoršily po navýšení kapacity z 25 

na 28 dětí na třídu. 

zhoršení Méně prostoru Nevyhovující počet 

hraček, pomůcek 

Jiné              

Počet odpovědí 10 10 0 

% 72 % 72 %  
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Zlepšení podmínek

Zhoršení podmínek

Beze změny

 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že pouze ve dvou školách se zlepšily materiální podmínky 

v přímé souvislosti s nárůstem počtu dětí vznikem nových prostor. V těchto školách byly 

provedeny rekonstrukce a přistaveny nové prostory. Stejný počet škol také současně uvádí 

zlepšení ve vybavenosti novými hračkami a pomůckami. 

V ostatních deseti školách, tj. 72 %, nárůst počtu dětí projevil spíše negativně zhoršením 

prostorových podmínek a vybavení co do počtu pomůcek.  

Ve dvou případech ředitelky uvádějí, že podmínky zůstaly stejné. Nepociťují zlepšení ani 

zhoršení situace. 

 

 

Otázka č. 3 

Nutnost větší investice (nad 100 tis. Kč) na dovybavení stávajícího nábytku a inventáře pro 

větší počet dětí (např. nestačilo původní množství vybavení) 

Tab. 3 

investice Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 10 2 0 2 

% 86 % 14 % 

 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne
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Tato otázka nebyla dobře formulována. Výše finančních prostředků na nákup nového 

vybavení se může lišit v závislosti na počtu tříd jednotlivých mateřských škol. Nelze 

dostatečně porovnat, kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na vznik jednoho nového 

místa. Má proto nulovou vypovídací hodnotu. 

 

 

Otázka č. 4 

Zdroje finančních prostředků na zvýšené výdaje spojené se vznikem nových míst. 
 
Tab. 4 

Popis zdroje Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

 vyšší příspěvek zřizovatele 2 8 2 2 

 vlastní zdroje (úplata, doplňk. činnost) 8 0 2 2 

sponzorské dary 1 2 1 10 

rezervní fond 10 0 0 4 

jiné – běžný rozpočet 4 0 0 0 

 

Rozpočet   zřizovatele
zvýšený 

Vlastní zdroje

Sponzorské dary

Rezervní fond

Běžný p říspěvek z řizovatele

 

 

Z odpovědí vyplývá, že všechny mateřské školy využily více zdrojů k financování vzniku 

nových míst 

- deset mateřských škol hradí výdaje ze zvýšeného příspěvku od zřizovatele  - 72 % 

- čtyři školy vyšší příspěvek nemají, hradí výdaje ze svého běžného rozpočtu – 28 % 

- osm škol použilo vlastní zdroje – úplatu za vzdělávání nebo příjmy z doplňkové  

   činnosti – 57 % 

- tři školy použily sponzorské dary – 21 % 

- deset škol financovalo výdaje za použití rezervního fondu – 72 % 
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C. Oblast psychosociálních podmínek 

Psychosociální podmínky výrazně ovlivňují klima školy, klima třídy, spokojenost a bezpečí 

zaměstnanců a tím nepřímo ovlivňují kvalitu vzdělávacího procesu a naplňování cílů každé 

školy.  

V dalším oddílu otázek jsem sledovala změny těchto podmínek po navýšení počtu dětí ve 

třídách z 25 na 28 zapsaných. Zjišťovala jsem, jak se nárůst projevil v podmínkách tříd, 

v klimatu školy.   

 

 

Otázka č. 5  

Zkoumá možné změny v psychosociálních podmínkách dětí. 

 

Mají děti  při počtu 28 zapsaných ve třídě: 

Tab. 5 a   

- dostatek soukromí (např. na osobní věci, 

hygienu)? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 0 0 2 12 

% 0 % 100 % 

 

Tab. 5 b    

- dostatek soukromí prostoru pro klidové 

činnosti? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 1 1 0 12 

% 14 % 86 % 

 

Tab. 5 c    

- dostatek soukromí prostoru pro spontánní 

pohybové činnosti v interiéru? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 0 2 2 10 

% 14 % 86 % 
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Tab. 5 d   

- dostatek soukromí prostoru pro pobyt 

venku? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 2 2 6 4 

% 28 % 72 % 
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pohyb
venku
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Dostatek

 

 

Z výsledků na grafu je parná vysoká shoda záporných odpovědí v otázce prostoru pro aktivity 

dětí. Ve všech čtrnácti mateřských školách ředitelky odpověděly 100% shodně v otázce 

dostatku nebo nedostatku prostoru pro osobní soukromí dětí. Prostor pro klidové a pohybové 

aktivity uvnitř budovy postrádá 86% dotazovaných a prostor pro pohyb venku postrádá 72% 

respondentů. Z toho lze usuzovat na velké psychické zatížení dětí během pobytu v mateřské 

škole a podstatně sníženou možnost si psychické napětí kompenzovat spontánními 

pohybovými činnostmi. 

 

Otázka č. 6 

Zkoumá vliv většího počtu dětí na podmínky přímé vzdělávací práce pedagogů. 

Mají pedagogové při počtu 28 zapsaných na třídu (při srovnání s možnostmi při 24 dětech) 

dostatek prostoru: 

 

 Tab. 6 a 

- pro respektování individuálních potřeb dětí? Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

 Počet odpovědí 0 0 6 8 
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% % 100 % 

 Tab. 6 b 

- pro zařazování činností, které děti dělají 

samostatně, bez přímého vedení dospělého? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí  1 8 5 

%  7 % 93 % 

 

Tab. 6 c 

- na podporu dítěte v době adaptace na MŠ? Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 1 2 4 7 

%  21 % 79 % 

 

Tab. 6 d 

- na ponechání možností dětem samostatně 

rozhodovat o činnostech podle svých zájmů? 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 2 2 4 6 

%  28 % 72 % 
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Individualizace vzdělávání byla jednou z hlavních priorit reformy školství. Rámcový program 

pro předškolní vzdělávání ji, jako závazný dokument, vymezuje jako podmínku pro 

posuzování kvality vzdělávacího procesu v mateřské škole. 



 26 

Z tabulky a grafu je patrné, že respektování individuálních zvláštností dětí je při vysokém 

počtu dětí nevyhovující, všichni respondenti ji vyjádřili zápornými odpověďmi. 

Na otázku dostatku prostoru pro zařazování činností, které děti dělají samostatně, bez přímého 

vedení dospělého odpovědělo záporně 93 % dotázaných. Možnost ponechat dětem samostatně 

rozhodovat o svých činnostech podle svých zájmů a rozvíjet tak své silné stránky odpovědělo 

záporně 72% dotázaných. Ve svém důsledku to znamená ohrožení jednoho z úkolů 

předškolního vzdělávání – maximálně podporovat možnost individuálního rozvoje dětí. 

 

 

Otázka č. 7   

Zkoumá, zda se změnily psychosociální podmínky pro pedagogy. 

Tab. 7 a 

Změny ve smyslu zajištění základních potřeb 

bezpečí, jistoty, spokojenosti s pracovními 

podmínkami 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 9 3 2 0 

% 86 % 14 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

 

Tab. 7 b 

Pokud ano, změnily se  

k lepšímu 
  3 9 

k horšímu 10 2   

% % 100  % 
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Podle zjištění z odpovědí 86 % dotázaných pocítilo změny ve spojitosti s pracovními 

podmínkami pedagogů, všichni je vnímali jako změny k horšímu.  

Otázka č. 8  

Tato otázka měla za cíl zjistit, jestli se změna psychosociálních podmínek dětí a pedagogů 

odrazila také ve změně klimatu školy. 

  

Změna klimatu školy Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 0 8 4 2 

% 57 % 43 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Rozdíl mezi kladnými a zápornými odpověďmi není značný, 8 respondentů odpovědělo ano, 

klima se změnilo, v 6 ti případech změnu nezaznamenali. Jednou z příčin by mohl být krátký 

časový úsek mezi zvýšením počtu dětí a tímto výzkumem. 

V otevřené otázce ředitelky odpověděly, že změny klimatu školy se nejčastěji projevují 

nespokojeností rodičů dětí při omezování akcí mimo objekt školy, vycházky jsou méně časté, 

nahrazované pobytem na školní zahradě, méně častý osobní kontakt a rozhovor učitelek 

s rodiči, v jednom případě omezení provozní doby mateřské školy.   

Zaměstnanci školy poukazovali na velkou pracovní zátěž, velkou hlučnost ve třídách, na 

náročnost organizace vzdělávacího procesu a dalších aktivit pro děti. Ve dvou případech se 

učitelky cítily pracovně přetížené a odmítly dále vést odpolední zájmový kroužek.   

 

K tomuto zjištění došly ředitelky po rozhovorech s rodiči a zaměstnanci, v jednom případě 

z dotazníkového šetření.   
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D. Oblast řízení školy – organizační podmínky 

 

Otázka č. 9  

Nárůst administrativních činností ředitele  

Nárůst 

administrativy 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 4 6 1 3 

% 72 % 28 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Deset ze čtrnácti dotazovaných ředitelek uvedlo nárůst administrativních činností, čtyři nárůst 

nezaregistrovaly.  

Tato otázka měla být položena přesněji, není jisté, zda byla pochopena ve vztahu k nárůstu 

kapacity nebo jako nárůst administrativy obecně. V obou případech však ke ztížení řízení 

školy také přispívá.  

 

 

Otázka č. 10 

Touto otázkou bylo zjišťováno, zda se úměrně zvýšení počtu dětí zvýšil i skutečný počet 

úvazků pedagogických pracovníků. 

Tab. 10 a 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 2 2 5 5 

% 28 % 72 % 
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Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Dle odpovědí na tuto otázku se v téměř třech čtvrtinách škol počet pracovních úvazků 

nezvýšil. Dá se předpokládat, že nárůst průměrně tří dětí v jedné třídě zvládají pedagogové 

zvýšením svého pracovního úsilí. Finanční prostředky takto ušetřené mohou být využity na 

zlepšení odměňování za toto úsilí. Některé ředitelky také uvedly, že počet pracovníků navýší 

až po schválení nových platových normativů na další kalendářní rok.  

 

Podotázky 10 b – 10 d zpřesňují, jakým způsobem stávající počet pedagogických pracovníků 

zajišťuje organizační chod školy. 

 

Tab. 10 b 

služby překrývaly alespoň po dobu 

pobytu venku 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 4 6 3 1 

% 72 % 28 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Z odpovědí vyplývá, že ne ve všech mateřských školách je zajištěn optimální počet 

pedagogických pracovníků v době přítomnosti největšího počtu dětí, tj. v době pobytu dětí 

venku a také v době řízených činností. Tuto situaci uvádí čtyři mateřské školy (28% 

z celkového počtu).  Dá se předpokládat, že dohled nad dětmi venku pomáhají zajišťovat 

ostatní nepedagogičtí pracovníci školy.  
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Tab. 10 c 

se služby učitelů překrývaly po dobu 

řízených činností včetně pobytu venku 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 3 1 6 4 

% 28 % 72 % 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

 

Přítomnost dvou učitelek v době, kdy obvykle probíhá přímá řízená činnost je využívána jen 

ve čtyřech školách. 72% škol tuto možnost nevyužívá.  Ve zmíněných čtyřech školách je to 

dáno pravděpodobně zaměřením mateřské školy nebo systémem práce s dětmi ve „výukových 

centrech“ v alternativních programech „Začít spolu“, „Walfdorská škola“ apod.  

 

Tab. 10 d 

 třídy nebyly spojovány více než 1x 

týdně 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 9 3 2 0 

% 86 % 14 % 

 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

 

Ve dvou mateřských školách se nedaří zajistit organizaci tak, aby nemusely být spojovány 

děti z jiných tříd více než 1x týdně. Domnívám se, že tento stav může mít za následek zvýšení 
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adaptační a psychické zátěže dětí. Vzhledem k odpovědím na otázky č. 5 a č. 6, kdy se 

respondenti ve většině shodli na zhoršení psychosociálních podmínek dětí i dospělých to 

považuji za nevyhovující situaci, která vyžaduje přijmout nápravná opatření ke snížení 

spojování tříd.  

 

Otázka č. 11 

Tato otázka se zabývá možnostmi účastnit se vzdělávacích programů k prohlubování 

kvalifikace pedagogických pracovníků po zvýšení počtu dětí ve třídách.  

 

Tab. 11 a 

Změnila se možnost účasti na 

vzdělávacích seminářích? 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 5 2 3 4 

% 50 % 50 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

V této otázce odpovídali respondenti ano nebo spíše ano v 50 ti procentech.  Z tohoto zjištění 

se dá usuzovat, že pouze jedna polovina ředitelek z oslovených škol dodržuje vyhlášku 

MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a umožňuje 

pedagogům prohlubování profesních znalostí a sledování nových trendů.  

 

 

 

 

 

Další doplňující otázky měly za cíl osvětlit důvody menšího zájmu o účast na vzdělávacích 

seminářích. 
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Tab. 11 b 

Problém je v zajišťování zástupů za 

účastnice DVPP 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 5 0 2 0 

% 36 % 14 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Tab. 11 c 

Problémem je snížení finančních 

prostředků v poměru na 1 pedagoga 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 3 1 3 0 

% 28 % 21 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

 

Z odpovědí na tyto doplňující otázky je patrné, že ve 36 % škol je problémem zastupování za 

pedagogy, kteří by se zúčastnili vzdělávacích seminářů. Tento by mohl být vyřešen 

navýšením počtu pedagogických pracovníků, alespoň na zkrácený úvazek.  

Ve 28 % je problém v zajištění financování těchto seminářů. Odhaduji, že tento problém 

může být způsoben snižováním příspěvku na přímé neinvestiční náklady spojené se 

vzděláváním (takzv. ONIV) a také změnou povinnosti hradit náhrady za pracovní 

neschopnost pracovníků organizací ze 14 na 21 dnů pracovní neschopnosti.  
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Otázka č. 12 

Otázka se zabývá možnými změnami v oblasti zajištění bezpečnosti dětí během pobytu 

v mateřské škole. 

 

Tab. 12 a 

Pociťujete změny v povinnosti zajistit 

bezpečí a ochranu dětí při zvýšení jejich 

počtu na třídu 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 10 4 0 0 

% 100 % 0 % 

 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Všichni respondenti odpověděli kladně nebo téměř kladně. Z tohoto zjištění usuzuji, že si 

ředitelky velmi uvědomují odpovědnost za zdraví a bezpečí svěřených dětí a jak vysoká je 

míra jejich zodpovědnosti. 

 

 

V dalším přehledu jsou uvedeny nejrizikovější faktory, ve kterých se projevují změny, tak jak 

je vyjmenovaly oslovené ředitelky.  

 

Tab. 12 b 

 Počet odpovědí 
% odpovědí z celkového 

 počtu 14  

malé prostory 8 57 % 

nepřehlednost ve větších skupinách dětí 9 64 % 
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zajištění dohledu mimo objekt MŠ 9 64 % 

více konfliktů mezi dětmi 7 50 % 

 

Z těchto odpovědí lze vyčíst značný nárůst potřeby většího počtu dospělých mimo řízené 

činnosti ve třídě. Devět ze čtrnácti ředitelek uvádí nepřehlednost početnější skupiny dětí.  Je 

přímo úměrná problému v zajištění dohledu nad dětmi mimo objekt mateřské školy – uvedlo 

rovněž devět ředitelek.  Z této situace také pramení více konfliktů mezi dětmi, kterých se v 

daném prostoru schází více a mají méně prostoru pro své činnosti. 

 

 

Tab. 12 c 

Vede tato situace ke změnám v programu 

MŠ? Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 1 2 10 1 

% 21 % 79 % 

 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Na tuto otázku odpovědělo jedenáct ze čtrnácti dotázaných záporně. Dá se předpokládat,  

že se daří vhodně organizovat přímou práci pedagogů tak, aby nemuselo docházet k redukci 

výletů a exkurzí, na které jsou děti zvyklé. Na tento předpoklad ukazuje také 72% odpovědí 

v otázce č. 10, tab. 10 b zda se daří zajistit překrývání pedagogů v době pobytu dětí venku.   

 

 

Tento odhad doplňuje následující tabulka 12 d  
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Tab. 12 d 

K jakým změnám programu jste 

přistoupili?  

Počet 

odpovědí 

% odpovědí z celkového 

 počtu 14  

Omezení vycházek mimo objekt 2 14 % 

Zařazování převážně klidových 

činností v herně 
1 7 % 

 

 

 

Otázka č. 13 (otevřená otázka) 

Jaký počet zapsaných dětí ve třídě považujete za optimální? 

Počet dětí 20 22 24 

Počet odpovědí 1 6 7 

% 7 % 43 % 50 % 

 

Za optimální počet dětí zapsaných v jedné třídě považuje polovina respondentů 24 dětí. Tento 

počet koresponduje se Školským zákonem – „ třídy se naplňují do počtu 24 dětí“. Šest 

respondentů (43%) pokládá za optimální počet 22 dětí.  Jedna odpověď uvádí pouze 20 dětí. 

Z tohoto zjištění vyvozuji, že stanovení počtu dětí na naplnění jedné třídy Školským zákonem 

je pro většinu mateřských škol vyhovující.  

 

Otázka č. 14 (otevřená otázka) 

. Jaký počet zapsaných dětí na jednoho pedagoga považujete za optimální?        

Počet dětí 10 11 12 15 

Počet odpovědí 1 1 8 4 

% 7 % 7 % 57 % 28 % 

 

Osm dotazovaných (57%) se shoduje na počtu 12 dětí na 1 pedagoga. Čtyři odpověděli 15 

dětí, což je v rozporu s odpověďmi na předchozí otázku. Z toho usuzuji, že respondenti 

kalkulovali s běžnou nepřítomností dětí v docházce. Skutečně docházející počet dětí se liší 

s počtem zapsaných dětí. 
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Kapitola 3 

 

Diskuse, závěry a doporučení 

3. 1 Diskuse, závěry 

Pro výzkum byly použity dvě rozdílné výzkumné metody. Umožnily získat dostatečné 

množství vzájemně srovnatelných a doplňujících se údajů.  

Pro formulaci zobecňujících závěrů je třeba hledat podporu v dalším, dostatečně širokém 

množství respondentů. 

Oprávněnost zjištění v této práci bude možné potvrdit či upravit až dalšími zkušenostmi 

z praxe. Přesto mají výsledná zjištění oporu v metodologickém postupu. 

 

Výsledky šetření ukázaly některá překvapující zjištění. Zejména malé zvýšení úvazků 

pedagogických pracovníků v porovnání s nárůstem přijímaných dětí. Důvodem byl, dle 

rozhovorů s ředitelkami, systém přidělování finančních prostředků na platy zaměstnanců 

podle počtu dětí uvedených v zahajovacích výkazech k 30.9. Na první pololetí školního 

roku jsou tedy finance krajským úřadem kalkulovány ještě podle předchozího školního 

roku. Nárůst dětí se tak projeví ve výkazech až na další kalendářní rok, pro školy je to ale 

2. pololetí školního roku. V rozhovorech ředitelky neuvedly, zda byl zřizovatel ochotný 

poskytnout ze svého rozpočtu finanční prostředky na platy učitelů nad schválený rozpis 

platů na překlenutí tohoto období, v případě, že o ně byl požádán.  

 

 

3. 2 Závěry z hlediska výzkumného problému a cílů  

Další zjištění se vztahovaly k  předpokladům formulovaným v úvodu výzkumné části. 

 

1. Předpoklad, že vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol projeví ve zlepšení 

materiálních podmínek škol se nepotvrdil, ačkoli by se zdálo, že větší počet přijatých dětí 

znamená více finančních prostředků na provozní výdaje. Z analýzy odpovědí je zřejmé, že 

materiální podmínky se spíše zhoršily. A to jak po stránce prostorové, tak po stránce 

hmotného vybavení. 

 

2. Předpoklad, že se vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol odrazí ve zhoršení 

psychosociálních podmínek se potvrdil a to velmi výrazně. Výsledky šetření ukázaly na 
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vysokou psychickou zátěž dětí i učitelů. V dlouhodobém působení vede k přetížení 

zúčastněných a je velkým rizikem do budoucna. Velmi omezena je možnost individualizace 

vzdělávání. 

 

3. Předpoklad, že se vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol promítne ve zvýšení 

množství řídící práce v oblasti personálního a organizačního zajištění chodu školy se šetřením 

nepodařilo prokázat zcela jednoznačně.  Vysoký počet dětí se promítl nejvíce ve snaze zajistit 

bezpečnost dětí při pobytu mimo objekt mateřské školy a v omezení dalšího vzdělávání 

pedagogů. Nevedl však k výrazným změnám v personálním obsazení škol. 

 

 

 

3. 3 Doporučující závěry  

 

Na základě zjištění vyplývajících z analýzy výzkumného šetření vyslovuji tato doporučení: 

 

• Možnost naplňovat třídy nad kapacitu 24 dětí využívat minimálně a pouze jako 

nouzové řešení. 

Hledat jiná řešení jak získat více míst pro předškolní vzdělávání dětí. Například 

změnou legislativy a možností využívat dětem s odkladem školní docházky přípravné 

třídy základní školy, bez podmínky sociálního znevýhodnění dítěte. 

 

• Zřídit kategorii „pomocný pedagogický pracovník“ pro práce nevyžadující 

kvalifikovaného pedagoga, který by zastával funkci asistenta, ale bez podmínky 

integrace dítěte. Z rozhovorů s ředitelkami vyplynulo, že by v péči o nejmladší děti 

takové řešení výrazně pomohlo. Dnešní tříleté děti jsou často při nástupu do mateřské 

školy výrazně nesamostatné a potřebují stálou pomoc dospělého.  
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Využití poznatků z bakalářské práce může sloužit jako doporučující materiál pro přijetí 

preventivních opatření a manažerských rozhodnutí pro ředitele škol, kteří o zvýšení počtu dětí 

z nějakého důvodu uvažují: 

 

• Zmírnit zhoršení psychosociálních podmínek – zvýšit počet pedagogických 

pracovníků školy a organizovat jejich přímou pedagogickou činnost tak, aby bylo 

možné snížit počet dětí ve skupině při přímých vzdělávacích činnostech. 

• Předem posílit vybavení hračkami a pomůckami v dostatečném množství. 

• Hledat možnosti pro kompenzaci omezení pohybových činností v běžné třídě. 

• Upravit případně provozní dobu školy, vysvětlovat nutné změny rodičům, 

zaměstnancům i zřizovateli. 

 

 

Cíl práce, odhadnout kritická místa v řízení školy při řešení problémů s nedostatkem míst 

v mateřských školách, byl splněn. Nabízí se opakování výzkumu po delší době nebo v jiném 

výběrovém souboru, hlubší zkoumání, který by mohlo přinést nová, rozdílná zjištění. 
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Příloha 1 

Osnova řízeného rozhovoru s ředitelkami 

 

• Počet dětí ve třídách 

• Počet tříd 

• Počet zaměstnanců 

 

• Důvody, které vedly k rozhodnutí navýšit kapacitu na 28 dětí ve třídě 

• Pomoc ze strany zřizovatele 

• Nárůst výdajů a zdroje jejich financování 

• Zkušenosti z oblasti vedení lidí 

• Změny v organizačním systému 

• Zajištění bezpečnosti dětí 

 

 
 
 
Osnova řízeného rozhovoru s pedagogickými pracovníky 

 

• Možné změny v klimatu třídy, školy 

• Zkušenosti z oblasti pedagogického procesu 

(podmínky k přímé vzdělávací práce a případné změny) 

• Zajištění bezpečnosti dětí 

• Změny v komunikaci s vedením školy 

 

 

 

Odpovědi byly písemně zaznamenány. 
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Příloha 2 

Dotazník pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ v Praze 5 

 
Vážené kolegyně, kolegové 
 
Jsem posluchačkou 3. ročníku školského managmentu na Pedagogické fakultě UK v Praze.  
Prosím Vás o pomoc při sběru dat pro mou bakalářskou práci.  
Jejím tématem je zjistit, jaké má zvyšování počtu dětí ve třídách MŠ až na maximální hranici 
28 dětí důsledky pro řídící práci ředitele školy. 
Mým cílem je najít případná kritická místa a umožnit ostatním ředitelům škol se na takové 
situace předem připravit nebo jim předejít. 
 
Dotazník je anonymní. Využiji ho pouze pro potřeby souhrnného zpracování vašich 
zkušeností. 
 
Za spolupráci předem děkuji. Jsem rovněž ochotna pomoci při Vašem případném výzkumu. 
 
Pavla Vocelková 
ředitelka MŠ Nad Palatou 
pavlavoc@seznam.cz 
733 774 983  
 
A. Všeobecné informace o mateřské škole a pracovnících 
 
 

 
 

v  září 
2005 

v  září 
2010 

Počet tříd MŠ celkem   

Z toho: počet homogenních tříd  
(podle věku dětí) 

  

heterogenních tříd  
(věkově smíšené 3-6 let) 

  

Počet zapsaných dětí  
v jedné třídě 

  

Počet učitelek/ů  (fyzicky)   

Výše úvazků učitelek/ů   

Počet asistentů pedagoga 
(fyzicky) 

  

Počet nepedagogických pracovníků (fyzicky)   

Výše úvazků nepedagogických pracovníků    

Počet pracovníků ŠJ (fyzicky)   

Výše úvazků pracovníků ŠJ    

Počet jiných pedagogických pracovníků (např. 
osobní asistent) 
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V dalších otázkách označte vybranou možnost 
 
B. Oblast materiálních podmínek školy  
 

1. 
S navýšením kapacity na 28 dětí ve třídě se 
materiální podmínky: 

 

. 
zlepšily ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 

. 
zhoršily ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
 

2. 
V čem vidíte jejich zlepšení:  
- nové prostory 
- nový nábytek 
- nové hračky, pomůcky 
- jiné další (jaké?)  
                                    
 

V čem vidíte jejich zhoršení: 
- malé prostory pro děti 
- nevyhovující počet pomůcek, 
hraček 
- jiné další (jaké?)  
 

 
 

3. 

Bylo nutná větší investice (nad 100 tis. Kč) na 
dovybavení stávajícího nábytku a inventáře pro 
větší počet dětí (např. nestačilo původní množství 
vybavení) 

 
ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 

4. 
Z jakých zdrojů získáváte prostředky  
na tyto zvýšené výdaje 

 

 - z vyššího příspěvku zřizovatele ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 - z vlastních zdrojů (úplata, doplňk. činnost) ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 - ze sponzorských darů ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 - z rezervního fondu ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- z jiných (jakých) 
 

 

 
 
 
C. Oblast psychosociálních podmínek 
 

5. 
Mají děti  při počtu 28 zapsaných na třídu  
dostatek: 

 

 - soukromí (např. osobní věci, hygienu) ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - prostoru pro klidové činnosti ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- prostoru pro spontánní pohybové činnosti 
v interiéru  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - prostoru pro pohyb venku ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 
 

6. 
Mají pedagogové při počtu 28 zapsaných na třídu  
(při srovnání s možnostmi při 24 dětech) 
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dostatek prostoru: 

 - pro respektování individuálních potřeb dětí ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- pro zařazování činností, které děti dělají 
samostatně, bez přímého vedení dospělého 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - podporu dítěte v době adaptace na MŠ ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- ponechání možností dětem samostatně 
rozhodovat o činnostech podle svých zájmů 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
 

7. 

Domníváte se, že se změnily psychosociální 
podmínky pedagogů po zvýšení počtu dětí na 
třídu? (ve smyslu zajištění základních potřeb 
bezpečí, jistoty, spokojenosti s pracovními 
podmínkami) 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 Pokud se změnily, tak:  

 k lepšímu ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 k horšímu ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
 
 

8. 
Projevila se změna psychosociálních podmínek 
ve změně klimatu školy? (spokojenost rodičů, 
dětí, ostatních zaměstnanců školy) 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
V jakých aspektech (koho se změny dotýkají, 
jakým způsobem)? Vypište 

 

 Jak jste se to dozvěděla, proč si to myslíte?  

 
 
 
D. Oblast řízení školy – organizační podmínky 
 

9. Stoupla míra administrativních činností ředitele? ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

10. 
Zvýšil se úměrně skutečný počet úvazků 
pedagogických pracovníků 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 Daří se organizovat přímou práci pedagogů tak, 
aby: 

 

 - se služby překrývaly alespoň po dobu pobytu 
venku 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - se služby překrývaly po dobu řízených činností 
včetně pobytu venku  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - třídy nebyly spojovány více než 1x týdně ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
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11. 
Změnila se možnost účasti na vzdělávacích 
seminářích (DVPP) 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 V jakých aspektech:  

 - problém v zajišťování zástupů za účastnice 
DVPP 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - snížení finančních prostředků v poměru na 1 
pedagoga  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - jiné (jaké)  

 
 

12. 
Pociťujete změny v povinnosti zajistit bezpečí a 
ochranu dětí při zvýšení jejich počtu na třídu  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 Jaké? (např. malé prostory, nepřehlednost ve 
větších skupinách dětí, v zajištění dohledu mimo 
objekt MŠ…) vypište 

 

 
Vede tato situace ke změnám v programu MŠ?  ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

  
K jakým?  Jak je řešíte?  Vypište 
 

 

 
 
 
13. Jaký počet zapsaných dětí ve třídě považujete za optimální?    
 
 
14. Jaký počet zapsaných dětí na jednoho pedagoga považujete za optimální?        
         
15. Uveďte jiné postřehy, další zkušenosti (dobré i nepříjemné). Budu za ně velmi vděčná. 
 
 
 
 
Ještě jednou děkuji za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. Pokud Vás výzkum zaujal, 

ráda Vás po jeho ukončení a vyhodnocení seznámím s jeho výsledky.  

Napište, na jakou e-mailovou adresu je mohu poslat:……………………………………… 

 

 

S pozdravem  

Pavla Vocelková 

 

 


